Spillefilm

Brug spillefilm i undervisningen – enkelt og lovligt

Strea
m
mitcf på
u.dk
yy Mere end 400 relevante spillefilm – til dansk, sprog- og kulturfag
yy En del film fra Med Skolen i Biografen
yy Stream i klassen, eller lad eleverne streame selv
yy Få vejledning, mens I ser filmen – brug CFU’s kapitelinddeling
med noter til dig eller opgaver til eleverne
yy Lav selv kapitler i filmen til dine elever
yy Slå undertekster til og fra

SPILLEFILM

LAV KAPITLER I FILMEN

I mitCFU kan du streame over 400 spillefilm, og flere
kommer til. Se kvalitetsfilm, der nøje er udvalgt til undervisning i dansk, sprogfag og kulturfag uden at skulle
tænke på rettigheder.

Når du forbereder din undervisning, kan du lave kapitler (kapitelsæt) i filmen, så du og dine elever hurtigt kan
finde centrale steder. Du kan skrive overskrifter eller opgaver til hvert kapitel og fx fokusere på temaer, filmiske
virkemidler, plot eller personudvikling.

Vælg mellem nye danske og internationale titler med
temaer, som henvender sig til børn og unge. En del af
de engelsk-, tysk- og fransksprogede film har både danske og originalsprogede undertekster, som kan vælges
til og fra.
Mange af de spillefilm, der har været vist i Med Skolen
i Biografen i løbet af de senere år, er nu tilgængelige
i mitCFU. Det gælder også nyere film som fx En kat i
Paris, Ernest & Celestine, Karlas Kabale, Skammerens
datter, 9. april og Under sandet.

Hvis dine elever skal kunne bruge dit kapitelsæt, når
de selv streamer, skal du klikke på filmen under MINE
MATERIALER og vælge kapitelsættet.

BRUG PÆDAGOGISKE VEJLEDNINGER
Til en del spillefilm findes kapitelinddeling (kapitelsæt),
som CFU’s pædagogiske konsulenter allerede har lavet.
Der kommer løbende flere til.
Kapitelsæt kan være udformet som opgaver eller
spørgsmål til eleverne eller være en vejledning med
hjælp til dig, så du både sparer tid og får gode ideer til
undervisningen.
Vælg kapitelsættet, når du streamer filmen, eller print
det som pdf fra posten. Også her skal du give dine
elever særlig adgang til kapitelsættet.

I KAN STREAME OVERALT
Du og dine elever kan streame overalt på pc (brug
Google Chrome), MacBook eller Chromebook. Du kan
streame i forberedelsen og i undervisningen, og dine
elever kan streame de spillefilm, du giver dem adgang
til, både i undervisningen, i lektiecaféen og derhjemme.

SÅDAN STREAMER I
Det er hurtigt og nemt at streame. Log på mitcfu.dk
med dit UNI-Login. Vælg Film under SØG I SAMLINGERNE, og brug søgefunktionerne til at finde en bestemt
filmtitel eller til at finde relevante spillefilm til dit fag,
klassetrin eller emne.
Hvis du vil give dine elever adgang til at streame, skal
du booke filmen til dem ved at lægge den i kurven og
følge anvisningerne. Der kan dog være spillefilm, der af
rettighedsmæssige årsager ikke kan streames af elever.
For at I kan streame, skal skolen have et CFU Film
og tv-abonnement samt spillefilmsabonnement hos
AVU-medier. Streaming er gratis, når skolen har betalt
abonnementerne. Hvis du ikke kan afspille spillefilmene
på mitCFU, kan det skyldes manglende abonnementer.

Til nogle af spillefilmene findes der CFU-vejledninger
og/eller link til andres undervisningsmateriale, fx på
filmcentralen.dk.
Find alle film med kapitelsæt, vejledninger eller forløb
ved at klikke på knappen Med pædagogiske vejledninger på søgesiden.

TUSINDVIS AF TV-UDSENDELSER
Udover spillefilm findes der over 40.000 tv-udsendelser
i mitCFU. Tv dækker også over kortfilm og dokumentarer samt tv-film, dramaer, reality og serier som fx SKAM,
Prinsesserne fra Blokken, Historien om Danmark og
Brdr. Madsens tidsrejse.

Vælg TV under SØG I SAMLINGERNE, og brug søgefunktionen til at finde relevante tv-udsendelser til dit
fag, klassetrin eller emne. Tv-udsendelser og kapitelsæt
bookes til eleverne på samme måde som spillefilm.
Streaming af tv-udsendelser forudsætter et CFU Film og
tv-abonnement samt en medieaftale hos AVU-medier.
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