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indeholder 12 kapitler om væsentlige pædagogiske principper inden for erhvervspædagogikken. Vinklen er

de pædagogiske overvejelser, som anskues ud fra følgende vinkler:

1. Undervisning og opdragelse – Pædagogiske perspektiver - nogle synsvinkler
2. Deltagerne – Den sociale slagside i uddannelsessøgningen

3. Organisering og samspil – Om uddannelsessystemers udformning og nogle konsekvenser for deltagerne
4. Indholdet – Hvad begrunder de enkelte fag i skolen?

5. Styring og planlægning – Styring og organisationsudvikling
6. Kommunikation – Unge i et kommunikerende samfund

7. Strategi – Skal skolen uddanne eller danne?
8. Transfer – Lære for livet

9. Pædagogisk-psykologiske overvejelser – Om personlighedsudvikling
10. Differentiering – Lighed og uddannelse

11. Evaluering – Evaluering i skolen og samfundet
12. Profession: Lærer – Forslag til Verdens frelse

Bogen kan anvendes som grundbog såvel som håndbog og opslagsbog. Den er udviklet til undervisere inden
for ungdomsuddannelserne, men kan anvendes af alle, der interesserer sig for pædagogik.
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