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Pressemeddelelse fra Historieskolen Clio  
 
ClioCast - Historieskolen Clio tilbyder nu podcasts om historien i Køge 
Historieskolen Clio på Køge Byhistoriske Arkiv giver nu alle muligheden for at lære om 
Køges Historie via lydfiler. 
 
Podcast er et af de vidunderlige nydanske ord som IT-udviklingen har bragt os. Podcasting er en sammentrækning af 
”Programs on Demand” og ”Broadcasting”. 
Det betyder med andre ord at man nu selv kan hente sine lydfiler på computeren og høre dem der. Eller man kan flytte 
dem over på en bærbar mp3-afspiller eller en mobiltelefon og tage dem med sig. Kort sagt så kan man selv bestemme 
hvad man vil høre, hvornår man vil høre det og hvor man vil høre det.  
Vi forudser at mange mennesker kan have glæde af at bruge dette nye tilbud.  
Det kan bruges af skoleklasser til en anderledes byvandring, danske turister og gæster i byen kan bruge det ved besøg. 
Det er også til glæde for bogligt svage medborgere.  
Da man ikke er afhængig af at være på stedet til et bestemt tidspunkt, er der nu også åbnet en mulighed for 
kulturformidling uden for de sædvanlige åbningstider. 
 
Vi synes særligt at det er spændende at støtte op om skolernes undervisning med tilbud og aktiviteter, der ligger uden 
for det skolerne normalt har mulighed for at tilbyde. Det kan benyttes i skolen og i fritiden. 
Dette er en form for læring der foregår i uformelle omgivelser, hvilket mange elever godt kan lide.  
Undervisningen flyttes over på et andet medie end de traditionelle bøger, og vi har erfaret at det i sig selv noget som 
fremmer børns motivation for at lære. I skolekredse tales der i disse år meget om de mange intelligenser og at børn 
lærer forskelligt. Nogle lærer bedst visuelt ved hjælp af bøger, mens indlæringen for andre er mest effektiv når det 
foregår auditivt via øret. 
Dette initiativ støtter særligt børn der lærer auditivt. 
 
De podcasts vi laver er alle lokationsbestemte og relaterer sig til et bestemt sted i byen, hvor det vil være oplagt at lytte.  
Vores ClioCasts kan hentes og høres på www.historieskolen.dk  
Det er planen at der fremover skal lægges mange flere podcasts ind på siden. 
 
Vil du vide mere, så ring eller skriv til  
Lars Kjær, Historieskolen Clio  
Køge Byhistoriske Arkiv  
Torvet 6, 1. 
4600 Køge 
56 65 69 76 
kbalak@koegekom.dk  
www.historieskolen.dk  
www.koegearkiv.dk  
 
Hør vores podcasts her: 
http://www.koegearkiv.dk/_L(2335)/Hent%20materiale/Podcast  
 
Forslag til billedtekster: 
Hør ClioCast om statuen af Frederik den 7. på Køge Torv på www.historieskolen.dk  
”Slå ørerne ud” – Logo for ClioCast fra www.historieskolen.dk  


