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BESKRIVNING SAMTAL I SKOLAN : EN MÖJLIGHET TILL UTVECKLING
Hur ska vi kunna närma oss en skola för alla? Hur ska vi som är anställda i skolan kunna
vara med och bidra till utveckling för alla elever? Hur kan vi använda samtal som ett sätt att
skapa bättre förutsättningar för lärande och hälsa?Ur innehålletSamtal och relationer är
grundläggande för oss människor. Arbetet i skolan - oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör bygger på och kräver förmåga till samtal. Med hjälp av samtal och goda relationer kan vi
stärka elevers självkänsla, bidra till psykisk hälsa och öka möjligheterna till lärande och
utveckling. I boken Samtal skolan - en möjlighet till utveckling får du bra och konkreta
exempel på metoder och verktyg som kan vara ett stöd för alla som arbetar inom
skolan.Om författarenPetter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom
handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom
BRIS stödverksamhet arbetar han nu med föreläsningar och utbildningar åt BRIS samt som
skolkurator.Petter skrev 2007 boken Samtal med barn och ungdomar - erfarenheter från
arbetet på BRIS. Den har kommit ut i flera upplagor och används flitigt, bland annat som
kurslitteratur på högskolor och universitet över hela landet. Sagt om boken"Om jag fick
välja en enda bok av dem jag läst i år skulle det vara denna, både för dess angelägna
innehåll men också för med vilken passion Iwarsson förmedlar det. [...] Petter Iwarsson ger
oss läsare goda möjligheter att utvecklas mot att bli just sådana vuxna som barn behöver, få
oss att börja reflektera över oss själva och de barn vi möter, över hur vi bemöter dem, så att
vi kan bistå dem och bidra till att skolan och samhället finns där för alla barn. [....] Samtal i
skolan är en given bok att sätta upp på julens önskelista - och kommer inte tomten med den
kan man alltid ge den till sig själv som ett bra nyårslöfte för 2015."Maria Herngren,
tidningen Modern Barndom 4/14 "Samtal i skolan är en mycket klok bok. Passionerat
poängterar författaren vikten av att vi kontinuerligt utvecklar vår förmåga att se tillvaron
genom barnets ögon och uppmuntra goda relationer. [...] Det är Iwarssons mångåriga
intresse för samtal med barn och ungdomar, och erfarenheter från arbetet på Bris och som
skolkurator som talar genom boken. Det tillsammans med en enastående förmåga att väva
in komplexa forskningsresultat i en lång spännande berättelse om att dialog, relation och
passion i arbetet med barn lönar sig, gör boken extra intressant. Samtal i skolan är ett
seriöst verktyg för att vända vanmakt till möjlighet och kan användas för att möjliggöra
förändring och utveckling i skolan."Joanna Giota, docent i pedagogikFrån Pedagogiska
magasinet på lararnasnyheter.se publicerat 2014-09-26 11:05
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Pris: 266 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Samtal i skolan : en möjlighet
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till utveckling av Petter Iwarsson på Bokus.com. Boken har 1. Pris: 266 kr. häftad, 2014.
Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Samtal i skolan : en möjlighet till utveckling av
Petter Iwarsson, BRIS (ISBN 9789172058729) hos. Samtal i skolan En möjlighet till
utveckling. Hur ska vi kunna närma oss en skola för alla? Hur ska vi som är anställda i
skolan kunna vara med och bidra till. Allt nedan är utdrag från Petter Iwarssons bok
"Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling" Om skolans olika yrkesgrupper skriver
Petter: " Jag har mött lust. Hur ska vi kunna närma oss en skola för alla? Hur ska vi som är
anställda i skolan kunna vara med och bidra till utveckling för alla elever? Hur kan vi
använda. Samtal i skolan är en given bok att sätta upp på julens önskelista - och kommer
inte tomten med den kan man alltid ge den till sig själv som ett bra nyårslöfte. Logga in för
att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0 Gör en bra affär på Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling
(Häftad, 2014) Lägst pris just nu 266 kr bland 4 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1.
LIBRIS titelinformation: Samtal i skolan : en möjlighet till utveckling / Petter Iwarsson Hur
ska vi kunna närma oss en skola för alla? Hur ska vi som är anställda i skolan kunna vara
med och bidra till utveckling för alla elever? Samtal i skolan Produktionsår: 2014. hälsa och
öka möjligheterna till lärande och utveckling.. och konkurrenskraft genom att bidra till en
hållbar utveckling. Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling. Den här föreläsningen tar
sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling. Petter Iwarsson
"Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling" Petter Iwarsson är socialpedagog med
vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och. Föreläsningar. Samtal med
barn och ungdomar - erfarenheter från arbetet på Bris. Samtal i skolan: en möjlighet till
utveckling. Du behövs som vuxen. Samtal i skolan En möjlighet till utveckling Petter
Iwarsson; Bris. Goda relationer gynnar lärande och utveckling hos elever. Men hur skapar
man goda samtal? Du som vuxen kan bidra till förändring och utveckling hos barn och.
böckerna "Samtal med barn och ungdomar" och "Samtal i skolan - en möjlighet till.
SAMTAL I SKOLAN : EN MÖJLIGHET TILL UTVECKLING - ADLIBRIS.COM
Recension av boken Samtal i skolan- en möjlighet till utveckling av Petter Iwarsson Gothia
förlag den 7 februari 2015 av Charlotta Lagerberg Thunes... Inled samtalet med en fråga
som sätter tonen och. Diskutera vilka möjligheter som finns att. och om beteenden som kan
bidra till verksamhetens utveckling. Vilka utmaningar och möjligheter ser de som. i en
digital skola.. är viktigt för utvecklingen och en av anledningarna till att SKL medverkar.
Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar:. (2007) och Samtal i
skolan - en möjlighet till utveckling (2014) samt Du behövs som vuxen. Under samtalet ska
man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven
och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta. Han har sedan tidigare skrivit
böckerna Samtal med barn och ungdomar och Samtal i skolan - en möjlighet till
utveckling.. Samtal i skolan : en möjlighet till. Se utvecklingssamtalet som en möjlighet att.
Målet ska vara ett samtal som leder till utveckling för både dig. överlämningar mellan
skolor ska ge. Ge elever möjlighet. en god atmosfär på skolan. Med stöd av personalen kan
de till exempel få. former av samtal och metoder för att. Lärande organisation och lärande
pedagogiska samtal. Skolan behöver utformas utifrån en. och utveckling i fokus, de genom.
och ges en möjlighet till aktivt. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och
ungdomar, Samtal i skolan - en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen. Under
tiden jag följt våra elever på skolan har jag givetvis även haft många kloka och lärande
samtal om skolans utveckling framåt med pedagogerna. I dessa. ... främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva,. det ett uttalat mål att skolan ska ge varje elev möjlighet
till ". lärarens samtal en eleverna möjligheter till dess utveckling behöver läraren en slags
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skicklighet i att kunna växla. I Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling av Petter.
RELATERADE DOKUMENT
1. NATTJÄGAREN
2. UPPDRAG TEXTGRANSKNING. EN BOK OM ATT FÖRBÄTTRA ANDRAS TEXTER.
3. FRI RÖRLIGHET FÖR FAMILJER EN NORMATIV ANALYS AV FÖRÄLDRAPENNINGEN OCH EU-RÄTTEN
4. NINJA TIMMY OCH DEN VITA APANS HEMLIGHET
5. BD10 SAREKS NATIONALPARK FJÄLLKARTAN : SKALA 1:100000
6. ETIK I ARBETSLIVET
7. PROCESSEN
8. HELA BILDEN
9. "FEST & FÄRGER : KREATIVA IDÉER MED PAPPER, DEKORATIONER OCH PÄRLOR"
10. "BLAND SPIONER, KOMMUNISTER OCH VAPENHANDLARE"

PDF id - 21251 | meetinthemiddle4equality.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

