Det lille mobistick pædagogik
og didaktikhæfte
Til lærer og lærerstuderende i den danske folkeskole

Download en App via din mobil og
du er kørende. http://
www.mobisticks.dk/pages/4

Henrik Berggren Jessen

Love og regler for folkeskolen - Undervisningsministeriet

Dette link giver mulighed for at
søge i regelsættet for Folkeskolen. Junglen af rgeler kan
være svær at finde rundt i,
men denne hjemmeside gør
det lettere.

Andetsprogslæsning

Børn med et andet modersmål
end Dansk lærer bedst at læse
ved hjælp af andre metoder
end den gængse lydstavemetode.

Literacy - at kunne læse og skrive.

Nationalt Videncenter for Læsning
har til opgave at formidle viden om
læsning og bygge bro mellem forskning og praksis. Det gøres blandt
andet med denne hjemmeside. Her
er en indgang til den nyeste viden
om læsning, nyheder om aktuelle
begivenheder og erfaringsudveksling med kollegaer og forskere. Moderne lærere og pædagoger skal
kende til læseprocesser, da alle aktører i Folkeskolen har et fælles ansvar for, at børn lærer at læse på

11 forhold fremmer skoleelevers indlæring

Dansk Clearinghouse er et
institut under Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
hvor lærere og andre fagfolk
fra den pædagogiske verden
kan hente en stor mængde
faglig viden.

De 10 anbefalinger fra skolens rejsehold

Rejseholdet kom med 10 anbefalinger, der skabte megen
debat.

Skolens rejsehold

Statsminister Lars Løkke Rasmussen nedsatte i foråret 2010
et rejsehold, der skulle kulegrave folkeskolen og komme
med anbefalinger til, hvordan
folkeskolen kunne i Top 5 senest 2020.

Reformpædagogik

Reformpædagogikken har haft
og har stadig og stor betydning for den danske folkeskoletradition. Lærere og pædagoger i folkeskolen bør derfor
kende den filosofiske baggrund for reformpædagogikken, som var opgøret med
"den sorte skole".

Problemorienteret projektarbejde er en didaktisk metode
afledt af kritisk teori.
En sammenfatning af Poul
Bitsch Olsen og Kaare
Pedersens bog
” Problemorienteret projektarbejde” - en værktøjsbog

Læringsstile

Læringsstile er en metode, der
er blevet meget populær. Men
hvad er læringsstile egentligt
for noget ?

