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Individ,institution og samfund Pædagoguddannelsen i fokus Institutionaliseringen har betydet en inddragelse
af civilsamfundets funktioner i velfærdssamfundets opgaveløsninger.
Det medfører at noget så privat som omsorg for og opdragelse af børn i stigende grad er blevet en
samfundsopgave og dermed underlagt samfundsmæssige styringslogikker. Bogen anskuer denne centrale
problemstilling ud fra forskellige synsvinkler og beskriver og analyserer bl.a. problemstillinger som
institutionalisering, inklusion og eksklusion, pædagogisk arbejde med børn med særlige behov og lovgivning
på det pædagogiske område. Samtidig giver den synsvinkler på velfærdssamfundets udvikling og dens
betydning for pædagogisk arbejde. Pædagoguddannelsen i fokus Der er fokus på pædagoguddannelsen - og
det er da også titlen på denne serie bøger, som er udarbejdet med direkte sigte på den nye pædagoguddannelse,
som begyndte august 2007. Bøgerne, der har til formål at give både viden og inspiration til udvikling af den
pædagogiske faglighed, rummer aktuelle og overskuelige tekster til de pædagogiske fag, grundfagene og
linjefagene. Bøgerne er skrevet af forfattere, der har stor faglig tynde inden for forskning og undervisning på
deres respektive områder, og centrale funktioner i udviklingen af den pædagogiske profession. Serien er
redigeret af Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen.
Kultur. I den klassiske liberalisme og socialisme opfattes samfundet som synonymt med en nation eller stat.

SOCIALISERING. Et samfund er et system, der bygger på sociale relationer mellem medlemmerne.
Sociologi. God … Identitet som selvopfattelse.
Normer. Sociologi. Opvækst. Normer. Så læs på pædagoguddannelsen hos VIA. Socialpsykologi.
Læs om uddannelsen, og hvordan du søger ind her. Så læs på pædagoguddannelsen hos VIA. Samfund. GÅ
TIL FØLGENDE LINK Under udarbejdelse - GÅ TIL FØLGENDE LINK Højkonjunktur og mellemlag En
højkonjunktur med en vækstrate uden sidestykke i historien sætter ind i slutningen af 50´erne.
Kompetenceudvikling og kurser i medarbejdernes personlige udvikling har i en årrække været løsningen på
udsigten til røde tal på bundlinjen på landets private og … Begrebsafklaring.
dk finder du offentlig selvbetjening, Post, NemSMS og Min Side. Kompetenceudvikling og kurser i
medarbejdernes personlige udvikling har i en årrække været løsningen på udsigten til røde tal på bundlinjen på
landets private og … Begrebsafklaring. Opvækst.

