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Inklusion så det batter Bo Clausen Hent PDF Hvordan kan inklusion udfoldes i hverdagen og give mening,
sådan at vi får vuggestuer, børnehaver og SFO'er med endnu højere pædagogisk kvalitet? I denne antologi
giver forfatterne deres bud på, hvordan inklusion i praksis - når vi bevæger os fra vision til virkelighed -

netop kan udgøre den afgørende, kvalitative forskel både for det enkelte barn og for fællesskabet. Antologien
er båret af et dobbelt perspektiv på inklusionsopgaven. Som professionel må man have fokus på at tilpasse
den pædagogiske kontekst, så alle børn får lige muligheder for at deltage. Samtidig må man have fokus på
individets forudsætninger og de eventuelle vanskeligheder, som barnet kan være i, og som kan være en
barriere for barnets aktive deltagelse i institutionens fællesskaber. Forfatterne udgør en bred vifte af

praktikere, forskere og konsulenter, der repræsenterer både den særlige specialpædagogiske viden og det
almenpædagogiske felt. Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale i dagtilbud og SFO, men

da inklusion er en fælles opgave for hele børne- og ungeområdet, er mange af bogens bidrag også yderst
relevante for skolens ansatte, medarbejdere i PPR, kommunens forvaltning og pædagogiske konsulenter.

 

Hvordan kan inklusion udfoldes i hverdagen og give mening, sådan
at vi får vuggestuer, børnehaver og SFO'er med endnu højere

pædagogisk kvalitet? I denne antologi giver forfatterne deres bud på,
hvordan inklusion i praksis - når vi bevæger os fra vision til

virkelighed - netop kan udgøre den afgørende, kvalitative forskel
både for det enkelte barn og for fællesskabet. Antologien er båret af
et dobbelt perspektiv på inklusionsopgaven. Som professionel må

man have fokus på at tilpasse den pædagogiske kontekst, så alle børn
får lige muligheder for at deltage. Samtidig må man have fokus på
individets forudsætninger og de eventuelle vanskeligheder, som
barnet kan være i, og som kan være en barriere for barnets aktive
deltagelse i institutionens fællesskaber. Forfatterne udgør en bred
vifte af praktikere, forskere og konsulenter, der repræsenterer både



den særlige specialpædagogiske viden og det almenpædagogiske felt.
Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale i

dagtilbud og SFO, men da inklusion er en fælles opgave for hele
børne- og ungeområdet, er mange af bogens bidrag også yderst
relevante for skolens ansatte, medarbejdere i PPR, kommunens

forvaltning og pædagogiske konsulenter.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Inklusion så det batter&s=dkbooks

