
Voksenundervisning - en håndsrækning af
praksiserfaringer

Hent bøger PDF

Unna Hvid

Voksenundervisning - en håndsrækning af praksiserfaringer Unna Hvid Hent PDF Bogen henvender sig til
nye voksenundervisere, både i det formelle uddannelsessystem, men også til undervisende rådgivere og

konsulenter.

Bogen har 5 temaer, som hver trækker en velkendt problemstilling for en voksenunderviser frem og behandler
den ved en case, et refleksionsafsnit med praktiske råd og gode erfaringer fra en stribe meget erfarne

voksenundervisere.

Hvert tema afsluttes med refleksionsspørgsmål til læseren og forslag til videre læsning.

Cases og refleksionsspørgsmål kan med fordel bruges i forbindelse med pædagogisk efteruddannelse,
herunder lektorkvalificering.

Bogen udkom første gang i 2017 i hardback-udgave og fik glimrende anbefalinger på Saxo. Bogen findes nu
i tre udgaver, hardback, paperback og som e-bog.

Forfatteren er uddannet cand.mag og har arbejdet med voksenundervisning i 20 år, både i det formelle
uddannelsessystem og som virksomhedskonsulent i det private erhvervsliv.

Forfatteren har ud over denne bog også skrevet bøgerne 'Skriv din livsfortælling - hvorfor og hvordan' og
'Rim i verdensmål'.
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