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Centre
/dk/portal-die-universitaet/centre/
Relevance:

86%

Centre på Europa-Universität Flensburg Lyt Universität Flensburg tilstræber at skærpe sin profil i forskning yderligere. I denne
forbindelse dri

Forskning
/dk/biat/forskning/
Relevance:

Frequent searches

123

52%

Forskning ved Institut for erhvervsrettet Uddannelse, Arbejde og Teknik Lyt Instituttets samlede filosofi er baseret på de tre
"dimensioner" e

At studere teknik
/dk/afdelingen-for-teknik-og-dens-didaktik/oversigt-over-studieforloeb/at-studere-teknik/
Relevance:

54%

, der altid afgøres på en subjektivt motiveret måde. Sådanne problemløsningsprocesser bliver ofte gennemarbejdet i teamet i
vores delstudieforløb. Desuden uddanner vi ikke klassiske ingeniører, men lærere [...] alsidigt studieindhold fremragende
udstyrede laboratorier og værksteder individuel supervision fra lærerne individuel omsætning af egne ideer til virkelighed
unik

uni flensburg
moodle

Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning

veranstaltungen works zimt

Relevance:

/dk/afdelingen-for-paedagogik/arbejdsomraader/paedagogik-med-hovedvaegten-barndoms-og-ungdomsforskning/
52%

Pædagogik med hovedvægten Barndoms- og ungdomsforskning Lyt Arbejdsområdet pædagogik med hovedvægten
barndoms- og ungdomsforskning ved Europa-Un

Informationen til studerende
/dk/ksm-mastergraderne/informationen-til-studerende/
Relevance:

53%

Du kan finde generel information om kurset KSM, er designet til at fungere som en vejledning, når kreditering problemer, osv.
Bemærk: Yderligere oplysninger findes på den tyske version af dette webste

Workshop Skole ”naturfestival”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-skole-naturfestival/
Relevance:

56%

Uddannelsescenter i Haderslev. VUC er forkortelsen til denne slags institutioner i Danmark. Det giver de voksne muligheden,
til at graduere og også at lære at læse og skrive. Man kan endda tage studentereksamen [...] . Et klasseværelse, som især er
blevet konstrueret til udveksling af tankegange. På begge sider af rummet, er der anbragt fjernsyn, som kan tilsluttes til
elevernes og lærernes iPads. I denne iglo, er der en særlig akustik til de lærende. Også her er det muligt, at arbejde synligt for
1/2

alle med iPad, ligesom i alle andre rum. Lærerne i VUC har gode muligheder

Faghøjskolen Flensburg
/dk/portal-studium-und-lehre/campusliv/faghoejskolen-flensburg/
Relevance:

89%

derfor et behageligt klima med kollegialt samarbejde, idet også lærerne udfører undervisningsopgaver på begge
læreanstalter. Den følgende campusplan tydeliggøre den geografiske samhørighed af de to
Denne side i andre områder
International
Studieninteressierte

Workshop VHS „Undervisningsmateriale til ernæring og bevægelse“
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-vhs-undervisningsmateriale-til-ernaeringog-bevaegelse/
Relevance:

54%

af de næste uger: Materialeboks "bevægelse" (lære i bevægelse) Kogebog med arbejdsark Madpyramide for læsehæmmede
Materialeboks "ernæring" Mere bevægelse og praktiske aktiviteter

Workshop VHS ”Materialeudvikling”
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/workshops/workshop-vhs-materialeudvikling/
Relevance:

54%

Workshop VHS ”Materialeudvikling” Lyt Den 31.08.2013 fandt den anden workshop fra VHS’erne sted. Efter at der var blevet
samlet og bearbejdet ideer i den foregående workshop og der har fundet en intensiv projektbearbejdning sted i ugerne efter,
kunne der allerede fremlægges første resultater af de enkelte projekter. Dertil hører følgende projekter: Materialeboks
"ernæring" - Lære at læse og skrive med fødevarekort Materialeboks "bevægelse" - Integrere bevægelsesmåder i
undervisningen Bearbejdede materialer angående aid

Kogebog med arbejdsark
/dk/projekt-food-and-move/tandemer-der-er-bevaegende/folkehoejskoleprojekter/kogebog-med-arbejdsark/
Relevance:

55%

Kogebog med arbejdsark Lyt Projektets karakteristika VHS navn: VHS Eutin, VHS Fehmarn Projektets navn: Kogebog med et
arbejdshefte til funktionelle læsehæmmede Deltagende lærer: Heidrun Lensch (VHS Eutin), Dietlind Voss (VHS Fehmarn)
Deltagende studentermedarbejder: Ramona Plank Projektets mål: Alfabetiseringskursets deltagerne læsefærdigheder skal
udvides gennem en tiltalende kogebog. Den skal stimulere kogningen, fremme fremstillingskompetencerne og vække en
forståelse
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