teknologiforståelses-

Derfor er du en fantastisk lærer
Prøver I nye ting og
idéer af i klassen?

Mjah ... Jeg synes, at
jeg mangler inspiration

JA!

Sørger du for, at der
er plads til at fejle?

Fedt! Er du god til at stille
de ”dumme” spørgsmål?

Det kunne jeg
godt blive
bedre til ...

Ja, det synes jeg
er vigtigt!

Ja! Det er her,
forståelsen kommer
frem

Ja, når jeg har tid

Altid!
JA!

Ja, men jeg har
mere fokus på
andre ting

Giver du gode
råd til at forbedre
elevernes
fremlæggelser?

Altid!

Ja! Men jeg får oftest eleverne til
at løse det sammen

Sætter du fokus på
elevernes forskellige
kompetencer?

Lærer du dine
elever at være
kildekritiske?

Ja, det er SÅ
vigtigt!

Ja, men nogle
gange prioriterer jeg
anderledes

JA!

Og hvad med det
gode gruppesetup?

Den gode formidler

Du løfter elevernes fremlæggelser til nye højder med de
lækre illustrationer. Du har
fokus på den gode kommunikation og sørger for, at der
er et sikkert og trygt rum for
eleverne at øve sig i.

Motiverer du dine
elever, når de
oplever modgang?

Giver du dine
elever feedback?

Prioriterer du
tydelig kommunikation
i undervisningen?

Den kritiske mediebruger

Du bruger ikke det digitale,
med mindre det giver mening,
og har styr på afsender, hensigt og formål. Der er plads til,
at tingene ikke lykkes første
gang, og du mestrer feedback
og feedforward.
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Ja, og mine elever
synes, det er
irriterende!

Ja, og altid på
kreative måder!

Ja, jeg har altid
gode idéer til det!

Har du altid en
kreativ løsning på
et problem?
#Pinterest

Ja da!

Meget!

Samarbejdseksperten

Du er god til at skabe et trygt
miljø, hvor der er plads til alle
elever, så de føler at deres
evner giver værdi til fællesskabet. Du har fokus på dynamikken i grupperne, selv ved
faglige benspænd.

Den kreative

Du god til at fortælle historien
bag en opgave og har altid
et ekstra løsningsforslag, så
eleverne føler, de kommer i
mål med fede projekter og
samtidig får brugt deres evner
bedst muligt.

