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INDHOLD

4 timers workshop for 20 piger i alderen 8 til 14 
år

PRIS

8.000 kr. eksl. moms samt et transporttillæg

MÅLGRUPPE

Alle piger, der ønsker at lære om eller vide 
mere om videoproduktion. For uerfarne som 
erfarende

DIGIPIPPI STÅR FOR

Udvælgelse af de rette undervisere/ rollemod-
eller (3-5 stk), udarbejdelse af grupper baseret 
på alder og erfaring, undervisningsmateriale 
samt diplomer

HVAD KRÆVES AF JER

Et stamlokale med storskærm/ projektor samt 
plads til, at pigerne kan sidde og arbejde. 
Derudover er det nødvendigt med plads til, at 
pigerne kan bevæge sig rundt og skabe video-
erne 

DIGIPIPPI’S LÆR AT VÆRE YOUTUBER WORKSHOP – FULDT FORLØB

DigiPippi tilbyder en 4 timers workshop, hvor op til 20 piger i 
alderen 8-14 år modtager vejledning og træning i det, at lave en 
god ’YouTube’ video. Med andre ord – en moderne type video, 
som på forholdsvis kort tid formidler budskaber og emner på en 
relevant og interessant måde. 

Pigerne instrueres i hvordan en video sammensættes. 
Fra idéfase over produktion til post-produktion. Alt sammen ved 

brug af egne mobiler eller tablets, samt en gratis videoredigerings app, så de nemt kan fortsætte 
derhjemme. Samtidig bevidstgøres de om gode online vaner, brug af gratis materiale fra inter-
nettet (Creative Commons) samt fordele og ulemper ved, at poste videoer online. 
DigiPippi skaber et trygt og hyggeligt miljø, hvor alle får succes. Dette opnås bl.a. gennem små 
grupper, hvor pigerne møder ligesindede piger - aldersmæssigt og erfaringsmæssigt. Før work-
shoppen afholdes, udsendes et spørgeskema, som sikre oplevelsen er så god som mulig for 
alle.

Hvis det har interesse, kan vi kontaktes på nedenstående mail og telefonnummer.

OM DIGIPIPPI
DigiPippi er en forening som ved hjælp af frivillige kvinder søger at gøre teknologi og IT relevant for 
piger i Danmark. Vores metoder er gennemtestede, og vores baggrund er pædagogisk og didaktisk 
stærk. 

Hele forløbet var super godt tilrettelagt med en kortere introduktion 
og herefter arbejdede pigerne i grupper med produktion af deres 
egne film. Der var både tid til at arbejde med indhold i fimene og til 
at lege med forskellige tricks i redigeringsfasen. De pædagogiske 
kompetencer hos rollemodellerne var helt i top.
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