Fire ugers gratis adgang til 40+ forskellige
e-aviser og online nyhedsmedier.

HVEM?
Elever og lærere på ungdomsuddannelserne:
AVU, EUD, HF, HHX, HTX, STX.

HVORNÅR?
Skoleåret 2018-2019 – vælg selv hvilke fire uger.

HVORDAN?
Med UNI-login direkte fra en brugervenlig portal
optimeret til computer, tablet og interaktiv tavle.
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LØBENDE BESTILLING
HELE SKOLEÅRET
LÆS MERE PÅ WWW.AIU.DK

GRATIS TILBUD TIL
UNGDOMSUDDANNELSERNE

JOURNALISTIK

NYHEDER

HVAD?

NYHEDER I

UNDERVISNINGEN
Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Men hvor skal unge
mennesker holde sig orienteret, når løgn og falske nyheder fylder
foruroligende meget i mediebilledet?
Brug Nyhedsugen og lad eleverne selv vurdere forskellen på sandt og falsk, når de gennem
Avisportalen får adgang til 40+ journalistiske nyhedsmedier.
Bestil adgang til klassen med UNI-login på www.aiu.dk. Bestem selv hvilke uger. Tag dem i streg
eller fordel adgangen over hele skoleåret.
Når journalistikken fylder mere og mere i kravene til undervisningen på ungdomsuddannelserne,
er det blandt andet fordi nyhedsmediernes betydning også udvides i samfundet på alle måder.
Men hvad adskiller publicistisk indhold og journalistik fra det øvrige indhold, der med sociale medier
fylder så meget i hverdagen?
Det kan eleverne søge svar på i Nyhedsugen, hvor dagblade og online nyhedsmedier gratis tilbyder
adgang til fire ugers nyheder helt ind i klassen og med hjem på iPad’en.
HVEM KAN FÅ GRATIS NYHEDER?
Alle klasser på ungdomsuddannelserne kan få adgang: AVU, EUD, HF, HHX, HTX og STX.
HVILKE AVISTYPER?
Dagblade og online nyhedsmedier tilbyder adgang til deres indhold. Det kan være e-aviser eller adgang til
online betalingsuniverser, som ellers kræver abonnement.
HVORDAN FUNGERER DET?
Læreren vælger selv fire uger i skoleåret 2018-2019 og tilmelder på www.aiu.dk klassen med sit UNI-login.
Elever og lærer logger ind til de 40+ deltagende nyhedsmedier via Avisportalen på www.aiu.dk – både
på skolen og hjemmefra.

UNDERVISNING

Op til Nyhedsugen udvikler Dansklærerforeningen hvert år et nyt sæt opgaver og arbejdsforslag til brug
i klasserne. Forløbene bliver udviklet af konsulenter, som til daglig bruger Avisen i Undervisningen med
deres elever.
Find forløbene i Mediehåndbogen på aiu.dk/opgaver/ung
I samarbejde med Center for Journalistik på SDU udsender vi tre gratis live webinarer om aktuelle emner
i nyhedsbranchen. Læs mere på aiu.dk/sdu-webinar
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Tre gratis live webinarer
i efteråret fra Center på
Journalistik ved SDU.

