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Hurtigt overblik
Omfattende, moderne grundbog med både retorikfagets kernestof og
spændende bud på supplerende stof. 20 videoklip │14 interaktive
opgaver │75 opgaver │
9 citater og kildetekster │150 ordforklaringer │50 illustrationer

Med denne iBog® er retorikhold dækket ind i forhold til fagets faglige
mål og kernestof. Der er kapitler om kommunikationssituationen,
retorisk argumentation, appelformerne, forarbejdningsfaserne, genre
og funktion og faglig formidling.
Udgivelsen indeholder desuden supplerende stof i form af kapitler
om argumentation i den politiske debat, krisekommunikation,
apologier og undskyldningsretorik samt offentlig debatkultur.
Bogen indeholder bl.a.:
videoportrætter af retorikere, der arbejder professionelt med
retorik på forskellig vis
mange illustrationer samt forskelligt videomateriale, der
understøtter gennemgangen af det teoretiske stof
mange forskellige opgaver, bl.a. interaktive opgaver, der giver
eleverne mulighed for at forholde sig praktisk til det læste teoretiske
stof.
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