
Pædagogikkens etik
Hent bøger PDF

Klaus Prange

Pædagogikkens etik Klaus Prange Hent PDF Forlaget skriver: Børnetallet falder, og opdragelsens opgaver
bliver flere og flere. Statens såvel som forældrenes pædagogiske anstrengelser vokser uden at føre til større
vished i opdragelsen og undervisningen - eller til klarhed over målsætninger, muligheder og begrænsninger.

Forfatteren introducerer en række begrebsafklaringer, inden han behandler pædagogikkens etiske områder
systematisk:

· Omsorgens etik

· Indføringens etik

· Etik for det personlige ansvar

· Etikken i og for den pædagogiske profession

· Etikken i og for videnskabelig pædagogik, som er andet og mere end pædagogisk forskning.

 I bogen præsenteres en pluralistisk, pædagogisk etik, der -tager hensyn til både mangfoldigheden og 
foranderligheden af værdier og den bindende karakter af de gældende normer. Bogens force er dens stringente

diskussion af de etiske problem-stillinger, som er mere aktuelle end nogensinde.

Pædagogikkens etik er relevant for studerende og praktiserende pædagoger, socialpædagoger og skolelærere
såvel som i diplom-, master-, og kandidatuddannelser inden for feltet.
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