AVISEN I UNDERVISNINGEN
PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTERFORENING
DANSKLÆRERFORENINGEN
DANMARKS IT- OG MEDIEVEJLEDERFORENING

OG LOKALE PRÆMIER

VIND 10.000 KR
I UGE 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 ELLER 46

LAV AVIS ELLER
WEBAVIS

KONKURRENCE
FOR 6.-10. KLASSE

WWW.AIU.DK

FIRE UGERS GRATIS NYHEDER FRA
DAGBLADENE – VÆLG SELV HVORNÅR

ÅRETS TEMA ER DRØMME

DRØMME ...

er temaet for årets aviskonkurrence. Et ord med mange betydninger. Alle
mennesker drømmer. Drømme er både kølervæske og benzin på motoren.
Drømme får os til at bremse op. Får os til at reflektere, når vi forsøger at
tyde dem. Men drømme driver os også fremad i jagten på at indfri vores
ambitioner og mål i livet.
Temaet skal opfattes bredt og foldes ud til tusinder af ord, billeder, video, lyd, grafik og
tegninger, når eleverne med journalistiske redskaber formidler deres hverdag og virkelighed. I alle tænkelige medietyper vel at mærke.

SÅDAN GØR DU
Tilmeld klassen online på www.aiu.dk senest 1. september:
•
•
•
•

Vælg mellem uge 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 og 46
Bestem, hvilket nyhedsmedie klassen vil bedømmes hos
Beslut, om I vil lave trykt avis eller webavis
Aflever senest fredag kl. 17 i den uge, klassen er tilmeldt på www.aiu.dk

VÆLG MELLEM
DAGBLADE OG DIGITALE
NYHEDSMEDIER
I HELE LANDET.
Se på aiu.dk/nyhedsmedier hvem klassen kan
tilmelde sig hos og hvad de enkelte
nyhedsmedier tilbyder i nyhedsugen.

SÅDAN GØR VI
Redaktionerne på de deltagende nyhedsmedier udvælger, kårer og præmierer lokalt vinderklasser i op til fem kategorier:

NYE KATEGORIER –
FLERE VINDERCHANCER

FEM KATEGORIER 2018

Som noget nyt i 2018 konkurrerer klasserne
i flere kategorier. Alderskategorierne er
stadig 6.-7. klasse og 8.-9. klasse. Men trykte
aviser og webaviser bliver vurderet for sig.
Og kategorien Z-faktor giver nyhedsmedierne
mulighed for at kåre en klasse, som har
gjort en særlig indsats. Været særligt
opfindsomme. Leveret et produkt, ingen
havde set komme.

TRYKT AVIS

WEBAVIS

6.-7. klasse





8.-10. klasse





Fælles

Z-FAKTOR



Vinderne fra dagbladene går videre til en landsfinale, der afgøres af en central dommerkomité i begyndelsen af 2019. Præmierne i landsfinalen er 10.000,- i hver kategori til en
fælles oplevelse for klassen. Vi kårer vinderne på Københavns Rådhus.

FIRE UGERS GRATIS ADGANG TIL 40+ AVISER
Som inspiration til konkurrencen giver nyhedsmedierne gratis digital adgang til 40+ forskellige
aviser i fire uger. Nogle lokale og regionale dagblade leverer også trykte aviser til klassen.
KURSER I ØST OG VEST
Dansklærerforeningen, dagbladene og Avisen i Undervisningen inviterer til eftermiddagskurser om journalistik og undervisning op til Nyhedsugen. Læs mere på aiu.dk/kurser
LIVE: WEBINARER FOR KLASSEN
På live webinarer bliver klassen i undervisningstiden sammen med sin lærer instrueret i, hvordan man kommer i gang med Nyhedsugen. Der er også særskilt instruktion til klasser, som vil
lave webavis med SkoleBlogs. Læs mere på aiu.dk/webinar

VÆLG SELV PROGRAM
TIL UDGIVELSE
Hvad enten klassen laver trykt avis eller webavis, vælger I selv det program, I bruger. Til
webavis anbefaler vi SkoleBlogs. Til trykt avis
har vi en liste over anbefalede programmer
på aiu.dk. Dog kan Newsdesk ikke bruges i
Nyhedsugen. Avislayouteren bliver erstattet af
andre løsninger.
Læs mere på aiu.dk/lav-avis

LÆRINGSPLATFORME OG UNDERVISNINGSFORLØB
Forslag til undervisningsforløb bliver via SkoleTube tilgængelige på alle læringsplatforme.
82 % af lærerne, som deltog i Nyhedsugen 2017, svarede, at klassens udbytte fra et
læringsperspektiv var ’højt’ eller ’meget højt’.

Læs mere på www.aiu.dk
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