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Psykologisk fallkonsultation är en metod för att tillföra psykologisk kompetens till organisationer inom
utbildning, vård och omsorg. I organisationer, där människor arbetar med andra människor, kan

yrkesverksamma hamna i situationer där deras klienter försätter dem i professionella dilemman. Genom
psykologisk fallkonsultation kan de få hjälp att själva hjälpa klienter inom ramen för sitt uppdrag i

organisationen.Psykologisk fallkonsultation beskriver hur metoden har utvecklats sedan den introducerades i
Sverige under 1980-talet. Genom beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning har den kommit att bli

såväl praktiskt som teoretiskt förankrad.Författarna utgår från ett perspektiv, som betonar sambandet mellan
individ, grupp och organisationsnivå, för att skapa en djupare förståelse för sambandet mellan klienters
problem och verksamheters organisering. I boken ges konkreta beskrivningar av metodens innehåll och

process samt tillämpning inom många olika verksamhetsområden.

Psykologisk fallkonsultation är en metod för att tillföra psykologisk kompetens till organisationer inom
utbildning vård och omsorg. Under denna rubrik ryms kurser i teori och praktisk tillämpning i olika metoder

för handledning och konsultation som psykologer använder i sin yrkesutövning. Fallkonsultation som
psykologisk metod i förskola och skola Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA
på ditt inköp nu Jämför priser läs recensioner och hitta mer information om Fallkonsultation som psykologisk

metod i förskola och skola på PriceRunner. Read reviews from worlds largest community for readers.
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Fallkonsultation som psykologisk metod i förskola och skola beskriver hur psykologer kan tillföra
psykologisk kompetens till pedagoger och lärare i de fall där barn och unga behöver stöd i sin utveckling och

sitt lärande. Upptäck även andra julklappar från Bokus. Boken ger konkreta beskrivningar av metodens
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innehåll och process samt tillämpning inom många olika verksamhetsområden. The goal is to provide help in
reconceptualizing the consultees work problem thereby 1 improving their relationship with . Guvå Gunilla.
KBT Stockholm. Genom psykologisk fallkonsultation kan de få hjälp att själva hjälpa klienter inom ramen
för sitt uppdrag i organisationen. Detta är en Masteruppsats från Örebro universitetInstitutionen för juridik
psykologi och socialt arbete Örebro. Konsultation Handledning. I organisationer där människor arbetar med
andra människor kan yrkesverksamma hamna i situationer där deras klienter försätter dem i professionella

dilemman. av Gunilla Guvå Ingrid Hylander Bok 2012 Svenska För vuxna. Det visar en studie med
förskolepedagoger av PTPpsykologerna Dennis Wedholm och Mattias Wideklint. Ämne Arbetspsykologi.

Kursen syftar till att tydliggöra konsultation som psykologisk. Utgivningsår 2012. Plats Södertälje Skogshöjd
konferens.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


