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Guds ord - vores sprog Ane Ørgård Bramstoft Hent PDF Forlaget skriver: Guds Ord - vores sprog er det første
komplelle danskproducerede konfirmandmateriale siden 2008. Materialet læner sig op ad de nyeste metoder
inden for læringspædagogikken og fukuserer på at få alle konfirmander inddraget i undervisningen via et

varieret forløb, der består af bl.a. opgaver, leg og dialog.

Underviserens bog indeholder helt konkrete anvisninger på den enkelte lektion. Der er angivelser af, hvilke
materialer der skal anvendes, og beskrivelse af, hvordan undervisningen kan gennemføres trin for trin.

Der indledes med en beskrivelse af det enkelte forløbs struktur og hensigt. Derefter følger teologiske
overvejelser over emnet, som er tænkt som inspiration til samtalerne med konfirmanderne. Efter hvert forløb
findes et forslag til andagt i kirken med salmer og fortællinger, der passer til emnet. Bagerst i bogen findes

kopiark til de enkelte lektioner.

Materialet desuden indeholder en bog til konfirmanden og en æske med kort til brug i undervisningen.
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