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Profesjonspedagogikk Ann Lisa Sylte Hent PDF Forlaget skriver: Ann Lisa Sylte mener en viktig årsak til det
høye frafallet i videregående opplæring er at teori er løsrevet fra praksis. Ser elevene selv nytteverdien av
kunnskapen, øker deres motivasjon og læring. Forfatteren er derfor opptatt av hvordan læreren knytter teori
til praksis. Boka viser hva profesjonspedagogikk er, hvilken pedagogisk kompetanse læreren trenger for å

legge til rette for elevenes læring, hvordan det pedagogiske arbeidet kan gjøres i praksis, og hvorfor
profesjonspedagogisk kompetanse er viktig. Profesjonspedagogikk er induktivt oppbygd, med en praksisnær
innføring i første del, og en mer teoretisk fordypning i andre del. Denne nye utgaven er ajourført og oppdatert
i forhold til relevante styringsdokument, bl.a. endringer i vurderingsforskriften for videregående opplæring.
Boka henvender seg til studenter ved PPU og yrkesfaglærerutdanningen, lærere i profesjonsutdanninger og
andre som er opptatt av profesjons- og yrkesretting for å gjøre opplæringen bedre og redusere frafallet.
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