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En bog, som giver dig værktøjerne til at vinke farvel til eksamensangst og i stedet sige ‘EKSAMEN, her
kommer JEG!’.
EKSAMEN, her kommer JEG! er bygget op omkring positivitet som enorm drivkraft. Bogen hjælper dig
ydermere til at få fokus på dine styrker, dit kropssprog, hvordan du øger fokus og koncentration og øger
indlæring af pensumstoffet. Bogen følger dig på din vej, fra du får pensumlisten i hånden, til du står i selve
eksamenslokalet. EKSAMEN, her kommer JEG! indeholder desuden 24 øvelser, som hjælper dig til at tage
styringen i din eksamenssituation og til at rette et projektørlys mod alle de kraftfulde værktøjer, du selv
indeholder.
Værktøjer, som hjælper dig til at tage styringen og udnytte dit fulde potentiale. FORLAGETS
BESKRIVELSE: Bogen EKSAMEN, her kommer JEG! åbner op for en positiv drivkraft hos læseren, og
hjælper læseren med at opdage, forstå samt optimere egne unikke værktøjer. Bogen giver læseren mulighed
for at skrive noter undervejs, hvilket bevirker, at den bliver en helt personlig ‘hjælper’. Ikke blot i

eksamensperioden, men også fremover. Bogens forfatter er certificeret coach og har bl.a. coachet studerende
med eksamensangst. Malene Rossau skriver bøger med positivt fokus og har også forfattet børnebøger.
EKSAMEN, her kommer JEG! henvender sig til grundskolen, ungdomsuddannelserne, men også til de
erfarne, som gerne vil have flere positive værktøjer at trække på i en eksamenssituation. Læs mere om bogen
på forlagets hjemmeside www.MOTIVATEme.dk
Almen grammatik: Et udsagn eller en talehandling består af en række ord som udtales eller skrives efter
hinanden. Den 6.
Karbon er grunnstoffet som alle organiske materialer består av.
Det er faktisk flere av dere som syntes det er hyggelig å lese om studier, lesing og eksamen - noe jeg blir
veldig lettet og glad over å høre. er der lavet en ny version af VFR bagsiden til EKRK. Forsker stand-up
2017 - Hvordan kan jeg vite om noen liker meg da. Første gangen man kjører bil, første gangen man har sex,
og første gangen man blir håpløst. Klar til eksamen. er der lavet en ny version af VFR bagsiden til EKRK.
Når du er ferdig med nettkurset melder du deg selv opp til eksamen, som gjennomføres på en rekke testsentre
over hele landet. Forløb med fysisk undervisning og e-learning. 5. Mundtlig eksamen er den som langt de
fleste studerende gruer over, men det er der ingen grund til. Vores vigtigste opgave i SUPPLEMENT er at
skabe brugbar læring gennem kurser og foredrag, der kan omsættes til værdifulde kompetencer allerede i
morgen.
Forløb med fysisk undervisning og e-learning. Jeg leter etter filmen til kap 12. Historikk. Tyskerne
opretholdt undtagelsestilstanden i 39 dage. er der lavet en ny version af VFR bagsiden til EKRK. Hvor
mange ganger. 2014 · Hei. Klar til eksamen. Fremtiden ser lys ud for de faglærte.

