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OMSCHRIJVING

Pedagogiek in meervoud 5e druk is een boek van G J J Vao/ uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN 9789031322299 Professionals die in opvoeding - en onderwijssituaties handelen, maken bij het
oplossen van problemen gebruik van pedagogische theorie n. Maar hoe zit die pedagogische theorie er
eigen lijk uit? Zij verschaft een geheel van wetmatigheden die in de vorm van technische adviezen bij
kunnen dragen aan de oplossing van praktische problemen. Maar wat zij ook kan geven, is een bezinning
op en verheldering van de grondvragen die elke opvoeding- en onderwijssituatie kenmerken. Vanuit een
ander perspectief leren wij ons bewust worden van de samenhang tussen pedagogische processen en
instituties en de maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen. Wie bij de pedagogiek te rade gaat,
kan een meervoudig antwoord krijgen. In dit boek wordt de lezer ingeleid in een zevental benaderingen,
die ieder op eigen wijze inzicht proberen te geven in opvoeding en onderwijsprocessen. Deze zeven zijn:
de geesteswetenschappelijke pedagogiek, de empirisch -analytische pedagogiek, de kritische pedagogiek,
de cultuurhistorische school in de pedagogiek, de taalanalytische pedagogiek, de
opvoedingswetenschappen in Frankrijk en de pragmatistische pedagogiek. Zij bepalen in meerdere of
mindere mate het huidige gezicht van de Nederlandse pedagogiek en zullen, naar 'het zich laat aanzien, ook
in de nabije toekomst een belangrijke rol blijven spelen. Eik van deze benaderingen komt in een
afzonderlijk hoofdstuk aan de orde. De hoofdstukken bevatten telkens de volgende onderdelen: historisch
overzicht, basisbegrippen, gehanteerde methoden, Nederlandse situatie, waardering, literatuursuggesties,
bibliografie. Het boek is bestemd voor studenten pedagogiek op hbo- en universitair niveau. Maar ook
professionals geeft het instrumenten in handen om pedagogische theorie n te ordenen, te toetsen en kritisch
te ontleden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Wat is pedagogiek eigenlijk? Mocht je het antwoord willen weten dan is dit hét boek om te lezen. Het
beantwoorden heeft dan ook echt het hele boek nodig.

Pedagogiek in meervoud: De lezer wordt ingeleid in zeven benaderingen die ieder op eigen wijze inzicht
proberen te geven in opvoedings- en onderwijsprocessen...

Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Miedema, S. - Pedagogiek in meervoud / wegen in het denken
over opvoeding en onderwijs



3

PEDAGOGIEK IN MEERVOUD

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/37094

	Pedagogiek in meervoud PDF
	G J J Vao/
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	PEDAGOGIEK IN MEERVOUD



