
Pædagogens grundfaglighed
Hent bøger PDF

Pædagogens grundfaglighed Hent PDF Forlaget skriver:

Pædagogens grundfaglighed. Grundbog til pædagoguddannelsen (inkl. hjemmeside)

Pædagogens grundfaglighed - grundbog til pædagoguddannelsen er et forskningsinformeret, litterært bidrag
ind i de kompetencemål, der er opstillet foruddannelsen. Derudover imødekommer bogen kravet om øget
selvaktivitet ved også at være en aktiv opfordring til undervisere og studerende om at forfølge nogle af de
pointer og vidensområder, kapitlerne berører. Dette kan gøres ved hjælp af bogens tilhørende hjemmeside,

hvor der til hvert kapitel findes forslag til læsernes efterfølgende selvaktivitet.

Forslag til selvaktivitet - individuelt og i grupper - findes på bogens hjemmeside.

Bogen er inddelt i dele efter grundfaglighedens kompetenceområder. Hver del består af en række kapitler, der
indledningsvist giver en generel beskrivelse af viden inden for et specifikt tema (´hvad ved vi om dette

tema?´) samt peger på erfaringer med handlemuligheder, metode og didaktik i forhold til pædagogisk arbejde
generelt. Sidste del af hvert kapitel giver eksempler fra praksis, og mange kapitler har anvisninger på,

hvordan pædagogen kan bruge den fremstillede viden i praksis. Bogens indhold:

Del 1: Uddannelse og dannelse

Del 2: Pædagogiske miljøer og aktiviteter

Del 3: Profession og samfund

Del 4: Pædagogens praksis

Ida Kornerup er lektor og cand.pæd. i almen pædagogik og didaktik. Ida har en ph.d. i
uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet og er ansat i forskningsprogrammet Læring og Didaktik, UCC,

hvor hun blandt andet forsker i børns læring og udvikling af læringsmiljøer.
Torben Næsby er lektor på pædagoguddannelsen ved UCN. Han er uddannetpædagog og cand.mag. i
psykologi og pædagogik og er p.t. ph.d.-studerende ved LSP, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg

Universitet.
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