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assistent er én af i alt 8 bøger med tilhørende hjemmeside i Munksgaard Danmarks PAU serie - Paletten.

Bogen opfylder kravene til samfundsfag på PAU, og sammen med bogen får man adgang til et omfattende
interaktivt net-materiale, udviklet efter Dunn og Dunns teorier om læringsstile. 

Samfundsfag holder den pædagogiske assistents rolle og arbejdsområder i fokus, med en gennemgang af
udvalgte emner om det danske samfund, bl.a. velfærdssamfundet, demokratiet, arbejdsmarkedet og sociale

forhold. 

Via internettet og en e-nøgle i bogen får man adgang til bogens hjemmeside. Den består af interaktive
opgaver og tests, et bibliotek, bogen som lydfil og et rum til læring i praktikken. Bog og hjemmeside giver
tilsammen mange muligheder for at arbejde differentieret med faget, og knytter teori og praksis sammen. 

Paletten er udviklet med stort fokus på god pædagogik og brugervenlighed.
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