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ARTSKUL-projektet er et spændende program inden for voksenuddannelse, der bruger musik, drama og 

historiefortælling, til at opbygge en række læringspædagogiske ressourcer til at opbygge vigtige 

tværgående færdigheder hos voksne på kanten af uddannelsessystemet.   

 
Hvad vil partnerne producere (IO'er) for at nå målet:   

 

IO1 - Performing Arts Toolkit  

Suite af  42 læringsressourcer  vil blive produceret, 14 ressourcer til hver af de tre scenekunst 

discipliner - historiefortælling, drama og musik 

IO2 - Digital Media Production Skills   

Der vil blive tilbudt uddannelse i produktion af videoer på smartphone for at give de deltagere, der 

er tilbageholdende med at deltage i performance-aktionerne, mulighed for at registrere, redigere 

og producere lyd- og audiovisuelleregistreringer af gruppens aktiviteter. 

IO3 – Efteruddannelse 

Uddannelsen vil omfatte3 moduler:   

Modul 1 - Scenekunsten som levedygtige  læringsaktiviteter,  gennem brug af de udbudte øvelser 

Modul 2  - Digital medieuddannelse til at opbygge underviseres færdigheder i at bruge 

smartphones til lyd- og audiovisuel produktion og redigering, 

Modul 3  - Undervisernes skiftende rolle under den mere udbredte brug af onlinelæring  

IO4 - Online Learning Portal  

En online læringsportal  vil blive udviklet som en one-stop-shop, der giver øjeblikkelig adgang til den 

fulde pakke af udviklede læringsressourcer. 

 

Der vil blive afholdt en lokal læringsfestival i hvert partnerland inden projektets afslutning for at 

præsentere alt, hvad der er produceret målgruppen og give dem mulighed dem for at deltage i en af 

de øvelser, der vil være i gang i løbet af halvdagsarrangementet  
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Abonner på Artskul Project  på  Youtube for at se historiefortælling, musik og kunst 
øvelser, De er tilgængelige på alle partnersprog. 

Hvad har ARTSKUL-projektpartnerne 
opnået i løbet af det første år? 
 

 Afholdt to fysiske møder i 
Irland og Portugal 

 Mødtes online regelmæssigt 
for at diskutere 
projektudviklingen 

 Produceret 42 
læringsressourcer til 
historiefortælling, drama og 
musik – hver ressource 
bestående af beskrivelse af en 
scenekunstøvelse og en video 

 Begyndt at udvikle uddannelse 
i produktion af digitale medier 

 


