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Lærerens kommunikation er en studiebog til arbejdet med praktik i læreruddannelsen. Bogen anskuer
kommunikation og kommunikativ kompetence som et omdrejningspunkt i praktikken, og med dette afsæt
tilbyder den indsigt og analyseredskaber til arbejdet med den studerendes kommunikative funktioner i
undervisningen, herunder arbejdet med videooptagelser af den studerendes undervisning. I Lærerens
kommunikation integreres to former for kommunikationsteori: kommunikationspsykologi og retorik. Ved at
sammenflette de to traditioner skabes der et nuanceret grundlag for at forstå og udvikle lærerens
kommunikative funktioner, og samtidig udformes der et observations- og øvelsesrepertoire i studiet af
praktikkens tre kompetenceområder, som man som studerende kan drage nytte af. Lærerens kommunikation
henvender sig både til studerende, praktiklærere på skolerne og praktikvejledere i læreruddannelsen, og bogen
kan tillige finde anvendelse i flere af læreruddannelsens fag, i undervisningsfagene og inden for moduler i
Lærerens Grundfaglighed
Sprogets funktion er interaktionelt ved at være et redskab til kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
Sprogets funktion er interaktionelt ved at være et redskab til kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
Læs om metoden her og bliv klogere på, hvad det egentlig handler om. Undervisningen i geografi bygger
videre på elevernes arbejde med undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation i

natur/teknologi: sammenhæng og progression på langs. Når du og dine forældre har valgt Esbjerg Realskole,
har I også valgt at omgås skolen og skolens ansatte og elever, som beskrevet i vores ordensregler og på en
måde, der afspejles i skolens værdigrundlag (ansvar, tryghed og faglighed) Forlaget Pressto udgiver bøger til
fagfolk og pårørende om ADHD, autisme, asperger, borderline og andre diagnoser eller udfordringer. 04:45.
Digital danskundervisning med komplette forløb, differentieret træning, stort bibliotek og gratis adgang til 33
letlæsningsbøger m. Cooperative Learning er et af de undervisningskoncepter, der har vundet stort indpas i
den danske grundskole i de senere år. 04:45. Imrad -opbygning af en opgave. Telefon: 6318 3000 ucl@ucl.
dk. m. Sprogsynet i de fælles mål for fremmedsprogene er funktionelt, forstået som at sprog altid har en
funktion. Stifinderen af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard ENGELSK • En differentieret engelsk grammatik,
144 sider, 109 kr. Imrad -opbygning af en opgave. Se kontaktoplysninger for vores afdelinger her
Forventninger til elever på Esbjerg Realskole. Desuden skal sammenhængen på tværs …. Se
kontaktoplysninger for vores afdelinger her Forventninger til elever på Esbjerg Realskole. september 2011.

