
Psykologiske tænkere
Hent bøger PDF

Psykologiske tænkere Hent PDF Forlaget skriver: En række psykologiske tænkere har haft stor betydning for
vores forståelse af børn og børns udvikling. I denne bog præsenteres otte psykologiske forskere, der hver

især har præget vores opfattelse og forståelse af børns udvikling, relationer, sprog, læring mm.

De otte udvalgte tænkere er: Sigmund Freud, Erik Erikson, Margaret Mahler, John Bowlby, Jean Piaget, B.J.
Skinner, Daniel Stern og Lev Vygotsky.

For hver tænker gives en kort introduktion til vedkommendes biografi og teori, hvilket efterfølges af en
udvalgt originaltekst, der giver indblik i den enkeltes tanker og samtid.

Bogen er tænkt som en introduktion til de otte tænkeres teorier - og ikke mindst som en inspiration til at
fordybe sig i tænkernes værker i deres helhed.

Espen Jerlang, der har udvalgt teksterne og skrevet introduktionerne, er tidligere rektor på Roskilde
Pædagogseminarium. Han er forfatter til flere grundbøger i psykologi.

 

Forlaget skriver: En række psykologiske tænkere har haft stor
betydning for vores forståelse af børn og børns udvikling. I denne
bog præsenteres otte psykologiske forskere, der hver især har præget
vores opfattelse og forståelse af børns udvikling, relationer, sprog,

læring mm.

De otte udvalgte tænkere er: Sigmund Freud, Erik Erikson, Margaret
Mahler, John Bowlby, Jean Piaget, B.J. Skinner, Daniel Stern og Lev

Vygotsky.

For hver tænker gives en kort introduktion til vedkommendes
biografi og teori, hvilket efterfølges af en udvalgt originaltekst, der

giver indblik i den enkeltes tanker og samtid.

Bogen er tænkt som en introduktion til de otte tænkeres teorier - og
ikke mindst som en inspiration til at fordybe sig i tænkernes værker i

deres helhed.

Espen Jerlang, der har udvalgt teksterne og skrevet
introduktionerne, er tidligere rektor på Roskilde

Pædagogseminarium. Han er forfatter til flere grundbøger i
psykologi.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Psykologiske tænkere&s=dkbooks

