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Det kræver mange forskellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse: Du skal være
kompetent inden for dit faglige felt. Du skal kunne arbejde kritisk og konstruktivt.
Du skal kunne formulere relevante problemstillinger og se muligheder og løsninger på den kompleksitet, der
fylder mere og mere. Du skal kunne sætte din viden på spil, uddybe og kvalificere den, og endelig skal du
kunne samarbejde med andre.På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og
problemorienterede projekter.Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de
studerende ikke klædt tilstrækkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet. Mestring
af projektarbejdets kompleksitet handler om at skabe gode faglige, samarbejdsmæssigeog læringsrige
processer i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder.I denne bog om
PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET får du indsigt i og værktøjer til at håndtere en række udfordringer
i projektarbejdet. Du får dermed styrket dine projektkompetencer og bliver klædt på til at:• Forstå projekters
faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet• Skabe meningsfulde projektmøder• Forstå og håndtere faglige og
sociale konflikter• Forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet• Lave en arbejdsplan for
projektet• Arbejde kreativt med projektets muligheder• Arbejde akademisk med faglige tekster• Følge op på
din egen læringBogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som arbejder med
problemorienteret projektarbejde, men er også relevant for praktikere, der ønsker at skærpe kendskabet til og

blive bedre til at forstå og håndtere projektarbejdets kompleksitet.
Samfundslitteratur.
Derfor er det krævende at gennemføre et projektarbejde, både fagligt og. Udg.
Kjøp boken Barnehagelærerutdanningens kompleksitet av (ISBN 9788215019413) hos Adlibris. 2. På
mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekter. Dagens Bog
giver dig et bredt … Projektarbejdets Kompleksitet bog: – Viden, værktøjer og læringDet kræver mange
forskellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse:. Projektarbejdets kompleksitet.
Projektarbejdets kompleksitet: Viden, værktøjer og læring (Forlag: Samfundslitteratur, Format: Hæftet, Type:
Bog, ISBN: 9788759316450) Bestil bogen Projektarbejdets kompleksitet af Anita Mac og Peter
Hagedorn-Rasmussen (red. Viden, værktøjer og læring. 297,95 kr. Samfundslitteratur. fragt: 337,90 kr. af
Anita Mac; Bog, hæftet Sprog: Dansk. Derf. Læs om Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og
læring. Udkommer 20. udgave fra 2013 på forlaget Samfundslitteratur. Selvom projektarbejdet er en central
del af mange studier, har det ingen manual.

