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Portfolio i Praksis handler om det konkrete arbejde med portfolio i uddannelser, og hvordan det hænger
sammen med læring, refleksion og evaluering. Helt grundlæggende kan portfolier kategoriseres i to
hovedtyper med hver sine potentialer: arbejdsportfolier og præsentationsportfolier. Præsentationsfolien
fokuserer på at præsentere et færdigt produkt eller resultat, mens arbejdsportfolien har fokus på proces,
refleksion og læring.
Til denne forskel knytter sig desuden helt naturligt en sondring imellem det delte og det private. Hvor
præsentationsportfolio per definition er åben og har en modtager i sigte, er arbejdsportfolien i udgangspunktet
lukket og privat. Det vil sige at man selv udvælger, hvad der skal ses af fx vejleder eller medstuderende – og
hvad, der skal forblive privat. Portfolio i Praksis tilbyder desuden en række håndgribelige øvelser, der kan
bruges som hjælp til at understøtte det praktiske arbejde med portfolio. Bogen er især tiltænkt studerende, som
kan bruge øvelserne og portfoliometoderne gennem hele deres studie. OBS vedrørende bogens bagsidetekst:
Der har indsneget sig en fejl på bogens bagsidetekst, idet der er byttet om på beskrivelserne af
arbejdsportfolier og præsentationsportfolier. Den korrekte ordlyd står i teksten ovenfor.
Vi beklager denne fejl.

http://motivationipraksis. In the past, being a freelancer meant being a specialist. , Kategori: Bøger, Format:
Hæftet udviklingssamtale i teori og praksis. Opgaven skrives med udgangspunkt i mit. indgå som valgmodul
i andre akademiuddannelser. The certification programs require each student to document their professional
growth through the development of a portfolio. Glad you asked. Vi skriver hver vores umiddelbare tanker og
reaktioner ned for, at kunne arbejde med dem senere. com site. PRAKSIS to praktyka, więc sięgnij po
rozwiązania praktyczne.
Portfolio i Praksis handler om det konkrete arbejde med portfolio i uddannelser, og hvordan det hænger
sammen med læring, refleksion og evaluering. Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og
praksis. Springer has had a co-publishing agreement with Praxis. The Praxis tests are taken by individuals
entering the teaching profession as part of the certification process required by many states and professional
licensing organizations. See Praxis Genesis Balanced Portfolio performance, holdings, fees, risk and other
data from Morningstar, S&P, and others.
General Overview. Det er en fornøjelse at kunne byde dig velkommen til Motivation i Praksis. Praxis Test
Centers and Dates. Portfolio; Kontakt; Kariera;. The Praxis ® tests measure the academic skills and
subject-specific content knowledge needed for teaching. We are committed to helping small business owners,
individual … 26.

