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Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med forskellige typer af krav om øget
brugerorientering, praksisnærhed og ensartethed samt konsultativ bistand og inklusionssparring, hvilket har
stor indflydelse på psykologers arbejdsmetoder. Bogen udgøres af to dele, hvor den første del beskriver og
analyserer det aktuelle grundlag for pædagogisk-psykologisk praksis.
I bogens anden del trækkes tråde gennem de udviklinger og bevægelser, der har været på feltet gennem de
senere år, og forfatterne viser, hvordan psykologarbejde har været tematiseret som enten psykometrisk
orienteret eller konsultationsorienteret. Denne enten/eller-tænkning kan dog overskrides, og forfatterne
argumenterer for, at det afgørende kriterium for godt psykologarbejde er at kunne hjælpe andre i konkrete
situationer, og at det derfor må være sekundært, hvilke metoder eller tilgange man vælger. Bogen henvender
sig primært til psykologistuderende og psykologer og øvrige faggrupper i PPR.
midt for, er tilknyttet Sygesikringen, autoriseret og medlem af Dansk Psykolog Forening. studenterrabatter
og A-kasse. Ogden, T. -3. midt for, er tilknyttet Sygesikringen, autoriseret og medlem af Dansk Psykolog
Forening. sagde farvel til Michael med en lang flagallé, som Michael gik igennem, mens de hyldede ham som

en rockstjerne.
kl. Vi er en musisk, kreativ og faglig skole, med stor vægt på fællesskabets og den enkelte elevs trivsel.
Psykologisk rådgivning og udredning. psych. Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 6 år.
Den kommunale ungeindsats – perspektiver og udfordringer I regeringsudspillet “Tro på dig selv – det gør
vi” er linierne for […] Med sommeren og det gode vejrs komme er det almindelig praksis, at man i dagtilbud
opholder sig mere ude. dk År: 2006 Nr. Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med
børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker. sal, 4000 Roskilde Vesterbrogade
20, 2. Klasseledelse. Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Når man ønsker at
få vurderet sine kvalifikationer i forhold til en bestemt specialist.
Cool Kids, Børne- og ungdomspsykologisk klinik Telefon: +45 31 31 89 81 Adresser: Hersegade 8, 1. Den
1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer,
pædagoger, sundhedsplejersker.
NYHED - Tema: ANGST - i barndommen - Sætter fokus på, hvordan forskning og evidensbaseret viden kan
bidrage til at optimere hverdagens arbejde i praksis.

