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Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å
handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole.
I boka legger forfatteren spesielt vekt på den diskursetiske tilnærmingen som samsvarer med læreres tradisjon
for å utvikle profesjonens verdigrunnlag og for å møte etiske utfordringer gjennom refleksjon.
Forfatteren tar også opp forholdet mellom livssyn og etikk, og forholdet mellom menneskesyn, barnesyn og
etikk.
Verdigrunnlaget i pedagogikken vies stor plass med mange eksempler på etiske utfordringer og dilemmaer i
pedagogers arbeid, og med en refleksjonsmodell som kan styrke pedagogenes evne til å utøve sitt fag på en
etisk forsvarlig måte.
Denne andre utgaven drøfter også lærerprofesjonens etiske plattform og dens betydning for pedagogers arbeid
med etikk.
Boka henvender seg til studenter i alle lærerutdanningene. Den egner seg også godt som fagbok for pedagoger
som vil forbedre og fornye sitt daglige virke.
Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE

International ble opprettet i 1981. Din totalleverandør av e-læring. DataPower Learning er markedsledende
innen e-læring og bøker for Microsoft Office og Windows. Men vi er også store på. Utdrag Da bøkene om
Pippi Langstrømpe først ble publisert, fikk de status som kontroversielle. Pedagoger og andre forfattere mente
at barn ikke hadde godt av å. Karriereveiledere i Østfold! Hvordan utvikle oss sammen og gjøre hverandre
gode? Karrieresenter Østfold er et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere og. Norsk Interaktiv. Norsk
Interaktiv har det som skal til for å få bedrifter og organisasjoner i gang med e-læring. Vi har den pedagogiske
kompetansen, de. Vis alle studier; Navn Studienavn Samordna opptak Studiepoeng Avdeling Studiested;
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Akuttsykepleie, videreutdanning. Vær med å gjøre
metaforbanken til en idébank for pedagoger; send dine eller andres metaforer til meg på
iwh[alfakrøll]broadpark.
no, eller legg inn en kommentar. På Lørenskog kommunes nettside finner du informasjon om alle kommunens
tjenester og tilbud Velkommen til LykkeligeBarn's åpne forum. Forumet er åpent for alle. Vil man ha
skrivetilgang må man registrere seg. Foreldre, pedagoger, lærere og andre kan. Er du lærer? Eller jobber du
med barn og unge på annen måte? Tar du din del av ansvaret for å lære unge om nettvett og personvern? Du
bestemmer er en nettressurs.

