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Den uundværlige autismemanual Kathy Hoopmann Hent PDF Den perfekte værktøjskasse til alle lærere, der
underviser elever med autisme. Både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller på specialskoler. Ingen
elever med autisme er ens, men deres udfordringer i skolen er ofte de samme. Bogen fortæller, hvordan du

som lærer letter hverdagen for både den enkelte elev og klassekammeraterne samt skaber et positivt
læringsmiljø for alle i klassen. Autismemanualen indeholder helt konkrete værktøjer til at undervise og støtte
elever med Aspergers Syndrom (AS) eller med andre former for autisme. Det øger inklusionen og forbedrer
indlæringen. Få bl.a. hjælp til: at forberede undervisning af elever med AS. at hjælpe elever med AS med at
organisere og strukturere. at lære børnene at forstå og håndtere regler, sociale koder, venskaber, følelser,
kropssprog, forandringer, mobning og meget mere. at lære børnene at forstå og håndtere sansemæssige

udfordringer som hørelse, syn, lugt, smag, balance, kropsbevidsthed og smerte. Bogen dækker emner som
nedsmeltninger, sociale regler, konkret tænkning og tale samt sansemæssige udfordringer. Hvert emne er fyldt
med forslag til aktiviteter i klassen, der øger forståelsen for de særlige udfordringer, som eleverne med AS
oplever. Der er desuden stort fokus på skole-hjem-samarbejdet, og under hvert emne er der derfor beskrevet
måder, hvorpå skolen og hjemmet bedst kan samarbejde for at give barnet den størst mulige opbakning og
støtte. Bogens råd og praktiske tips kan bruges til børn med AS, infantil autisme, atypisk autisme, GUA eller

GUU.

 

Den perfekte værktøjskasse til alle lærere, der underviser elever med
autisme. Både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller på

specialskoler. Ingen elever med autisme er ens, men deres
udfordringer i skolen er ofte de samme. Bogen fortæller, hvordan du

som lærer letter hverdagen for både den enkelte elev og
klassekammeraterne samt skaber et positivt læringsmiljø for alle i
klassen. Autismemanualen indeholder helt konkrete værktøjer til at
undervise og støtte elever med Aspergers Syndrom (AS) eller med

andre former for autisme. Det øger inklusionen og forbedrer
indlæringen. Få bl.a. hjælp til: at forberede undervisning af elever



med AS. at hjælpe elever med AS med at organisere og strukturere.
at lære børnene at forstå og håndtere regler, sociale koder, venskaber,
følelser, kropssprog, forandringer, mobning og meget mere. at lære
børnene at forstå og håndtere sansemæssige udfordringer som

hørelse, syn, lugt, smag, balance, kropsbevidsthed og smerte. Bogen
dækker emner som nedsmeltninger, sociale regler, konkret tænkning
og tale samt sansemæssige udfordringer. Hvert emne er fyldt med
forslag til aktiviteter i klassen, der øger forståelsen for de særlige
udfordringer, som eleverne med AS oplever. Der er desuden stort

fokus på skole-hjem-samarbejdet, og under hvert emne er der derfor
beskrevet måder, hvorpå skolen og hjemmet bedst kan samarbejde
for at give barnet den størst mulige opbakning og støtte. Bogens råd

og praktiske tips kan bruges til børn med AS, infantil autisme,
atypisk autisme, GUA eller GUU.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den uundværlige autismemanual&s=dkbooks

