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Livskundskab Bente Schwartz Hent PDF "Denne bog henvender sig til dig, som er ung. Den har til formål at
give dig en bred livsorientering, så du bliver i stand til at finde frem til dine styrker og lære at bruge dem

hensigtsmæssigt.

Livskundskab forbinder du nok umiddelbart med en visdom, som gamle mennesker har. Livskundskab hører
imidlertid ikke kun alderdommen til. Livskundskab kan du erhverve dig som yngre, hvis du har relevante og

tidssvarende redskaber at tolke og tyde dig selv med."

Bente Schwartz‘ bog er velegnet til brug i undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Den
beskæftiger sig med vigtige emner som familielivet, livskvalitet, rettighed, moral og etik, frihed, normer,

ansvar og retfærdighed – kort sagt livskundskab.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling,
familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan

bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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til dine styrker og lære at bruge dem hensigtsmæssigt.

Livskundskab forbinder du nok umiddelbart med en visdom, som
gamle mennesker har. Livskundskab hører imidlertid ikke kun

alderdommen til. Livskundskab kan du erhverve dig som yngre, hvis
du har relevante og tidssvarende redskaber at tolke og tyde dig selv

med."

Bente Schwartz‘ bog er velegnet til brug i undervisning i folkeskolen
og på ungdomsuddannelser. Den beskæftiger sig med vigtige emner

som familielivet, livskvalitet, rettighed, moral og etik, frihed,
normer, ansvar og retfærdighed – kort sagt livskundskab.

Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række
bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente
Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes

bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.
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