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2. pressemeddelelse       November 2022 

Velkommen til den anden pressemeddelelse fra Erasmus+-projektet "Den hybride 
fremtid for skoleuddannelse. De digitale færdigheder, vi har brug for for at kunne 
håndtere kompleksitet" med akronymet DigiComplex og med referencenummer 
2021-1-ES01-KA220-SCH-000027726. 

Der er ingen tvivl om, at integrering af moderne digitale teknologier i alle former for 
uddannelse er en vigtig søjle og prioritet i den internationale uddannelsespolitik. 
Lærerne skal derfor uddannes til at integrere digitale teknologier effektivt i deres 
undervisningspraksis for at forbedre elevernes digitale færdigheder og gøre 
læringsprocessen mere behagelig og effektiv. DigiComplex har til formål at lukke 
denne kløft ved at skabe digitale løsninger og læreruddannelse, der er skræddersyet 
til nutiden og fremtiden for hybridundervisning (på stedet og online). 

Gennemførelsen af projektet skrider frem som planlagt, og konsortiet har nogle 
interessante opdateringer at dele. Skrivbordsundersøgelsen er afsluttet, idet 
målgruppernes behov er blevet identificeret, og de fem relevante emner er blevet 
fastlagt, samt de passende undervisningsmetoder og læringstilgange, der vil blive 
indarbejdet i pensum- og uddannelsesordningen. Dette er det første projektresultat, 
som partnerne er ved at udvikle. 

Et af projektets vigtigste resultater er DigiComplex Udannelsesspil, og konsortiet 
arbejder på rammerne og strukturen for dette spil. Denne webapplikation vil sammen 
med e-læringsplatformen og åbne uddannelsesressourcer give alle interesserede 
adgang til alle de udviklede åbne uddannelsesressourcer (lærebøger, præsentationer, 
multimedier, 3D-objekter og konstruktioner) og til uddannelsesordningerne.  

Den 15. november blev partnernes anden TPM afholdt i Porto, Portugal. På mødet 
havde de mulighed for at gennemgå projektets fremskridt og de aktiviteter, der hidtil 
er gennemført, ud over de administrative opgaver. Desuden blev udviklingen af 
projektresultaterne og de kommende opgaver, der er nødvendige for en vellykket 
gennemførelse af projektet, drøftet. 
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Formidling af projektaktiviteterne er et af de vigtigste punkter i konsortiet. Derfor har 
de oprettet en hjemmeside og en Facebook-side for at promovere alle deres aktioner 
og materialer og sikre, at deres arbejde forbliver synligt og tilgængeligt i lang tid 
fremover. Du kan besøge dem og få mere at vide om projektet ved at klikke på 
følgende links: 

Hjemmeside: https://digicomplexity.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/Digicomplex  

 

DigiComplex-projektet, der løber fra den 1. januar 2021 til den 1. januar 2023, 
gennemføres af syv partnere:  

 


