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Yrkesfaglig veiledning er et viktig redskap for å utvikle profesjonell læreridentitet, enten man er under
utdanning eller er nyutdannet lærer. Denne boka er skrevet for de som utdanner seg til å bli veiledere for
studenter i praksis i lærerutdanningene eller for nyutdannede lærere. Søkelyset rettes mot lærernes spesielle
profesjonskunnskap: didaktikken.
I en veiledning der didaktikken står sentralt er det viktig å vise ydmykhet for veisøkernes perspektiv og
situasjon. Samtidig skal man tørre å utfordre studentenes etablerte tenkemåter. Dette krever både nærhet og
distanse til den didaktiske tematikken i veiledningssamtalene, og språket må være det viktigste medierende
redskapet. Leserne av denne boka blir oppfordret til å øve på veiledning og samtidig diskutere eksemplene
som blir gitt utover i boka.
For både handlingsregler og utøvelse av skjønn er nødvendig for å utøve god veiledning, hevder forfatteren.
Alle lærerutdanningsinstitusjoner oppfordres i dag til å ha en veilederutdanning. Denne boka er ment som en
lærebok i dette studiet. Her betraktes lærere i skole og barnehage som en profesjonsgruppe, og
eksempelmaterialet og de praktiske øvelsene er hentet fra begge institusjoner.
Velkommen til Eiksenteret Gjøvik. Eiksenteret Gjøvik holder til på Rambekk Industriområde. Vi har i dag 11

medarbeidere hvorav dette er 1 lærling. Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst
til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og. John Krumboltz
presenterte sin teori om karrierelæring i 1979. Senere koblet han denne sammen med sine teorier om
karrierevalg og veiledning til en samlet teori som. Kreativitet og vekst Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank
skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. 16.02.2016 13:01:10 LOs
sekretariatet. Her finner du oversikt over sekretariatets… 09.08.2015 15:03:45 200 nye LO-organiserte på
Utøya! Før årets AUF-sommerleir. Innloggede tjenester. Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt
sikkerhetsnivå. Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.
BARNEHAGE. Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor
fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen.
Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth.
Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller.
elevsiden.no 2004: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck. Innledning.
Hvorfor har skolen kommet til kort i å tilpasse opplæringen for den store bredden av. 7.1 Innledning. Utvalget
ser det slik at god folkehelse har to komponenter: på den ene side lavt nivå av sykdom og gode leveutsikter, og
spesielt at færrest mulig.

