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Det eksplosive barn Ross Greene Hent PDF En metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver
frustrerede og er kronisk ufleksible. Til forældre, pædagoger, lærere og andre faggrupper.

Urolige børn med diagnoser ender ofte med at eksplodere i en uoverskuelig dagligdag. En pædagogisk
metode giver redskaber til at hjælpe dem.

Forfatteren Ross W. Greene har mange år forsket i, hvordan hyperaktive eller eksplosive børn kan hjælpes.

Med forskellige diagnoser som ADHD, autisme, Aspergers Syndrom, ODD, ikke-verbale
indlæringsvanskeligheder, Tourettes Syndrom, OCD mv. reagerer børn med disse diagnoser ofte ens i en

række af hverdagens situationer: De har svært ved at håndtere frustrationer og behov, der ikke opfyldes med
det samme, de er ufleksible og har svært ved at omstille sig.

Effektiv pædagogisk metode
Fælles Proaktiv Problemløsning (tidligere kendt som Samarbejdsbaseret Problemløsning) er den første

pædagogiske metode, der effektivt og synligt hjælper denne gruppe børn og unge.

Ross W. Greenes erfaringer er her omsat til en praktisk brugsbog med masser af eksempler og konkrete
anvisninger på, hvordan man praktiserer metoden i hverdagen.
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