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Introduction: Reclaiming Civic Education 

Is Twitter for the Birds? The Young and the Restless Don’t Think So 

The Good, the Bad, and the Ugly: How Social Media Operates in the Civic Sphere 

The Study: Teachers’ Use of Twitter for Civic Education 

#CivicEd: Teachers’ Stories of Connection, Civics, and Social Media 

(Digital) Citizenship: Dissenting from Indifference 

Nurturing a Capacity That May Well Be Limitless: Supporting Student Worth as a Matter 
of Civic Urgency 

With a Little Help from Friends: Teaching About, with, and Through Social Media 

The Margins Don’t Get Erased by Simply Insisting that the Powers That Be Erase 
Them: Social Media as a Disrupter 

Conclusions: My Liberation Is Bound Up with Yours  

 

Giới thiệu: Đòi lại giáo dục công dân 

Twitter có dành cho các loài chim không? Người trẻ và người bồn 
chồn đừng nghĩ như vậy 



Cái tốt, cái xấu và cái xấu: Cách phương tiện truyền thông xã hội hoạt 
động trong lĩnh vực công dân 

Nghiên cứu: Việc giáo viên sử dụng Twitter cho giáo dục công dân 

#CivicEd: Câu chuyện của giáo viên về kết nối, giáo dục công dân và 
phương tiện truyền thông xã hội 

(Kỹ thuật số) Quyền công dân: Bất đồng quan điểm với sự thờ ơ 

Nuôi dưỡng một năng lực có thể là vô hạn: Hỗ trợ giá trị của sinh viên 
như một vấn đề cấp bách của công dân 

Với một chút giúp đỡ từ bạn bè: Giảng dạy về, với và thông qua 
phương tiện truyền thông xã hội 

Lợi nhuận không bị xóa bằng cách chỉ đơn giản nhấn mạnh rằng các 
quyền lực sẽ xóa bỏ chúng: phương tiện truyền thông xã hội như một 
kẻ phá vỡ 

Kết luận: Sự giải phóng của tôi bị ràng buộc với bạn 

 


