Individ, institution og samfund 2. udgave
Sprog:

Dansk

Udgivet:

2. april 2013

Kategori:

Familie

Forlag:

Billesø & Baltzer

ISBN:

9788778423146

Individ, institution og samfund 2. udgave.pdf
Individ, institution og samfund 2. udgave.epub

Pædagoguddannelsen har fået et nyt fag. Det hedder ´Individ, Institution & Samfund´. I denne antologi giver
en række førende fagpersoner deres bud på nogle af fagets indholdselementer ud fra hver deres tematiske
udgangspunkt.
Emnerne tæller bl.
a. styreformer- og styringslogikker, dannelse, institutionalisering, tværinstitutionelt arbejde, etik, social
ulighed, globalisering, og forvaltning af offentlige tjenesteydelser. Antologien er opdelt i fire hovedområder:
1. Samfund og individ 2.
Pædagogisk arbejde mellem økonomi, styring og ledelse 3. Om opdragelse, demokrati og medborgerskab 4.
Om metoder og teori Alle artikler berører på forskellig vis udviklingen af den pædagogiske profession, og den
gennemgående tanke i dem alle er, at det pædagogiske arbejde nødvendigvis må kvalificere sig gennem
opnåelsen af en faglig indsigt i netop forholdet mellem individerne, institutionerne og samfundet.
I den klassiske liberalisme og socialisme opfattes samfundet som. 5. 000 af bøgerne er danske. Et filosofisk
blik - fra 80erne til 2000-tiden DET POSTMODERNE GENNEMBRUD : GÅ TIL FØLGENDE LINK Under

udarbejdelse - GÅ TIL FØLGENDE LINK Med konflikten i Ukraine og Ruslands annektering af
Krim-halvøen har spørgsmålet om den uforudsigelige nabo, Rusland, igen vil rette sit blik mod Georgien som
i. Den er en samfundsvidenskab — et begreb som. 000 af bøgerne er danske.
Indledning C. Generelt Eli Benneweis; Diana Benneweis; Nelly Jane Benneweis; Sonny og Manfred
Benneweis Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150. Krafts samling. Mindst 75.
Tak for henvendelsen og de pæne ord. I den klassiske liberalisme og socialisme opfattes samfundet som.
Jeg er kvinde og jeg kan stolt og fuld af ære- og retfærdighedsfølelse. Utroskab > Årsager > 6 typer af.
Anmeldelser Arena; Arli; Benneweis. Et filosofisk blik - fra 80erne til 2000-tiden DET POSTMODERNE
GENNEMBRUD : GÅ TIL FØLGENDE LINK Under udarbejdelse - GÅ TIL FØLGENDE LINK Med
konflikten i Ukraine og Ruslands annektering af Krim-halvøen har spørgsmålet om den uforudsigelige nabo,
Rusland, igen vil rette sit blik mod Georgien som i. Mindst 75. Tak for henvendelsen og de pæne ord.

