INSTRUKTØRVEJLEDNING
Hærkortuddannelse

Signaturforklaring
på 2 cm hærkort
Udarbejdet af
Uddannelses Udviklings Afdelingen

I samarbejde med
Forsvarets Gymnastikskole

Til instruktøren.
Vær venlig og læse følgende grundigt igennem.
Programmets mål.
Efter gennemgang af programmet skal eleven kunne angive rigtig
benævnelse for almindeligt forekommende signaturer på 2 cm hærkort, nyere udgaver.
Resultatet ertilfredsstillende, hvis eleven i en skriftlig sluttest benævner 32 ud af 37 signaturer korrekt.
Tilladte hjælpmidler ved løsning af sluttesten:
1 stk. 2 cm hærkort, nyere udgave, blyant og evt. viskelæder.
Indlæringskriteriet.
Programmet indlærer med en rigtighedsprocent på 100/90.
(Se FKOPUB PP 180-9, PU-kataloget)
Beregnet gennemsnitstid.
a.Program ca. 25 min.
b.Sluttest ca. 5 min.
Programmets anvendelse.
1. Udlever program, 1 stk. 2 cm hærkort, nyere udgave og skriveredskaber til eleven.
2. Giv eleverne de nødvendige informationer (følger på næste side).
3. Ved løsning af sluttesten skal sluttesten forsynes med start- og
sluttid.
4. Sluttesten skal rettes (rigtige løsninger side 5), og den rettede
sluttest udleveres til eleven. Der gives 1 point pr. rigtigt svar.
Der kan max. opnås 37 point.
5. Feed-backskemaet udfyldes og afleveres til LD/UMAK, som retunerer skemaet til UUA/FCL.
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Følgende informationer gives til eleven inden start på programmet.
„Ved hjælp af dette program skal I lære at genkende de fleste af de
signaturer, der findes på 2 cm hærkort af nyere udgaver.
Giv jer god tid til at arbejde med stoffet. Giv jer især god tid til at
læse brugervejledningen, så I ikke kommer i tvivl om arbejdsproceduren senere i programmet“.

Følgende informationer gives til eleven inden start på sluttesten.
„ Skriv jeres navn på bagsiden og anfør starttidspunkt, klokken er
nu....
Når I er færdig, anfører I det af mig nævnte klokkeslet som sluttidspunkt“.
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Rigtige løsninger (1 point pr. rigtigt tal).

OPGAVE 1 :

2

5

4

7

6

1

3

OPGAVE 2 :

4

2

6

7

3

1

5

OPGAVE 3 :

6

5

4

2

3

1

OPGAVE 4 :

3

5

2

4

1

OPGAVE 5 :

6

2

3

1

4

5

OPGAVE 6 :

4

6

2

5

1

3

4

Blank.

5

Blank.
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UUA/FCL Avderødlejren
Avderødvej 90, 3300 Frederiksværk. Tlf 47722255, lokal 495. Fax 47771313
Feedbackskema for programmeret undervisning (PU-papir)
Skemaet udfyldes efter anvendelsen af programmet, hvis instruktøren finder fejl eller
har andre kommentarer til programmet. Oplysningerne bruges til en kvalitetskontrol
af programmerne.
Enhed:

Dato:

Navn (blokbogst.):
Telefon:

evt. lokalnummer:

Program
Titel:

Nr:

Gennemsnitlig tidsforbrug:

minutter.

Sluttest
Gennemsnitlig rigtighedsprocent:

Gennemsnitlig tidsforbrug:

Tidsinterval mellem program og sluttest:

min.

uger/dage/timer.

Elever
Elevgruppe:

Antal:

Vurdering
Særlige forhold der har haft indflydelse på resultatet:

Virkede programmet tilfredsstillende:

Ja

Nej

Kommentarer: (benyt evt. bagsiden):
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Afleveres til LE/UMAK i
udfyldt stand

Udskriv

Tryk
Flådestation Korsør DEC 98, Ver 1.0

Forsvarets Center for Lederskab
Forsvarskommandoen

