Psykologiske temaer 2. udgave
Sprog:

Dansk

Kategori:

Sundhed

ISBN:

9788778422620

Udgivet:

9. marts 2010

Forfatter:

Carsten Nejst Jensen

Forlag:

Billesø & Baltzer

Psykologiske temaer 2. udgave.pdf
Psykologiske temaer 2. udgave.epub

Psykologiske temaer er en grundbog i psykologi, der især henvender sig til C-niveauet på de gymnasiale
uddannelser. Bogens indledes med et mindre tema om intelligenser og læring, som efterfølges af et omfattende
tema om stabilitet og forandring i moderne menneskers liv og afsluttes af et tema der hedder: Fra rødder til
fødder - om gruppeprocesser, identitet og parforhold. De tre temaer dækker kernestoffet i psykologi C-niveau:
socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. Ud over
lærebogsteksten indeholder bogen mindre tekster af og interviews med psykologiske teoretikere og praktikere.
Læseren får kendskab til en lang række aktuelle psykologiske teorier, som undervejs sættes i relation til de
dominerende paradigmer i psykologien i dag. Carsten Nejst Jensen, cand.psych., lektor, har skrevet lærebøger
i psykologi til de gymnasiale uddannelser samt skrevet artikler til og redigeret bøger om voksenpædagogik
m.m.
ANMELDELSE trykt i ASYLEN, 1996, 3 (8) Steinar Kvale:. Stern udviklede sin teori på baggrund af de
forskelligheder, der er imellem moderne udviklingspsykologi og … Uddannelsen skal kvalificere til
selvstændigt at kunne varetage undersøgelser og intervention inden for det børneneuropsykologiske
arbejdsområde. Udgiver bøger og tests inden for det psykologiske område, samt undervisningsmaterialer til

folkeskolen. Stern udviklede sin teori på baggrund af de forskelligheder, der er imellem moderne
udviklingspsykologi og … Uddannelsen skal kvalificere til selvstændigt at kunne varetage undersøgelser og
intervention inden for det børneneuropsykologiske arbejdsområde.
Den retter sig mod at støtte forældre i de mang. Afsæt for Daniel Sterns teori. Men der er også andre veje til
at få antallet af unge rygere bragt ned. Last Modified: torsdag, december 5, 1996 at 05:04 PM.
Den retter sig mod at støtte forældre i de mang. Last Modified: torsdag, december 5, 1996 at 05:04 PM.
Ballader bygger på fælleseuropæisk tradition fra middelalderen for fællesdans til sang med episke temaer.
Den retter sig mod at støtte forældre i de mang. mariahassing. dk. Men der er også andre veje til at få antallet
af unge rygere bragt ned. Forløb om fantastisk litteratur med fokus på science fiction og fantasy.
mariahassing. Komphash er for dig, der er hashryger, eller dig der er forælder til en hashryger.
Last Modified: torsdag, december 5, 1996 at 05:04 PM. Men der er også andre veje til at få antallet af unge
rygere bragt ned. Mentalisering I Familien bog: Mentalisering i familien er lettilgængelig, praksisorienteret og
visuel. Den retter sig mod at støtte forældre i de mang.

