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Mediecenteret har tre forskellige poster:

1) Fake news
Baggrund: Fake news er et højaktuelt samfundsrelevant emne, som spejderne her skal prøve
kræ�er med gennemskue. Det skal give dem forståelsen for at bruge sin sunde fornu�, få fakta
bekræ�et fra flere kilder, og ikke blindt stole på hvad der står på internettet. Desuden er det også
formålet at spejderne gennem deres research bliver klogere på Future Leaders-partnerskabet og
Tunesien. Der er to forskellige artikler, som er hver sin opgave og dermed begge giver point. De får
udleveret artiklerne på print (en af gangen), og de må ikke skrive på dem.

2) Reportage fra en spejderlejr
Baggrund: Aktiviteten skal give deltagerne en oplevelse af pressens rolle i at formidle de gode
historier ud til en bredere kreds af mennesker. Derudover skal de øve deres egne evner til at
udtrykke sig, og sætte ord på deres rolle, værdier og færdigheder som spejdere.

På denne delaktivitet skal spejderne ud og interview en anden patrulje på Demos Cratos. Det
interview skal de forberede ved at finde ud af hvilke spørgsmål de vil stille, og hvem de vil stille
dem til. Eksempelvis kunne der spørges til hvorfor de valgte at tilmelde sig Demos Cratos, hvordan
det har været at møde de tunesiske spejdere eller om de synes den opgave de er i gang med lige nu
er sjov og hvorfor.

3) Paperazzi
Aktiviteten vil få spejderne ud og tage gode billeder, møde andre gennem deres søgen e�er motiver
og gode historier. Spejderne skal ud og tage nogle billeder der passer til den overskri� de får
udleveret. Husk at spørge om lov til at tage billeder af personer tæt på.

● Tunesiske spejdere på sommerlejr i Danmarkʼ
● ʼ”Samfundsfags-timer” i det fri: Spejdere fra hele

Danmark prøver kræ�er med at opbygge deres eget
landʼ

● ʼAktivitet på Spejdernes Lejr lærer spejdere om
samfundsopbygning og demokrati

● ʼFuture Leaders skaber fællesskaber på tværs af kulturer
og landegrænserʼ

● ʼDet er et fællesskab med 50 millioner medlemmer –
spejdere fra hele verden samlet i Hedelandʼ

● ʼFra Tunesien til Tyskland: Stor spejderlejr i Danmark
trækker 4.000 internationale spejdere tilʼ

● ʼSpejder er mere end bål og knob: Her lærer de
om demokrati og staters opbygningʼ

● ʼMed aktiviteter om Fake news, foreningsliv og
hjemmelavede flag bliver spejdere klogere på
samfundsforholdʼ

● ʼE�er corona vil flere være spejdere – læs
grunden herʼ

● ʼPå Spejdernes Lejr er lejrlivet i centrumʼ
● ʼSe billederne: 40.000 spejdere på kæmpe lejr i

Hedelandʼ
● ʼSjov og læring i stærke fællesskaber. Patruljer

dyster i at opbygge deres eget landʼ


