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Social tænkning Michelle Garcia Winner Hent PDF ”Social tænkning” er målrettet personer, der har

vanskeligt ved at aflæse og forstå sociale koder og signaler. Metoden anvendes i stigende grad verden over af
fagfolk og forældre til at opbygge sociale kompetencer hos børn og unge med diagnoser som autisme,

Aspergers syndrom og ADHD. Denne grundbog giver såvel fagfolk som forældre en række redskaber til at
vurdere børn og unges forskellige indlæringsbehov i forhold til sociale evner, og en række strategier til at
arbejde med social tænkning i skoler og på institutioner. Strategier, som i høj grad er med til at understøtte
inklusionsprocessen. Blandt de emner, der uddybes i bogen, er: - Hvordan social tænkning kan bruges bredt
til inklusion i almindelige skoleklasser såvel som i hjemmet, i lokalsamfundet og i arbejdsregi. - Hvordan vi
kan udforme mere hensigtsmæssige undervisningsprogrammer ved at undersøge og vurdere børn og unges

færdigheder inden for social tænkning og social kommunikation. - Kommunikationens fire trin beskrives som
et sæt rammer, der kan hjælpe forældre, fagfolk, børn og unge med at undersøge de mange lag i den sociale
kommunikation. I bogen præsenteres en række undervisningsstrategier og -redskaber, der kan hjælpe børn og

unge med at forstå sprogets samtaledynamiske aspekter. ”Social tænkning” er et banebrydende nyt og
virkningsfuldt redskab til at lære børn og unge med socialkognitive vanskeligheder at begå sig i den

komplicerede, moderne verden. Dermed er bogen også et vigtigt redskab til den inklusionsproces, der for
alvor kommer i fokus i folkeskolen i de kommende år.

 

”Social tænkning” er målrettet personer, der har vanskeligt ved at
aflæse og forstå sociale koder og signaler. Metoden anvendes i
stigende grad verden over af fagfolk og forældre til at opbygge

sociale kompetencer hos børn og unge med diagnoser som autisme,
Aspergers syndrom og ADHD. Denne grundbog giver såvel fagfolk

som forældre en række redskaber til at vurdere børn og unges
forskellige indlæringsbehov i forhold til sociale evner, og en række

strategier til at arbejde med social tænkning i skoler og på
institutioner. Strategier, som i høj grad er med til at understøtte
inklusionsprocessen. Blandt de emner, der uddybes i bogen, er: -

Hvordan social tænkning kan bruges bredt til inklusion i almindelige
skoleklasser såvel som i hjemmet, i lokalsamfundet og i arbejdsregi.



- Hvordan vi kan udforme mere hensigtsmæssige
undervisningsprogrammer ved at undersøge og vurdere børn og

unges færdigheder inden for social tænkning og social
kommunikation. - Kommunikationens fire trin beskrives som et sæt
rammer, der kan hjælpe forældre, fagfolk, børn og unge med at
undersøge de mange lag i den sociale kommunikation. I bogen

præsenteres en række undervisningsstrategier og -redskaber, der kan
hjælpe børn og unge med at forstå sprogets samtaledynamiske

aspekter. ”Social tænkning” er et banebrydende nyt og virkningsfuldt
redskab til at lære børn og unge med socialkognitive vanskeligheder
at begå sig i den komplicerede, moderne verden. Dermed er bogen

også et vigtigt redskab til den inklusionsproces, der for alvor
kommer i fokus i folkeskolen i de kommende år.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Social tænkning&s=dkbooks

