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Skriv på mange måder - et differentieret materiale til skriftlig fremstilling (7.-9. klasse).

Lærerhæfte (inkl. hjemmeside)

Til materialet hører også et elevhæfte. Skriv på mange måder giver et bud på, hvordan man kan undervise i
skriftlig fremstilling i 7.-9. klasse ud fra differentierede mål. Materialet er en håndsrækning til de lærere, der
vil arbejde med at øge deltagelsen og læringen i arbejdet med skriftlig fremstilling i 7.-9. klasse.Hvis elever i
komplicerede læringssituationer skal inkluderes i skolen, må der fokuseres på både den sociale og faglige
inklusion. Det kræver, at læreren som udgangspunkt tilrettelægger den samme undervisning for alle elever,
men med forskellige krav og strukturering. Hensigten med dette materiale er, at eleverne får nogle strukturer
og strategier til skriftlig fremstilling, som gør, at de rent faktisk kan honorere de faglige krav i langt højere
grad end ellers og på niveau med deres kammerater, og at de elever der har særlige forudsætninger udfordres.
Det betyder, at læreren skal differentiere sin undervisning på en lang række områder, og i Skriv på mange

måder er der indbygget en lang række af disse differentieringsmuligheder.

I Skriv på mange måder er synlige mål, tegn på målopfyldelse og feedback på både proces og produkt en
naturlig del af det skriftlige arbejde. Dermed bygger materialet på den nyeste viden om, hvad der forbedrer
elevers læring. Materialet er eksamensforberedende, idet der arbejdes med de genrer og opgavetyper, som

typisk optræder i Folkeskolens afgangsprøve.

 

Forlaget skriver:

Skriv på mange måder - et differentieret materiale til skriftlig
fremstilling (7.-9. klasse).

Lærerhæfte (inkl. hjemmeside)

Til materialet hører også et elevhæfte. Skriv på mange måder giver et
bud på, hvordan man kan undervise i skriftlig fremstilling i 7.-9.
klasse ud fra differentierede mål. Materialet er en håndsrækning til
de lærere, der vil arbejde med at øge deltagelsen og læringen i
arbejdet med skriftlig fremstilling i 7.-9. klasse.Hvis elever i

komplicerede læringssituationer skal inkluderes i skolen, må der
fokuseres på både den sociale og faglige inklusion. Det kræver, at
læreren som udgangspunkt tilrettelægger den samme undervisning
for alle elever, men med forskellige krav og strukturering. Hensigten
med dette materiale er, at eleverne får nogle strukturer og strategier
til skriftlig fremstilling, som gør, at de rent faktisk kan honorere de
faglige krav i langt højere grad end ellers og på niveau med deres

kammerater, og at de elever der har særlige forudsætninger
udfordres. Det betyder, at læreren skal differentiere sin undervisning

på en lang række områder, og i Skriv på mange måder er der



indbygget en lang række af disse differentieringsmuligheder.

I Skriv på mange måder er synlige mål, tegn på målopfyldelse og
feedback på både proces og produkt en naturlig del af det skriftlige
arbejde. Dermed bygger materialet på den nyeste viden om, hvad der
forbedrer elevers læring. Materialet er eksamensforberedende, idet
der arbejdes med de genrer og opgavetyper, som typisk optræder i

Folkeskolens afgangsprøve.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Skriv på mange måder&s=dkbooks

