Ugens program
Forbered
Emne
Kopier
Udskriv Farve
Elev+ophæng

Udskriv Farve
Medbring fra HVS

Lokale
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Indhold
Hjemmefra
- Presentmig.pdf i A3 farver
-

e-aktiv.pdf
johari.pdf
kontrolskema.pdf
krit_lær_stil.pdf
laerstil.pdf
lektion.pdf
present.pdf
princip.pdf
taxonomi.pdf
traening.pdf
principper.pdf /kun til ophæng
traenerark.pdf /5 x elevtal
ugen.pdf /kun til eget brug
Målbeskrivelses opgaver til søndag
Lektionsmappe til eleverne
Mappe til eleverne
Blyant til eleverne
Pædagogisk æske til eleverne
Mødebord midt i lokalet
Trænerhjørne
Plads til egne noter/papirer
Plads til lærebøger mm.

√

Søndag
Emne
Forudsætnings
prøver
HUSK

Indhold
Målbeskrivelser
Emner der vendes søndag
- Præsentation
- Gruppenorm
- Vis rundt med hjælpemidler etc.
- Lokalitet
- HUSK jeres UIP hele ugen.

Udlevering
Opgaver fra træner
mappe

√

present.pdf

Mandag
Emne
Dagens oplæg

Valg af 1. lektion

Forberedelse
Klargøring
TRÆNING

EVALUERING
Træner indlæg

Indhold
- Forklar og gennemgå
- Udlever mandagens program.
- Forklar Johari
- Forklar træningsprogrammet.
- Kort lektion
- Trygt emne
- Gerne færdighedsmål
- Gerne eksercits lektioner
Støtte til eleverne
Instruktørhjørnet
- Struktur
- Tid
- Målopfyldelse/kontrol
- Personlig fremtræden
Hvordan gik dagen?
- Elevaktivitet i lektionen
- Kontrolformer/prøver - GRP opgave
- Kontrolskema – få styr på resultatet
- Tilbagemeldingsskema
- Vurderingspunkter

Udlevering

Indhold
Fokus på læringsproces for den enkelte.
Brug for tryghed, så færdighedsmål.
Helst vidensmål
Støtte til eleverne
- Struktur
- Tid
- Målopfyldelse
- Personlig fremtræden
- Målopfyldelse
- Kontrol
- Prøver
Hvordan gik dagen?
- Metoder & organisering (UIP) /GRP opgave
- IT mediet /irfanview-HotPotatoes-PowerPoint
- Taxonomi
- Vedligeholdelseslektionen /oversigt

Udlevering

√

johari.pdf
traening.pdf

e-aktiv.pdf
kontrol.pdf
kontrolskema.pdf
evalueringsskema
vurderingspunkter

Tirsdag
Emne
Valg af 2. lektion
Forberedelse
TRÆNING

EVALUERING
Træner indlæg
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metorg.pdf
taxonomi.pdf
vedholdlek.pdf

√

Onsdag
Emne
Valg af 3. lektion
Forberedelse
TRÆNING

EVALUERING
Træner indlæg

Indhold
Fokus på læringsproces for den enkelte.
Vidensmål
Vedligeholdelses lektion
Støtte til eleverne
- Struktur
- Tid
- Målopfyldelse
- Personlig fremtræden
- UV-Principper/metoder
- Kontrol
- Prøver
Hvordan gik dagen?
- Kreativitet i lektionen
- Forskellige læringsformer

Udlevering

Indhold
Fokus på læringsproces for den enkelte.
Vidensmål/holdningsmål
Vedligeholdelses lektion
Fokus på elevaktivitet & Kreativitet
Støtte til eleverne
- Kontrolformer
- Kreativitet i lektionen
- Læringsformer
- UV-Principper/metoder
- Kontrolarter
- Brug af UIP
Hvordan gik dagen?
- Fredagens indhold
- Tilbagemelding
- Elevens valg + fokus

Udlevering

√

kreativ.pdf
laerstil.pdf

Torsdag
Emne
Valg af 4. lektion

Forberedelse
TRÆNING

EVALUERING
Træner indlæg

√

Fredag
Emne
Valg af 5. lektion

Forberedelse
TRÆNING
EVALUERING

Indhold
Fokus på læringsproces for den enkelte.
Vidensmål/færdighedsmål
Vedligeholdelses lektion
Fokus på /individuelt tildelt for eleven.
IKKE de store kreative hjælpemidler i dag.
Støtte til eleverne
Start/stop vælges for den enkelte elev i lektionen.
Individuel afhængig til understøttelse af tvivls områder.
Hvordan gik ugen?
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√

