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Omdrejningspunktet for denne bog er mønsterbrydning, men som det vil fremgå, er mønsterbrydning et
mangesidet og måske tvivlsomt begreb. I flere af bogens kapitler er selve mønsterbryderbegrebet til
diskussion – for hvad karakteriserer ´en mønsterbryder´? Er det at få en længere uddannelse end egne

forældre nok til at kalde sig mønsterbryder? Giver begrebet overhovedet mening?

Bogen bevæger sig dybere og længere ned i mønsterbryderbegrebet, end det er set tidligere, og den tilbyder
læseren en solid og kvalificeret viden om, hvordan vi forebygger negativ social arv. Der introduceres

ligeledes til andre begreber, så som resiliens, tilknytningsmønstre, udviklingsstøttende kontakt, trivsel og
mistrivsel, som kan være mere præcise og anvendelige begreber i forskning omkring negativ social arv og

mønsterbrydning.

Bogen er skrevet til pædagoger, lærere, studerende, psykologer og andre, der har børns nutidige og fremtidige
ve og vel som deres hjertesag.

Mønsterbrud i opbrud er en naturlig forlængelse af den populære bog Støt mestring - bryd mønstre.

 

Forlaget skriver: Mønsterbrud i opbrud

Omdrejningspunktet for denne bog er mønsterbrydning, men som det
vil fremgå, er mønsterbrydning et mangesidet og måske tvivlsomt
begreb. I flere af bogens kapitler er selve mønsterbryderbegrebet til
diskussion – for hvad karakteriserer ´en mønsterbryder´? Er det at få

en længere uddannelse end egne forældre nok til at kalde sig
mønsterbryder? Giver begrebet overhovedet mening?

Bogen bevæger sig dybere og længere ned i mønsterbryderbegrebet,
end det er set tidligere, og den tilbyder læseren en solid og

kvalificeret viden om, hvordan vi forebygger negativ social arv. Der
introduceres ligeledes til andre begreber, så som resiliens,
tilknytningsmønstre, udviklingsstøttende kontakt, trivsel og

mistrivsel, som kan være mere præcise og anvendelige begreber i
forskning omkring negativ social arv og mønsterbrydning.

Bogen er skrevet til pædagoger, lærere, studerende, psykologer og
andre, der har børns nutidige og fremtidige ve og vel som deres

hjertesag.

Mønsterbrud i opbrud er en naturlig forlængelse af den populære bog
Støt mestring - bryd mønstre.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mønsterbrud i opbrud&s=dkbooks

