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MINIBOG Denne minibog handler om Cooperative Learnings hvordan og hvorfor. Som svar på hvordan får
du bl.a. en systematisk gennemgang af de altafgørende syv nøgler i CL, samt fem strukturer belyst fra nye
vinkler, der kan hjælpe dig til bedre implementering. Som svar på hvorfor behandles bl.a. teorier funderet i
hjerneforskning, betydningen af hyppig og øjeblikkelig feedback, og du finder også et helt kapitel med
dokumentation for effekterne af Cooperative Learning - ikke før publiceret på dansk. Hvis du har savnet

evidens - eller gode argumenter - for Cooperative Learning, vil denne bog være svaret!
Med denne bog kan du: 

· Skabe dynamik og høj aktivitet for alle elever medfem kraftfulde CL-strukturer
· Opnå bedre klasseledelse og udvikling af elevernes sociale færdigheder

· Få indblik i teorien, der forklarer, hvorfor Kagan Cooperative Learning virker
· Få adgang til en stor mængde evidens for effekten af Kagan Cooperative Learning. 

Minibogen har QR-koder til liveoptagelser af alle fem CL strukturer.

 

Forlaget skriver: Cooperative Learning strukturer MINIBOG Denne
minibog handler om Cooperative Learnings hvordan og hvorfor.
Som svar på hvordan får du bl.a. en systematisk gennemgang af de
altafgørende syv nøgler i CL, samt fem strukturer belyst fra nye
vinkler, der kan hjælpe dig til bedre implementering. Som svar på

hvorfor behandles bl.a. teorier funderet i hjerneforskning,
betydningen af hyppig og øjeblikkelig feedback, og du finder også et

helt kapitel med dokumentation for effekterne af Cooperative
Learning - ikke før publiceret på dansk. Hvis du har savnet evidens -
eller gode argumenter - for Cooperative Learning, vil denne bog

være svaret!
Med denne bog kan du: 

· Skabe dynamik og høj aktivitet for alle elever medfem kraftfulde
CL-strukturer

· Opnå bedre klasseledelse og udvikling af elevernes sociale
færdigheder

· Få indblik i teorien, der forklarer, hvorfor Kagan Cooperative
Learning virker

· Få adgang til en stor mængde evidens for effekten af Kagan
Cooperative Learning. 

Minibogen har QR-koder til liveoptagelser af alle fem CL strukturer.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Cooperative learning strukturer&s=dkbooks

