
Fotokommunikation
Hent bøger PDF

Jytte Fromberg
Fotokommunikation Jytte Fromberg Hent PDF Når virksomheder og organisationer står over for fusioner og
ændringer i deres organisation, er sammenlægninger ofte på dagsordenen. Det betyder, at forskellige kulturer

og værdier skal samles under ét. Hvilke kulturer og værdier kendetegner den enkelte organisation? Og
hvordan oplever og definerer organisationens ansatte de to begreber? De spørgsmål kan FotoKommunikation

give svar på. Fotokommunikation er en metode til kortlægning af kultur og værdier på arbejdspladsen.
Metoden er en utraditionel og inspirerende øjenåbner. Den er igangsættende og fortrinlig til at skabe debat.
Fotokommunikation involverer ledelse og medarbejdere og sikrer et medejerskab til udviklingsprocessen.

Store og små foretagender, private virksomheder og offentlige institutioner og faglige og politiske
organisationer kan få glæde af metoden. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med kommunikation og
organisations- og personaleudvikling. Forfatterne er mastere i Professionel Kommunikation og arbejder med

undervisning, organisationsudvikling og intern/ekstern kommunikation.
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