DFC-TILMELDING
SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG MED DESIGN FOR CHANGE-FORLØBET

VIGTIGT! Det er en god ide, at man som lærer hjælper sine elever med at registrere
sig. Det behøver kun være én elev i gruppen, som registrerer sig. Når registreringen
er færdig, kan eleverne begynde at oprette deres projekt. Alternativt kan man som
lærer registrere og tilmelde elevernes projekter, så de ikke skal gøre det.
Denne lille guide viser, hvordan du:
- Registrerer dig som bruger
- Registrerer et projekt
- Tilmelder dit projekt
Registrering som bruger
Gå ind på https://challenge.dfcworld.com
1. Vælg ”Denmark” under “Select Country” og ”Danish” under ”Select
Language”
2. Tryk på knappen “Ny bruger? Tilmeld dig” nederst til venstre. Her
udfylder du alle felterne og afslutter med at trykke ”Tilmeld”.
Registrér dit projekt
Tryk på knappen ”Start dit projekt”. Nu bliver du bedt om at udfylde:
1. Land og sprog: Vælg Danmark og dansk
2. Dit projekt: Her skriver du projektets titel fx ”Plastik i verdenshavene”.
Vælg dernæst en kategori, som projektet passer ind under fx
”environment” (miljø)
3. Format: Har skal du vælge, om du vil indsende en video (max 2
minutter) af dit projekt eller billeder (max 16), som viser noget om
processen i projektet.
4. Mentor/lærer: Her skrives navnet på elevernes lærer
5. Adresse: Skolens adresse
6. Hold med: Her skriver du navne på gruppens medlemmer. Husk også at
skrive elevernes alder
7. Acceptér: Til sidst sætter du flueben i ”jeg accepterer”, da tilmeldte
projekter offentliggøres på den officielle Design for Changehjemmeside www.dfcworld.com . Nu er du klar til at beskrive dit
projektJ

Tilmeld dit projekt
Nu kan eleverne beskrive deres projekter. Denne del fungerer som en
læringsportfolio, hvor eleverne løbende kan udfylde de forskellige tekstbokse,
imens projektet er i gang. Vær opmærksom på, at hjemmesiden automatisk
gemmer alt, hvad eleverne skriver, så de behøver ikke skrive det hele på én
gang. De kan til enhver tid logge ind og trykke på den røde knap ”afslut
projekt”, hvis de vil arbejde videre. Man kan selvfølgelig også bare skrive hele
sit projekt ind på én gang, hvis projektet er færdigt.
1. Bemærk at titlen på elevernes projekt står øverst og at de nu kan
komme i gang med at udfylde faserne ”føl”, ”drøm”, ”skab” og ”del”.
2. Husk at hvis du har valgt billeder som visuel dokumentation, kan du
uploade op til fire billeder pr. fase.
3. Der er mellem 2 og 5 underspørgsmål under hver fase, som skal
beskrives.
4. Husk at trykke ”indsend” ved hver fase.
5. Da Design for Change arbejder med FN’s 17 Verdensmål, bedes
eleverne også tage stilling til under ”gør”, hvilket verdensmål, deres
projektet passer ind i.
6. Tryk på knappen ”Se dit projekt”. Så kan du se dit færdige projekt. Er
du tilfreds med resultatet, skal du trykke på knappen ”Tilmeld”.
Tillykke! Du har nu lavet et Design for Change-projekt og tilmeldt det
til Design for Change-konkurrencen

