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en miljøarbeider eller en fagperson i samhandling med hjelpe- og bistandsavhengige klienter? Hvilke

utfordringer oppstår når faglige beslutninger som er fattet på personalrommet, skal settes ut i praksis? Faglige
tilnærminger til miljøarbeid anviser gjerne en ensartet praksis. Men etiske handlinger kan bare være

individuelle, enkeltstående og personlige. Dermed opplever fagpersoner ofte at faglige beslutninger gjort på
personalrommet ikke nødvendigvis stemmer med det de etisk sett bør gjøre i praksis. Denne boken handler
om hvordan man kan drøfte etiske utfordringer gjennom dialogisk tenkning og nærhetsetikk, og om hvorfor
profesjonell nærhet og det å våge å stole på sin sunne fornuft er viktig i mellommenneskelige relasjoner.

Andreutgaven er grundig gjennomarbeidet. Dialogisk etikk og nærhetsetikk, med utgangspunkt i tenkningen
til Mikhail Bakhtin og Knud E. Løgstrup, står sentralt. Boken egner seg godt for bachelorstudenter i

vernepleie, barnevernspedagogstudenter, studenter i sosialt arbeid og pedagogiske studier som
spesialpedagogikk. Den anbefales også for yrkesaktive miljøarbeidere og miljøterapeuter.

 

Forlaget skriver: Hvilke etiske problemstillinger møter en
miljøarbeider eller en fagperson i samhandling med hjelpe- og

bistandsavhengige klienter? Hvilke utfordringer oppstår når faglige
beslutninger som er fattet på personalrommet, skal settes ut i praksis?

Faglige tilnærminger til miljøarbeid anviser gjerne en ensartet
praksis. Men etiske handlinger kan bare være individuelle,

enkeltstående og personlige. Dermed opplever fagpersoner ofte at
faglige beslutninger gjort på personalrommet ikke nødvendigvis
stemmer med det de etisk sett bør gjøre i praksis. Denne boken
handler om hvordan man kan drøfte etiske utfordringer gjennom
dialogisk tenkning og nærhetsetikk, og om hvorfor profesjonell
nærhet og det å våge å stole på sin sunne fornuft er viktig i

mellommenneskelige relasjoner.

Andreutgaven er grundig gjennomarbeidet. Dialogisk etikk og
nærhetsetikk, med utgangspunkt i tenkningen til Mikhail Bakhtin og

Knud E. Løgstrup, står sentralt. Boken egner seg godt for
bachelorstudenter i vernepleie, barnevernspedagogstudenter,

studenter i sosialt arbeid og pedagogiske studier som
spesialpedagogikk. Den anbefales også for yrkesaktive

miljøarbeidere og miljøterapeuter.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ansvar og etikk i miljøarbeid&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


