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Bogen præsenterer en nødvendighedens didaktik, idet mangfoldigheden af kursister på HF og VUC er stor.
Dette gælder i udpræget grad i det nye digitale mediemiljø. Hvis HF- og VUC-uddannelserne skal hjælpe
kursisterne med at blive digitalt dannede, må man udvikle måder at arbejde med medier på i undervisningen,
der både udfordrer og hjælper den sammensatte kursistgruppe. Det gælder også, hvis man vil bruge digitale
medier til generelt at skabe vedkommende undervisning i det 21.
århundrede.
a. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannelse ut
over videregående skole, men definisjonen favner all læring av ferdigheter og kunnskaper. Abonnementet
henvender sig til skoler, som ønsker at arbejde målrettet og strategisk med digital dannelse og digitale
kompetencer i udskolingen. Hos Skanderborg–Odder Center for Uddannelse arbejder dine lærere ud fra målet
om at give dig de allerbedste kompetencer, der giver dig et solidt afsæt for fremtiden, hvad enten du vil den
direkte vej på arbejdsmarkedet, eller … Syv uddannelser under ét tag; IB - International Baccalaurate; STX,
HHX, HF, EUD, EUX, 10. Projektet Digital (Ud)Dannelse skal lære unge at forholde sig kritisk til digitale
medier og de mekanismer, der kan føre til digital mobning. Center for Digital Dannelse skaber for VIA
University College et værktøj der kan åbne dialogen mellem ledere og medarbejdere om
kompetenceopbygning i forbindelse med VIAs fokus på digitalisering på tværs af organisationen. Solrød
Gymnasium i København fokuserer på at uddanne og dygtiggøre eleverne, hvor der bl. Lanceringen af en

programserie på DR Ultra og inspirationsmaterialer til undervisere i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne afslutter initiativet om digital dannelse. 00 og kl.
Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi sætter fokus på digital dannelse og digital undervisning Regeringen,
KL og Danske Regioner præsenterer i dag en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2. Erfaringer,
tanker og refleksjoner rundt utdanning og teknologi - digital skole. Vordingborg Kommunes hjemmeside.
Det er en gammel indsigt. Solrød Gymnasium i København fokuserer på at uddanne og dygtiggøre eleverne,
hvor der bl. Det er en gammel indsigt. Holt, Hans: Sølsted. tilbydes mediefag og eliteidræt på høj plan. a.
Skolen bør insistere på et bredt vidensbegreb. Projektet Digital (Ud)Dannelse skal lære unge at forholde sig
kritisk til digitale medier og de mekanismer, der kan føre til digital mobning.

