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Søren, din trøje vender forkert S\u00f8ren Boy Hent PDF Advarsel: Hvis du leder efter pædagogiske teorier,
statistik og et udsyn til pædagogikkens historie og verdensbillede, skal du kigge efter en anden bog. På et

fornuftigt teoretisk grundlag er det her nemlig ikke videnskab eller metodisk forskning. Det er en hoben gode
råd til nye undervisere, samlet gennem 12 år i dagligt samvær med elever i Holstebro og Grenå, kursister i
København, Aarhus, Aalborg og Herning og studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen og
Handelshøjskolen i Aarhus. Hvordan træder man ind i klasseværelset og siger - ja, hvad siger man?

Godmorgen, goddag, hej eller noget helt fjerde? Og hvor kommer T-shirten ind i billedet? Det står i bogen!
Med munter ærlighed giver en erfaren underviser gode råd til kolleger på alle niveauer - lige fra folkeskolens

ældste klasser til universitetsniveau.

 

Advarsel: Hvis du leder efter pædagogiske teorier, statistik og et
udsyn til pædagogikkens historie og verdensbillede, skal du kigge
efter en anden bog. På et fornuftigt teoretisk grundlag er det her
nemlig ikke videnskab eller metodisk forskning. Det er en hoben
gode råd til nye undervisere, samlet gennem 12 år i dagligt samvær
med elever i Holstebro og Grenå, kursister i København, Aarhus,

Aalborg og Herning og studerende på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskolen og Handelshøjskolen i Aarhus. Hvordan træder
man ind i klasseværelset og siger - ja, hvad siger man? Godmorgen,
goddag, hej eller noget helt fjerde? Og hvor kommer T-shirten ind i
billedet? Det står i bogen! Med munter ærlighed giver en erfaren

underviser gode råd til kolleger på alle niveauer - lige fra
folkeskolens ældste klasser til universitetsniveau.
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