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Opdagelserne
fra Galathea 3

Mød forskerne og lær om resultaterne fra ekspeditionen
i et nyt, stort undervisningsmateriale

Dvd og plakat

Gratis film og plakat om
Galathea 3-ekspeditionen.

Rejsen mod VM i Sydafrika
I april sætter JP Explorer kurs
sydover på en ekspedition ned
gennem Afrika – fra Marokko
til VM i Sydafrika. Skolerne kan
rejse med på nettet.

Med Wimmer i rummet

Per Wimmer vil ud i rummet og
inviterer skolerne med på sit
eventyr.

MED
PER WIMMER
I RUMMET

Rejsen til rummet i skoletiden

Med et landsdækkende projekt for grundskolens ældste
klasser sætter JP Undervisning i efteråret 2010 fokus på
rummet og rumfart.
Projektet Rejsen til rummet er et samarbejde mellem
Jyllands-Posten, Wimmer Space, videnskab.dk og ISSET
– International Space School Educational Trust.
Rejsen til rummet sigter ikke kun mod de naturvidenskabelige fag. Der sigtes bredt på de mange hverdagsting, som
udspringer af opfindelser i rumfartsindustrien.
Og samtidig udfordres elevernes egen fantasi med en konkurrence: Find selv på noget, som kan gøre astronauternes
hverdag i rummet lettere – og måske også være til nytte
på Jorden.

Hvem er Wimmer?

Per Wimmer er 41 år, millionær og indehaver af investeringsbanken Wimmer Financial i London.
Han er opvokset i Slagelse hos en mor, der har fået en medalje
for sit livslange arbejde for handicappede, og en far, der
handlede med biler.
I dag bruger Per 80 pct. af sin tid på banken og resten på
Wimmer Space, som står for en mængde arrangementer,
foredrag, forskning og velgørenhed i relation til rumprojektet.
Et af Per Wimmers livsmål er at inspirere andre, så de også
kan udleve deres drømme.
Læs mere om Per Wimmer på www.viden.jp.dk/rummet

I sommerferien 2010 lægger vi et tværfagligt materiale på
viden.jp.dk/rummet – men allerede nu er der inspiration at
hente for både lærere og elever på hjemmesiden.
Projektet og konkurrencen kulminerer i slutningen af 2010 i
en emneuge med forskellige aktiviteter. Blandt andet rejser
Per Wimmer landet rundt for at besøge så mange skoler som
muligt og fortælle om sit rumprojekt.
Vil du modtage opdateringer om Rejsen til rummet, så send
en mail til undervisning@jp.dk

www.wimmerspace.com

www.videnskab.dk
www.isset.org

JOURNALIST FOR EN DAG
Per Wimmer har sat sig for at blive den første dansker i rummet. Han har billet til hele tre private raketopsendelser, og
hvis planen holder, så når han sit mål i 2011, selv om andre
prøver at komme først.

Frem til opsendelsen i forhåbentlig 2011 rapporterer
JP Explorer løbende om forberedelserne, og med Per Wimmer
selv som reporter er vi efter planen med, når han rejser ud
i vægtløsheden.

Med JP Explorer kan landets skoleelever sammen med
Jyllands-Postens læsere følge den danske eventyrer på rejsen
til verdensrummet.

På viden.jp.dk/rummet kan du følge Per Wimmers vej til
verdensrummet og samtidig lære meget mere om rummet
og rumfart. I samarbejde med www.videnskab.dk har
JP Undervisning produceret et stort baggrundsmateriale
med fakta- og temaartikler.

Siden 1998 har Jyllands-Postens JP Explorer-redaktion
sendt journalistiske ekspeditioner til klodens fjerneste
afkroge. Nu er Per Wimmer som den første astronaut optaget
i Jyllands-Postens korps af opdagelsesrejsende, og dermed
har JP Explorer raketkurs mod rummet.

www.viden.jp.dk/rummet

Hvert år er flere end 20.000 skoleelever i 9., 10. eller tilsvarende
klasser journalister for en dag i Jyllands-Postens Mediarium.

De møder politikere, embedsmænd og andre kilder, som alle
forsøger at erobre dagsordenen.

Mediarierne i Viby ved Århus og på Rådhuspladsen i København
modtager besøg hele skoleåret.

Reporterne skriver ikke selv historier, men skal - ofte under
stress – træffe etiske valg af oplysninger og vinkel på artiklen.

Jyllands-Postens Mediarium er et oplevelsescenter, hvor
skoleelever udfordres som reportere.

Efter opgaverne diskuteres journalistikken med en af
Jyllands-Postens medarbejdere.

Medieundervisere guider eleverne i et interaktivt univers,
hvor research, interviews og dilemmaer fører frem til færdige
artikler til jp.dk og forsiden af avisen i morgen.

Det er ikke virkelighed, men det er tæt på.

Via computere og rollespil i et minisamfund oplever eleverne,
hvordan journalister arbejder, og nyhedsstrømmen løber.

Læs alt om Jyllands-Postens Mediarium og booking på
www.mediarium.dk

