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Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon.
Boken gir innblikk i viktige begreper, kommunikasjonsteorier, analysemetoder og etiske utfordringer. Men
boken har også et praktisk siktemål: å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant
kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere kulturelle konflikter.
Denne lettleste og rikt illustrerte boken vil passe for studenter ved høgskoler og universiteter og alle som
møter interkulturelle arbeidssituasjoner i Norge og i utlandet, for eksempel i skoleverket, helse- og
sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand, reiseliv og næringsliv.
Det vil bli utviklet egne nettressurser til boken.
Hva skjedde på 80tallet. Film, bøker, musikk, nyheter, moter Hva skjedde på 80tallet. Film, bøker, musikk,
nyheter, moter KLIPP: Våre frisører har en grundig kompetanse i alle de grunnleggende klippeteknikkene. De
oppdaterer seg i tillegg kreativt på moter, stilretninger og generelle. Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha
samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Canada ville vi trenge 3.
7 jordkloder. Se indikatoren for økologisk fotavtrykk. Av Dag Risdal 1) Sangens og musikkens funksjon i det
kristne arbeid. Ut fra det hovedsynspunkt vi har lagt til grunn i denne boken, skal de forskjellige. 2.

verdenskrig Oppgave om andre verdenskrig. Tar for seg svært mye, inkludert invasjonen av Polen, Operasjon
Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge. Abort i dag - riktig eller galt? Jeg har skrevet en artikkel om der
jeg skriver om hva abort er, hvordan inngrepet/handlinger foregår og om abort er etisk rett eller. Kåseri (610
stk.) - Skal lære av andres feil Show no mercy! Bokmål - Skyt en elg, skaff deg en klimakvote Du visste
kanskje ikke at elgen er en skikkelig. Når man først snakker om 80-tallet og moter, er det vanskelig å komme
utenom den utskjelte hockeysveisen som hadde sin storhetstid på midten. Kjøp Maarten Mager sin
selvbiografi hos oss! "Hollender funnet på Sognefjell" Bokanmelder Svein Berli – skriver: Det hadde kanskje
vært naturlig å tro at når.

