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Vores.net giver elev såvel som lærer overblik over de brugerdrevne medier og kan både fungere som
grundbog og som en fortællende opslagsbog.

Vores.net giver eleverne forståelse for, hvad de gør, når de gør noget på nettet og mulighed for at afprøve og
udvikle deres evner i at analysere websites og kommunikation på nettet. Bogens seks kapitler definerer
vigtige grundbegreber inden for web og kommunikation: kommunikationsformer, privat kontra offentligt
rum, netetik, konstruktion af viden, sociale fællesskaber, mediering af litteratur. Bogen er opbygget som en

form for website. Der er således flere indgange og udgange.

Vores.net er en selvstædig fortsættelse af Mediebogen for folkeskolen. Til bogen hører der udover en
lærervejledning en webside, der understøtter bogen. Her er der links og yderligere materiale til de enkelte

kapitler samt videointerviews med Merete Pryds Helle, der i sit forfatterskab ofte gør brug af de brugerdrevne
platforme.

 

Forlaget skriver:

Vores.net giver elev såvel som lærer overblik over de brugerdrevne
medier og kan både fungere som grundbog og som en fortællende

opslagsbog.

Vores.net giver eleverne forståelse for, hvad de gør, når de gør noget
på nettet og mulighed for at afprøve og udvikle deres evner i at

analysere websites og kommunikation på nettet. Bogens seks kapitler
definerer vigtige grundbegreber inden for web og kommunikation:

kommunikationsformer, privat kontra offentligt rum, netetik,
konstruktion af viden, sociale fællesskaber, mediering af litteratur.
Bogen er opbygget som en form for website. Der er således flere

indgange og udgange.

Vores.net er en selvstædig fortsættelse af Mediebogen for
folkeskolen. Til bogen hører der udover en lærervejledning en
webside, der understøtter bogen. Her er der links og yderligere
materiale til de enkelte kapitler samt videointerviews med Merete
Pryds Helle, der i sit forfatterskab ofte gør brug af de brugerdrevne

platforme.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Vores.net&s=dkbooks

