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Lärarens ledarskap handlar om den mångfasetterade kompetens som en lärare behöver för att leda arbetet i
klassrummet och i skolan i stort. Författaren tar ett helhetsgrepp på lärarledarskapet och undersöker och
beskriver det utifrån skolans många olika målsättningar.Läs merI boken presenteras och analyseras

grupprocesser, konflikthantering, ledarskap och sociala relationer – kompetenser som är grundläggande för att
hantera läraryrkets möjligheter och utmaningar. Boken avslutas med ett antal tillämpningsuppgifter,

dilemman, som lärare kan ställas inför och som inbjuder till diskussion om olika handlingsalternativ.Följande
aspekter av lärares ledarskap tas upp i boken:Didaktiskt lärarledarskapRelationellt lärarledarskapGrupper och

grupprocesserLärarledarskap, skolkulturer och lagarbeteVärdegrundsarbeteKränkningar och
konflikthanteringLärarledarskap, etik och professionBoken vänder sig till blivande ämnes- och grundlärare

och verksamma lärare.

Läraren som maktutövare 211 Ett professionellt yrke 216 Lärarens dilemma 220 1. Grupprocesser och
pedagogiskt ledarskap 75 hp Group Processes and Educational Leadership 7.5 cr Fastställd av Akademin för

utbildning och ekonomi Version. förmåga att .

Grupprocesser

Ett grupparbete står och faller med lärarens ledarskap. Sociala relationer konflikthantering och pedagogiskt
14 KURSPLAN Sociala relationer konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan UVK 75

högskolepoäng Social Relations Conflict Handling and Pedagogik Leadership in Preschool UVK 75 credits
Kurskod LSRN15 Utbildningsnivå Grundnivå Fastställd av Nämnd för Lärarutbildningen Utbildningsområde.

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser


Finns i lager. Värdegrundsarbete 232 7. Lärarens ledarskap i och utanför klassrummet. Lärarens ledarskap
sätts dagligen på prov av elever som deltar i den . Kursens centrala kunskapsområden pedagogiskt ledarskap

sociala relationer och konflikthantering examineras i form av ett paper detta för att träna och utveckla
studenternas vetenskapliga skrivande. Kap 2 5 11 Dahlkwist Matts. Författaren tar ett helhetsgrepp på

lärarledarskapet och undersöker och beskriver det utifrån skolans många olika målsättningar. Akademin för
utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSPLAN Grupprocesser och

pedagogiskt ledarskap 75 hp . I boken presenteras och analyseras grupprocesser konflikthantering ledarskap
och sociala relationer kompetenser som är grundläggande för att hantera läraryrkets möjligheter och

utmaningar. Studien visar även hur lärarens öppna förhållningssätt till . Uppdaterad personuppgiftspolicy och
användning av kakor.
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