Altså ved at stille de rigtige spørgsmål,
kan man få eleven til, at få en dybere
forståelse, af de rigtige svar.
Praktikvejlederen

Del ud af din viden - det er en
måde at opnå udødelighed på.
Dalai lama

Læring er en kontinuerlig proces, der bygger på erfaring.
Kolb, 1984, p.383

At tænke uden at lære, er nytteløst.
At lære uden at tænke er farligt.

Den, der opfatter sig som færdiguddannet, er ofte mere færdig end uddannet.

Man lærer kun lidt af sejren, men
meget af nederlaget.

Konfucius

Poul Jørgensen

(Japan)

Alle ønsker udvikling,
men ingen forandring.
Søren Kierkegaard

Kun den forståelse, der kommer
indefra, kan føre til ægte indsigt.
Ukendt

Fortæl mig - jeg glemmer.
Vis mig - jeg husker.
Inddrag mig - jeg forstår.
Kinesisk ordsprog

Lærere åbner døren.
Man går selv ind.
Ukendt

Gå bare ud og gør det – det værste
der kan ske er, at du begår en fejl
som du kan lære af

Hvis du synes, uddannelse
koster mange penge, så prøv
uvidenhed

B.S.Christiansen

Derek Bok

Man kan kun lære det, man har
forudsætningerne for at lære.
Ukendt

Skjul ikke dine evner. De er
givet for at blive brugt. Til hvad
nytte er et solur i skyggen?

Kunst er ikke et spørgsmål om,
hvad man selv kan se, men hvad
man kan få andre til at se.

Benjamin Franklin

Edgar degas

Man lærer bedst, hvis man forstår hensigten med at skulle lære det. Jeg bruger derfor rigtig meget tid på at sikre
mig, at eleven forstår hensigterne.

For mig er det helt centralt at have
fokus på elevens trivsel på vores arbejdsplads. Mennesker lærer bedst,
hvis de er glade og trygge.

Praktikvejleder

Praktikvejleder

Det er vigtigt, at en elev oplever,
at vi er glade for, at de er her. Så
det fortæller jeg dem tit, at vi er.
Praktikvejleder

Det er fantastisk at se en elevs glæde over pludselig at kunne noget som vedkommende ikke kunne før. Og vide at man var
en vigtig katalysator for den glæde.
Praktikvejleder

At undervise er at lære en gang til
Sokrates

Det bedste ved at være praktikvejleder, er at vide at man er med til at
give et andet menneske det vigtigste
for et godt og langt liv. Uddannelse
Praktikvejleder

Det fine ved at lære noget er, at
ingen kan tage det fra dig.
B.B. King

Det fine ved at være praktikvejleder. At støtte en i at få noget,
ingen kan tage fra vedkommende.
Praktikvejleder

Hvad jeg hører, det glemmer jeg.
Hvad jeg ser, det husker jeg.
Hvad jeg gør, det lære jeg.
(Kina)

