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De mange intelligenser Bruce Campbell Hent PDF Forlaget skriver: De mange intelligenser rummer et væld
af strategier for differentieret undervisning og evaluering, som er lige til at tage i brug og vil give dine elever
et stort udbytte af alle timer. Bogen er tilrettelagt som en arbejdsbog og viser lærere, hvordan de kan tilgodese

såvel svage som stærke elevers behov ved hjælp af nyttige værktøjer såsom undervisningsmodeller,
klasseundervisning og gruppearbejde, spørgeskemaer til elever og lærere, undervisningsforløb, forslag til
temaer og hjemmearbejde samt evaluering. Bogen indeholder desuden henvisninger og eksempler på,

hvordan den kan anvendes i det danske skolesystem.

Bogen tager fat på de emner, som er væsentlige for læreren og kombinerer anvendelsen af Gardners teori om
de mange intelligenser med differentiering på en sådan måde, at læreren får et grundlag for at takle den

voksende diversitet i den moderne skole.

»Der er simpelt hen alt i denne bog ... Med denne manual i hånden er både den nye og den erfarne lærer
hjulpet godt på vej til spændende undervisning.«

- Folkeskolen, anmeldelse af amerikanske udgivelse v. Heidi Friborg Cristophersen

 

Forlaget skriver: De mange intelligenser rummer et væld af strategier
for differentieret undervisning og evaluering, som er lige til at tage i
brug og vil give dine elever et stort udbytte af alle timer. Bogen er
tilrettelagt som en arbejdsbog og viser lærere, hvordan de kan

tilgodese såvel svage som stærke elevers behov ved hjælp af nyttige
værktøjer såsom undervisningsmodeller, klasseundervisning og

gruppearbejde, spørgeskemaer til elever og lærere,
undervisningsforløb, forslag til temaer og hjemmearbejde samt

evaluering. Bogen indeholder desuden henvisninger og eksempler
på, hvordan den kan anvendes i det danske skolesystem.

Bogen tager fat på de emner, som er væsentlige for læreren og
kombinerer anvendelsen af Gardners teori om de mange intelligenser
med differentiering på en sådan måde, at læreren får et grundlag for

at takle den voksende diversitet i den moderne skole.

»Der er simpelt hen alt i denne bog ... Med denne manual i hånden er
både den nye og den erfarne lærer hjulpet godt på vej til spændende

undervisning.«
- Folkeskolen, anmeldelse af amerikanske udgivelse v. Heidi Friborg

Cristophersen



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=De mange intelligenser&s=dkbooks

