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Nytt engelskverk for yrkesfag
FerdigheterSystematisk utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter, med blant annet 18 kurs med
konkrete fremgangsmåter, eksempler og oppgaver.
YrkestilpasningUlike bøker for de ulike programområdene bidrar til motivasjon og relevans. Med SKILLS
trenes ferdigheter og vokabular som eleven trenger til eksamen og i yrkeslivet.
DifferensieringGod variasjon i tekster og arbeidsmetodikk. In Short-versjon av tekster, og nivådifferensierte
oppgaver til hver tekst.
Vurdering for læringSKILLS har gode verktøy som hjelper elev og lærer med å sette individuelle mål og legge
til rette for oppfølging av disse.
Språkglede!Vår ambisjon er at SKILLS skal bidra til at elevene får gode leseopplevelser og mestringsfølelse i
kommunikasjon på engelsk.
Under Skills finner du Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag,
Kjøpsinformasjon, Service og samferdsel, Design og. Her er Mediebank Elev. Logg inn. Skills SKILLS,

Teknikk og industriell produksjon, Smartbok. Nytt yrkesrettet læreverk for engelsk. Les mer SKILLS er et
engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Bøkene er 2-årige alt-i-ett-bøker, og
dekker alle læreplanmålene for hele kurset. WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å
høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Skole-NM 2017 - en suksess. 26.-27. april
ble det gjennomført Skole-NM for første gang. Her kan du se opptak fra LIVE-TV, resultatliste og bilder. I
denne digitale versjonen av Enter Basic Skills kan elevene høre all tekst lest opp av ungdom og voksne med
engelsk som morsmål. De kan også skrive egne notater. Naturskjønne Rwanda er Afrikas tettest befolkede
land. Derfor er det hard konkurranse om jorda, hovedsaklig mellom de etniske gruppene hutuer og tutsier.
Etter et av. Fagstoff om karriereveiledning, tall, fakta og oversikt over hvem som gjør hva på
karriereveiledningsfeltet i Norge. mcare utvider avtale med Teki Solutions. Teki Solutions knytter mcare
tettere i arbeidet med å bli en av Norges største salgspartnere av Microsoft Office365.

