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Lægerne finder ud af, at Lova er døv, da hun er 10 dage gammel. Tanker, bekymringer og følelser hober sig
op hos familien. Kommer hun til at tale? Bliver hun drillet? Hvad betyder et høretab for hendes fremtid? I dag

er bekymringerne fortid, og Lova hører og taler som sine jævnaldrende kammerater.

Tal til mig nu - kom godt igennem når dit barn har et høretab hjælper dig til at håndtere den svære periode,
efter at dit barn har fået konstateret et høretab. Mette Bau, der er mor til Lova, tager læseren med igennem de

emner, der presser sig på: sorg og krise, de udfordrende relationer og forbudte følelser, institutionsvalg,
sproglig udvikling, netværk og viden, det at blive rollemodel og være en del af systemet. Udover inspiration,
viden og gode råd giver bogen dig tro og håb i forhold til fremtiden samt mulighed for at reflektere over de
valg, du skal træffe for dit barn. Pårørende, pædagoger og andre fagfolk omkring barnet kan også få glæde af
bogen. Bogen tager udgangspunkt i forfatterens egne oplevelser og er suppleret med relevante fagpersoners

perspektiver. Du får også adgang til seks videoer i bogen.

 

Forlaget skriver:

Lægerne finder ud af, at Lova er døv, da hun er 10 dage gammel.
Tanker, bekymringer og følelser hober sig op hos familien. Kommer
hun til at tale? Bliver hun drillet? Hvad betyder et høretab for hendes
fremtid? I dag er bekymringerne fortid, og Lova hører og taler som

sine jævnaldrende kammerater.

Tal til mig nu - kom godt igennem når dit barn har et høretab hjælper
dig til at håndtere den svære periode, efter at dit barn har fået

konstateret et høretab. Mette Bau, der er mor til Lova, tager læseren
med igennem de emner, der presser sig på: sorg og krise, de

udfordrende relationer og forbudte følelser, institutionsvalg, sproglig
udvikling, netværk og viden, det at blive rollemodel og være en del
af systemet. Udover inspiration, viden og gode råd giver bogen dig
tro og håb i forhold til fremtiden samt mulighed for at reflektere over
de valg, du skal træffe for dit barn. Pårørende, pædagoger og andre
fagfolk omkring barnet kan også få glæde af bogen. Bogen tager
udgangspunkt i forfatterens egne oplevelser og er suppleret med
relevante fagpersoners perspektiver. Du får også adgang til seks

videoer i bogen.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Tal til mig nu&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


