Liv og helse Kommunikasjon og samhandling
Forfatter:

Else Kari Bjerva

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

240

ISBN/EAN:

9788202293673

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2009

Liv og helse Kommunikasjon og samhandling.pdf
Liv og helse Kommunikasjon og samhandling.epub

Et viktig mål med Kommunikasjon og samhandling er å gi elevene gode oppgaver og eksempler slik at de har
mulighet til å utvikle sine egne kommunikasjonsferdigheter i løpet av skoleåret. I tillegg er det viktig å gi dem
oversikt gjennom å strukturere lærestoffet på en god måte og gi tydelige referanser til læreplanen.

Kommunikasjon og samhandling er et ryddig og oversiktlig læreverk som gir elevene mulighet til å utvikle
sine kommunikasjonsferdigheter. Fagstoffet er delt inn i kapitler etter kompetansemål, supplert med gode
figurer og bilder for å gjøre stoffet tilgjengelig for elevene. Boken gir rom for differensiering, og hvert kapittel
inneholder repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver på to nivåer, oppsummering og fordypningsstoff.
Læreverket består av:
• Alt-i-ett-bok med oppgaver på flere nivåer
• Gratis fagnettsted med lærerressurs og stoff om prosjekt til fordypning
Kommunikasjon og samhandling handler om det å jobbe pedagogisk, kommunikasjon, samarbeid, sosial
kompetanse, sosialiseringsprosessen, gruppeprosesser. Her finner du ressursstoff for lærere som bruker "Liv
og helse. Ressursstoffet for lærere er gratis. Mer informasjon om Liv og helse? Barnekonvensjonen fyller 25
år. Selv om Norge trekkes fram som et foregangsland i barn og unges rettigheter, er det fortsatt utfordringer

som må løses fram til. I hvilke lover og forskrifter kan du finne bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet?
Hva er internkontroll? Hvordan kan man sørge for at lover og forskrifter i. Mål for studiet: Videreutdanningen
i eldre, helse og samfunn har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som kan
ta initiativ til. Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Relasjonspedagogikk,
Ledelse, HMS, Coaching, Konflikthåndtering, Lagutvikling. Geografisk. Stort utvalg av fagbøker til høyere
utdanning. Få bøkene i tide til eksamen fra Norges beste og raskeste nettbokhandel! Fri frakt på de fleste
ordrer. Om oss. Vi er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vårt oppdrag er å
levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig. Hva er enhetsterapi? Av lege Audun Myskja
Enhetsterapi – en vei til helbredelse. Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv.
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