MILJØMENTOR

LAV DIN EGEN FILM
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HVAD ER EN MILJØMENTOR?
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En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler
ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte op om andres udvikling. Derved skal en miljømentor
hjælpe de mindre erfarende personer med at blive en erfaren miljøagent.
En miljømentor kan i folkeskolen også ses som en “besøgsven”, hvor en eller flere elev(er) fra de ældre klassetrin besøger en klasse fra de lave klassetrin. På disse besøg er en mentors ansvar at formidle,
hvordan man bliver en god miljøagent. Disse formidlinger kan ske via fysisk læring, da man lærer bedre
igennem sjov. Derved er der lavet to opgaver, som bliver forklaret længere nede.

10 GODE RÅD TIL EN MILJØMENTOR

1) Du skal være imødekommende over for dem, som du er mentor for.
2) Du skal selv være miljøbevidst.
3) Du skal sætte dig ind i de to opgaver, som du skal hjælpe med.
4) Du skal selv have prøvet begge opgaver, før du lærer fra dig.
5) Du skal kunne formidle din miljøviden.
6) Du skal altid være smilende og sød, når du er i din miljømentor-rolle.
7) Du skal være fair, når du vurderer de yngres opgaver.
8) Aldrig bedøm de yngre ud fra kendskab. Alle behandles ens!
9) Du skal føre en god tone med dine med-miljømentors.
10) Du kan altid henvende dig til foreningslederne ved spørgsmål og tvivl.

HVORDAN SKAL EN MENTOR HJÆLPE?

De unge mennesker har selv sat ord på, hvordan en mentor bliver synlig og hjælpsom:

En miljømentor skal være
tydelig med en vest, hvor
der står “miljømentor” på!

7-9 klasses elever skal
være miljømentors for de
yngre klasser!

En Miljømentor skal have
besøgsdage, hvor de skal
lære fra sig.

En miljømentor skal
give viden om miljøet
videre via sjove lege,
konkurrencer, spil
& orienteringsløb.
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HVORDAN LAVER MAN SIN EGEN FILM?

Når man bestemmer sig for at lave sin egen film, så er der mere forarbejde, end man lige regner med i
første omgang. I kan derfor her få inspiration til, hvordan I både som elev og som lærer/mentor kommer
bedst igang, når de unge mennesker skal lave deres egen film:
http://filmlinjen.dk/

OPSÆTNING I WINDOWS MOVIE MAKER

En simpel måde hvor I kan sætte jeres film op, det er ved at bruge Windows program Movie Maker. I kan
via dette link blive guidet igennem programmet med fire simple trin:
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/make-a-movie-in-four-simple-steps
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Denne film kan omhandle alt indenfor affaldssortering og transmogrifer. Kun jeres fantasi sætter græsen.
Her kan I se en video, som en skoleklasse har lavet omkring bioaffaldsortering i samarbejde med kommunen og deres lærer. Se den gerne som inspiration før I selv går igang:
https://www.youtube.com/watch?v=P_v_Jsvljak
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VIS ANDRE HVAD I KAN

Når I har produceret en film, så skal I stolt vise den frem til alle, derfor bør I ligge den på YouTube. Dette
giver et godt indblik i, hvad man laver som miljøagenter i Mariagerfjord Kommune. Derved kan I måske
inspirere andre kommuner i Danmark.
Vigtigst af alt så skal I dele videoen på YouTube, så miljømentorerne kan finde en vinder blandt de deltagende videoer, og nogen gange skal udefrakommende måske bedømme, hvem vinderen er via likes.

HVORDAN LAVER DU EN YOUTUBE KANAL?

Gå på hjemmesiden www.youtube.com og find panellet i venstre side, hvor der står “min kanal”. Derefter
kommer en pop-up, hvor man skal give kanelen et navn.

HVORDAN SLÅR MAN EN FILM OP PÅ YOUTUBE KANALEN?

Når kanalen er oprettet, så kan I upload jeres video ved at trykke på “upload” i øverst højre hjørne og så
åbnes siden, som ses nedenfor, hvor I kan trække filmen ind.
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DEL PÅ SOCIALE MEDIER

Det er sjovt at dele sine opgaver, som I laver som miljøagent, da jeres andre venner og jeres familier så
kan følge med i, hvad I laver. I gør derved også flere bevidste om, hvor gavnlige miljøagenterne er, hvilket
kan inspirere resten af landet.

HVORDAN DELER DU VIDEOEN PÅ FACEBOOK?

I bunden af den oplagte film på kanalen, der kan I trykke på “del”, hvorefter der kommer nogen valgmuligheder frem. Der ligger Facebook først for, så det ikon trykker I på, hvorpå I bliver ledt videre til Facebook.
Eller I kan selv kopiere linket ind i sit statusfelt, ligesom når I vil dele et opslag på jeres Facebook væg, og
så kommer videoen frem på denne måde.

DEL SJOVE BILLEDER FRA OPTAGELSERNE

Under produktionen af filmen opstår mange sjove og spændende situationer, som I kan have lyst til at tage
billeder af. Ligeledes når der smadres affald, så kan I tage billeder deraf. Del enten disse billeder på Facebook eller Instagram, så de andre miljøagenter kan se, hvad jeres hold laver. Deler I på Instagram, så kan
I hashtagge billedet #miljøagent, så der kommer en fælles samling på billederne fra opgaverne. På sigt
opstår måske nogen konkurrencer, hvor man gerne vil have et overblik over alle de taget billeder.

PRAKTISK OG POINT
HUSK
Aftal agentarbejdet med Charlotte: chspe@mariagerfjord.dk
POINT
Denne opgave giver 5 point.
Laver du en event, hvor du fremviser filmen til over 10 personer, som ikke har været
med i produktionen af filmen, giver det 5 point ekstra.
UDSTYR
Kontakt Charlotte: chspe@mariagerfjord.dk - hvis du gerne vil have briller og agentvest til
fremvisningen.

