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Sprogbrug og udtale
I min præsentation præsenterede og gennemgik jeg
en række gratis webportaler med øvelser og materiale
til danskundervisningen. De kan alle findes på
Tungumálatorg under “Lektorens anbefalinger”
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Metoder og organisering
Karrusel er en form for organisation og gennemførelse i
undervisningen. Efter input fra læreren arbejder eleverne i par eller
grupper på organiserede stationer, hvor der er forskellige aktiviteter
i gang.

Jeg ønsker tillykke med sproglærerenes nye
mødested på nettet!
I en lille power point fremlagde jeg kort,
hvordan jeg ser www.tungumalatorg.is som et
supplement til lærebøgerne.
Og så er det en meget anvendelig mulighed for
samarbejde på tværs af tid og sted – for dem
som ønsker at tage mod tilbuddet.
”Rejselærernes hjørne” – specielt ,
rejselærerne 2010-2011 – blev præsenteret og
kursisterne fik lejlighed til at klikke sig rundt og
stille spørgsmål til både indhold og form.
Hannes undervisningsideer og forløb er ikke
lagt ind endnu – men de kommer.
Under en del af de indlagte dokumenter er det
en mulighed for at skrive kommentarer – gør
det endelig – også på islandsk.

Else

Udeskolen udvider begrebet „pædagogiske rum“ og giver det en ny
betydning. I udeskole flytter lærere og elever regelmæssigt
undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser.

TPR (Total Physical Response) er en metode der spiller på
elevernes kinesthetiske intelligens. Sproget trænes i samspil med
fysisk aktivitet og ved at eleven giver fysisk respons til instrukser og i
dialoger. Hukommelsen tilknyttes en episode og bevægelse.

Genrepædagogik – at arbejde parallelt med undervisning i sprog og
emne. Her er undervisningsforløb der viser hvordan man forbereder
og arbejder med tekster som forklarer og beskriver.
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