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1. Pressemeddelelse 

 

DigiComplex er et Erasmus+-projekt, der har til formål at skabe digitale løsninger og 

undervisning for lærere, som skal tilpasses nutidens og fremtidens hybridundervisning 

(på stedet og online). 

Projektets mål er følgende: 

• At udvikle samarbejdet mellem lokalsamfundet, skolerne, lærerne og eleverne 

ved hjælp af avancerede informationsteknologiske værktøjer; 

• at støtte læringsmiljøer med undervisningssoftware, elektroniske referencer, 

applikationssoftware og undervisningsspil; 

• at integrere informationsteknologiske værktøjer i ethvert læringsmiljø; 

• at give adgang til alle former for avancerede informationsteknologiske 

værktøjer i den enkelte elevs liv; 

• At give alle elever mulighed for at bruge det rigtige informationsteknologiske 

værktøj på det rigtige tidspunkt og sted og dermed bidrage til en mere 

rummelig skoleuddannelse; 

• At sikre, at it-lærere anvender undervisningsplaner, forbedrer 

vurderingsværktøjer, udarbejder undervisningsmaterialer og forbedrer sig 

selv. 

Under gennemførelsen af projektet vil der blive udarbejdet en læreplan og et 

uddannelsesprogram med passende teknikker, læringsmetoder og læringsindhold, 

der anvendes til online-kurser og spil. Desuden vil konsortiet udvikle en e-

læringsplatform med uddannelsesressourcer, hvor et uddannelseskursus med 5 

moduler vil være tilgængeligt for alle brugere, der er interesserede i emnet. 

Hovedresultatet af dette projekt vil være et undervisningsspil, som sammen med e-

platformen vil give adgang til alle de udviklede læremidler (lærebøger, 

præsentationer, multimedier, 3D-objekter og konstruktioner) samt 

uddannelsesprogrammerne. 

Projektets modtagere vil være to målgrupper:  

- Den direkte målgruppe er lærere, undervisere, foredragsholdere eller fagfolk 

med ansvar for uddannelseskoordination, som har brug for yderligere uddannelse 

i brugen af digitale værktøjer, især for at sikre, at disse værktøjer er lette at bruge 

og har stor effekt i deres klasser. 
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- Den indirekte målgruppe er studerende og andre pædagogiske eksperter, som vil 

få mulighed for at lære i en kontekst, der er motiverende (brug af 

onlineapplikationer) og passer til den måde, de lærer på. 

Den 21. og 22. juni blev det første transnationale projektmøde afholdt i Valladolid, 

Spanien. På opstartsmødet mødte partnerne hinanden og havde mulighed for at 

drøfte gennemførelsen af projektet. De vigtigste opgaver blev tildelt partnerne, og de 

næste skridt til en korrekt formidling og kommunikation af projektets aktiviteter blev 

drøftet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet med titlen " Den hybride fremtid inden for uddannelse. De digitale 

færdigheder, vi har brug for, for at kunne håndtere kompleksiteten." (DigiComplex) 

fra 01.12.2021 til 01.12.2023 gennemføres af 7 partnere:  


