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Ekspert i læring – et opgør med myterne om medfødte evner viser, hvordan elever via blandt andet motivation,
effektiv feedback, tydelige læringsmål, fokus på dybdelæring, positive forventninger og selvregulering kan
støttes i at lære mest muligt uanset deres faglige niveau og sociale kompetencer. Gordon Stobart gør således
op med et fikseret tankesæt om, at elevers læring er begrænset af deres medfødte evner og intelligens. Stobart
har analyseret en række eksperter på hver deres område inden for sport, videnskab og kunst, og med baggrund
heri uddrager han en række vigtige elementer, som kan inspirere til et læringsfremmende miljø i
uddannelsesinstitutionerne. Det drejer sig blandt andet om muligheder og motivation, målrettet træning, viden
og refleksion.Med denne bog taler Stobart for samme tilgang som uddannelsesforskeren John Hattie og
læringskonsulenten James Nottingham, der har som mantra, at elever skal lære, hvordan man lærer. Bogen
giver eksempler på, hvordan læreren konkret kan støtte eleven heri. Stobart viser, hvordan man kan støtte
eleverne i at blive eksperter i at lære – og hvordan lærerne bliver eksperter i læring.Bogens budskaber er godt
formidlet og bindes løbende op på konkrete eksempler på ekspertise.
Disse knyttes løbende til undervisningen i klasseværelset en regnvåd fredag eftermiddag, og dermed omsættes
det teoretiske fundament til en jordnær praksis.
Fagdage. Find en bestemt forsker i VBN og se hans forskningsprofil. I VBN finder du AAU's eksperter
indenfor videnskabelige fag og emner. Forligsmand Mette Christensen har udsat de varslede

arbejdsmarkedskonflikter på det offentlige område.
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen
Akademikerne (AC).
Om du er leder i privat eller offentlig virksomhet, lærer, politiker, eller er i forhandlinger, så er retorikkens
grunnstolper noe for deg. Hun er både cand. Mens andre skoler dekker opp spesialundervisningen ved å bruke
assistenter, har Solvin skole i Stange halvert behovet ved å gi elevene mer trygghet på skolen. 114-116. Med
basis i den klassiske retorikken skal du få verktøy som vil gjøre deg til en mer. Nyttig informasjon til deg som
prøver å bli gravid. tjenester. Vi udbreder kendskabet til de æstetiske læreprocesser i
undervisningssammenhænge – både i teori og i praksis. 4, 1999, s. kandidat- og masteruddannelser inden for
pædagogik, uddannelse og ledelse. Sett av litt tid og vi garanterer deg læring du har bruk for både på jobb, i
organisasjonslivet – og hjemme. VI har oftere to voksne på en fagdag end ellers. 114-116. Fagdage.
Bachelor.

