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Storytelling i undervisningen giver grundlag for at anvende historier, fortællinger, metaforer og anekdoter i
undervisningen. Historien er et kommunikativt virkemiddel, der kan skabe forbindelse mellem det faglige
indhold og elevens referenceramme, bidrage til udvikling af elevernes sociale kompetencer samt stimulere til
refleksion, diskussion og udvikling af tænkefærdigheder. Bogen giver dig • større viden om historiens
betydning for at skabe relevans, engagement og motivation i forhold til det faglige indhold • konkrete
værktøjer til at fortælle og arbejde med historier, der understøtter elevernes kompetenceudvikling og
læringsproces • metoder til at udvikle en involverende praksis i opstarten af din undervisning • afsæt for at
arbejde med positiv psykologi gennem en styrkebaseret tilgang • et bredt udvalg af historier til brug i
undervisningen • inspiration til at udvikle og fortælle dine egne historier. Storytelling i undervisningen
indeholder 42 historier samt et teoretisk afsæt og praktiske værktøjer til at arbejde med fortælling i
undervisning. Historierne er sprogligt tilpasset udskoling og ungdomsuddannelser. Bogen indgår i serien
VÆRKTØJER TIL KLASSELEDELSE, som tilbyder værktøjer, der umiddelbart kan implementeres i den
daglige undervisning for at styrke den professionelle praksis på skoler og uddannelsesinstitutioner. NB: Denne
bog er tidligere udgivet med titlen Historiefortælling som virkemiddel (2014) og er bortset fra enkelte
korrekturretteler indholdsmæssigt identisk med denne.
Kursen skräddarsys efter ditt företags önskemål. Du. 2017-utgaven av studiet har vi valgt temaet ”the art of
storytelling” – evnen til å omsette historier og konsepter til visuelle abstraksjoner.

Vi erbjuder retorikkurser inom bl. Thousands of copyright free and copyright friendly images and photos for
teachers and students. a. Læs mere her. Den netbaserede socialrågiveruddannelse er for dig, der ønsker en
fleksibel uddannelse. Tag netuddannelsen til socialrådgiver som fjernundervisning. 2017-utgaven av studiet
har vi valgt temaet ”the art of storytelling” – evnen til å omsette historier og konsepter til visuelle
abstraksjoner. BestTellers er Danmarks førende scene for professionel historiefortælling. a.
presentationsteknik. Kursen skräddarsys efter ditt företags önskemål. Så søg ind på bioanalytikeruddannelsen
i Aarhus, hvor vi arbejder med den nyeste teknologi. Vi erbjuder retorikkurser inom bl. Kursen skräddarsys
efter ditt företags önskemål. Den netbaserede socialrågiveruddannelse er for dig, der ønsker en fleksibel
uddannelse. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat
modersmål än svenska.

