Bag om BIBgame
SYSTEMATIC Library & Learning fortæller om baggrunden for at gå ind i
arbejdet med at udvikle spillet.

Af Anette
Grønholt Andersen

Seniorkonsulent Lene Alhed
Augustenborg, Systematic Library & Learning,
glæder sig over, at børn i
hele landet får adgang til
et computerspil, der kan
hjælpe dem med at søge på
biblioteket.
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Lene Alhed Augustenborg er seniorkonsulent
i Systematic Library & Learning og arbejder
som produkt manager med ansvar for strategi- og produktudvikling. Hun er aktiv i projektgruppen for udviklingsprojektet BIBgame
– Børn som kompetente brugere af det Fælles
Bibliotekssystem og siger om Systematics motivation til at gå ind i projektet:
- Som udviklere af Cicero Web vil vi meget
gerne hjælpe børnene til at få det optimale
ud af systemet. Derfor var det helt naturligt
for os at gå ind i projektet og bidrage med
relevant faglig viden om systemet.

Cicero Web
- Hos Systematic arbejder vi blandt andet for
at understøtte bibliotekernes formål om at
fremme oplysning og uddannelse – og det er
en fornøjelse at opleve, at vores produkt og
et computerspil kan gå
hånd i hånd om dette.
Emeritus,
ph.d.,
Carsten Jessen, Aarhus
Universitet peger i sin
evalueringsrapport på,
at computerspil som
indgang til læring har
et stort potentiale.
Det er helt i tråd
med Systematic Library
& Learnings ønske om
at give brugerne de
allerbedste forudsætninger for at kunne anvende de nye systemer:
- Systematic har en
lang og solid erfaring i

at levere it-løsninger til det offentlige og private – og vi kender betydningen af, at brugerne
får en grundig og pædagogisk oplæring i nye
systemer, siger Lene Alhed Augustenborg.
- Når det i det aktuelle tilfælde er børn,
der er brugerne, er et sjovt og spændende
computerspil et oplagt valg til at blive fortrolig med løsningen og dermed kunne få mest
ud af den.
- Vi vil hos Systematic meget gerne hjælpe
elever med at anvende Cicero Web, så børnene kan få det optimale ud af systemet. Samtidig vil vi gerne støtte børns evner til at begå
sig i informationssamfundet, hvor videnssøgning og kritisk sans er en vigtig evne at tilegne
sig.
- I det nye spil udrustes børn til at søge
de materialer og den viden, de har brug for,
samtidig med de trænes i at være kildekritiske
og f.eks. vurdere sandhedsværdien i de oplysninger, de præsenteres for.

En fornøjelse at være med
Systematic er som aktiv partner med til at udbrede kendskabet til udviklingsprojektet BIBgame via sit nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.systematic.com/bibgame, der opdateres løbende. Her finder man f.eks. slides til
opstart i klasserne, faglige mål for projektet,
vejledning til hentning af BIBgame, ressourcepakke med supplerende materialer osv.
- Det har været en fornøjelse at følge projektet fra start til slut, og jeg glæder mig over,
at skolebørn i hele landet nu får adgang til
et computerspil, der kan hjælpe dem til at
få endnu mere ud af biblioteksbesøg, slutter
Lene Alhed Augustenborg.

