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Veje til digital dannelse er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og
digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne, både i enkeltfag og på tværs af fagene. Bogen er også
relevant for udskolingen og på fx læreruddannelsen. Denne trykte udgave kan man fordel anvendes sammen
med den digitale version, som alle undervisere har adgang til på Gymportalen.dk. Lærervejledningen samt
ekstramateriale, der skal bruges i forbindelse med undervisningen, findes på: www.materialehylden.dk
Opbygning: Veje til digital dannelse består af enkle og konkrete øvelser, der giver eleverne lejlighed til at
reflektere over deres adfærd på sociale medier, træne deres digitale kompetencer i forbindelse med
skolearbejde og derigennem opbygge deres digitale dannelse. Bogen er opbygget i 5 dele: 1: Sociale medier og
adfærd på nettet (multitasking ? adfærd på nettet ? digitale fodspor) 2: Digitale noter (annotering i digitale
tekster ? organisering og deling af links og digitale noter) 3: Informationssøgning og kildekritik (vurdering af
kilder fra nettet, kildeanvendelse og plagiat) 4: Samskrivning og peer feedback (planlægning af opgaver,
arbejdsfordeling og gruppearbejdsroller) 5: Digitale produktioner (fællesdokumenter og back up ? screencasts
og videoer ? quizzer og websites) Anvendelse: Bogen indeholder lærervejledning med forslag til, hvordan
arbejdet kan tilrettelægges i fag og lærerteams, så der er sammenhæng og progression.
Kontakt vores salgsafdeling, info@lru.dk, hvis du er interesseret i: - Et tilbud på min. 20 eks. af den trykte
udgave af bogen + min. 20 licenser - 1 årgang eller mere end 200 elever: 20,- kr. pr.

stk. (Licenserne er tidsubestemte og følger den enkelte elev under hele skoleforløbet.)? - Skolelicens (alle
skolens elever i et år): 6000,- kr.
Informationer om Gladsaxe Kommunes styre og administration. århundrede, en tid hvor den lærende
(elev/studerende) bør være en aktiv og ofte. Vordingborg Kommunes hjemmeside.
At rejse er at lære. århundrede, en tid hvor den lærende (elev/studerende) bør være en aktiv og ofte. Se hvad
vi kan byde på af oplevelser og servicetilbud. Læs nyheder fra hele organisationen, og benyt muligheden for
at betjene dig selv digitalt på mange. Brug søgefeltet nedenfor til at søge på indhold under Kom til Rebild Søg
Alle årgange Facebook BUPL. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din
brugerprofil, skal du være logget ind. Vordingborg Kommunes hjemmeside. Brug søgefeltet nedenfor til at
søge på indhold under Kom til Rebild. Udstillingen hedder UDE PÅ NOGET og har til formål at. Hvis du vil
se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind. Læs i øvrigt
handels- og. februar til 2. Landet grænser op til Sudan i vest, Etiopien i syd og Djibouti i sydøst.

