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Pædagogiske værdier & religion Hent PDF Forlaget skriver: Religion kan ikke længere blot debatteres som et
spørgsmål om tro eller viden. Modstillingen er naiv og kan være med til at forhindre forståelsen af

´religionens genkomst´ i vor tid. Religion fremstilles ofte som et problem i modernitetens vestlige samfund,
som en regressiv størrelse, noget der sætter vore værdier under pres.

I denne antologi vendes spørgeretningen om: Hvordan bidrager religion? Hvordan er religion en kvalificering
af vore værdier?

Syv forskere diskuterer udvalgte værdier i deres historiske og aktuelle kontekst: Tro og viden, rationel og
symbolsk tænkning, autenticitet, sekularisering, ydmyghed, broderskab samt frihed.

Bindet er det andet i en serie, der kombinerer oplysning om og diskussion af pædagogiske værdier. Serien
tager blandt andet sigte på det nye fag i læreruddannelsen:

kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og på flerfaglig undervisning i gymnasieskolen, men
henvender sig til alle, der interesserer sig for en informeret debat.

 

Forlaget skriver: Religion kan ikke længere blot debatteres som et
spørgsmål om tro eller viden. Modstillingen er naiv og kan være med

til at forhindre forståelsen af ´religionens genkomst´ i vor tid.
Religion fremstilles ofte som et problem i modernitetens vestlige
samfund, som en regressiv størrelse, noget der sætter vore værdier

under pres.

I denne antologi vendes spørgeretningen om: Hvordan bidrager
religion? Hvordan er religion en kvalificering af vore værdier?

Syv forskere diskuterer udvalgte værdier i deres historiske og
aktuelle kontekst: Tro og viden, rationel og symbolsk tænkning,
autenticitet, sekularisering, ydmyghed, broderskab samt frihed.

Bindet er det andet i en serie, der kombinerer oplysning om og
diskussion af pædagogiske værdier. Serien tager blandt andet sigte på

det nye fag i læreruddannelsen:
kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og på flerfaglig
undervisning i gymnasieskolen, men henvender sig til alle, der

interesserer sig for en informeret debat.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Pædagogiske værdier & religion&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


