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De centrale retninger inden for vejledning præsenteres, og deres pædagogiske konsekvenser diskuteres.
Vejledningsstrategier og -teknikker formidles i en form, hvor læreren, afhængigt af situationen, kan trække på
forskellige traditioner og metoder samtidig. Bogen behandler særskilt vejledning af elever, kollegavejledning,
vejledning af projektgrupper og af lærerstuderende i praktik. Lærerens opgave i skolen ændrer sig.
Undervisningens traditionelle hierarkiske kommunikation er under nedbrydning, og lærerarbejde stiller krav til
nye, faglige kompetencer. For lærere er det blevet vigtigt at kunne vejlede og samtale kompetent og
professionelt med elever og forældre, kollegaer og lærerstuderende. Vejledningens mål er at hjælpe den
vejledte til at finde sin vej til læring og udvikling. Denne bog sætter fokus på læreren som vejleder og på de
faglige forudsætninger, som læreren skal magte for at kunne give god vejledning.
Forfatteren præsenterer de centrale retninger inden for vejledning og åbner samtidig for deres pædagogiske
konsekvenser.
Vejledningsstrategier og -teknikker bliver diskuteret og gjort tilgængelige i en form, hvor læreren, afhængig
af situationen, kan trække på forskellige traditioner og metoder samtidig. Bogen behandler særskilt vejledning
af elever, kollegavejledning, vejledning af projektgrupper og af lærerstuderende i praktik. Forfatteren
diskuterer desuden de etiske dilemmaer, som læreren ofte vil møde i sit vejledningsarbejde. Lærer og vejleder

henvender sig både til lærere i skolen og studerende ved lærerseminarierne.
Bogen vil blandt andet med fordel kunne anvendes i det felt, hvor lærere og studerende mødes - i faget praktik
i læreruddannelsen.
Målet er at børnene lærer at forvalte deres fritid alene og sammen med andre i værdige. Denne artikel
omhandler hovedsageligt vestlig, eller europæisk, filosofi med afsæt i det akademiske og videnskabelige.
Hvis du skal i gang med at skrive projektopgave, kan du oprette dig som bruger her. Få et licensnummer af
din lærer eller vejleder, så du kan oprette dig som ny bruger. Vi går aldrig på kompromis. Sprogcenter Midt et godt sted at være og et godt sted at lære.
000 udlændinge lærer dansk på Sprogcenter Midt - vi er i 5 kommuner i Jylland. maj 1957
Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Side 34. Kostvejledning og livsstilsændring
Få hjælp til dine kostændringer hos klinisk diætist på Islands Brygge. 'K O M P A G N I E T' Om livet i ØK
EAC skibe. Rowlings romanserie om Harry Potter. Erhvervsøkonomi er studiet af økonomi og ledelse. Lærer
i folkeskolen Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.
Du kan ikke længere bruge dit UNI-Login til at logge på MinFremtid. Mange er i tvivl om forskellen på de
forskellige. Matros og aspirant på en Kina, Japan rejse fra 10. Da Agape hviler på kristne værdier, har
retræterne et kristent. Som forening og institution har I ansvaret for de ting, I låner eller lejer. Alle tiders
kokkeskole. Vejledning om valg af ungdomsuddannelse. maj 1957 Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud
til alle skolens elever.

