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Læringsrejsen er en metafor, der i børnehøjde tydeliggør forskellige elementer af en læreproces. Det sker i
indskolingshøjde og i et spændende sprog og med visuelle hjælpemidler til at understøtte forståelsen og
bevidstgørelsen af de enkelte dele af læreprocessen, herunder målsætning, kriterier for målopfyldelse,

feedback og feed forward.

Til bogen hører en plakat, der skal visualisere en læreproces. Plakaten viser de forskellige led i en typisk
læreproces, og med udgangspunkt i disse led er der udarbejdet en lang række elevredskaber til støtte i

arbejdet.

Læringsrejsen kan bruges i alle fag og til alle emner, også til udvikling af de sociale kompetencer, som er
yderst relevante i indskolingen. Historien om læring som en flyrejse og de tilhørende flysymboler kan fungere
som en rød tråd mellem forskellige forløb og fag, idet gentagelserne og genkendeligheden kan medvirke til at

skabe glæde og tryghed hos eleverne i nye forløb.

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/praksis, og her kan der hentes skabeloner til bogens elevark,
hjælpematerialer, eksempler på forløb og meget andet.
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udgangspunkt i disse led er der udarbejdet en lang række
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og fag, idet gentagelserne og genkendeligheden kan medvirke til at

skabe glæde og tryghed hos eleverne i nye forløb.

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/praksis, og her kan der
hentes skabeloner til bogens elevark, hjælpematerialer, eksempler på

forløb og meget andet.

http://www.dafolo.dk/praksis
http://www.dafolo.dk/praksis


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Læringsrejsen&s=dkbooks

