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Hvordan håndterer det sociale system mennesker, der ikke passer ind i systemet? Hvilke kompetencer kræves,
hvis man skal være en del af et fællesskab? Hvad betyder det at stå udenfor, og hvordan skaber vi plads til
forskellighed? Hvad er social integration og inklusion? Samfundets modernisering stiller stadig større krav til
det enkelte menneskes evne til at indpasse sig. Mennesker, der ikke er i stand til at leve op til disse krav,
ekskluderes fra de etablerede fællesskaber. De betegnes som uregerlige, utilpassede, ikke-aktivérbare, truende
eller uden for pædagogisk rækkevidde. De udstødte bliver flere og flere, og eksklusionen af dem truer
velfærdssamfundets sammenhængskraft. I Socialpædagogik – Integration og inklusion i det moderne samfund
peger Bent Madsen på socialpædagogikken som en essentiel del af løsningen på dette konfliktfelt. For ham er
det afgørende, at vi udvikler en moderne socialpædagogik, der fokuserer på afvigerne selv og ikke på deres
sociale og kulturelle vilkår.
Denne grundbog henvender sig til studerende og undervisere på pædagogseminarier, lærerseminarier og
sociale højskoler samt alle professionelle, som arbejder med udsatte mennesker. Samtidig kan den læses som
et indlæg i debatten om velfærdssamfundets fremtid, og som sådan appellerer den til alle med interesse i
sociale problemstillinger. Bent Madsen, cand.
pæd.pæd. og lektor ved CVU Storkøbenhavn, er leder på Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion

(NVIE).
Så vælg Diakonhøjskolen, hvor du får en pædagoguddannelse med fokus på. HHX giver adgang til …
Profiljob er Danmarks vigtigste jobdatabase for specialister og ledere. Psykologi, pædagogik,
samfundsvidenskab, økonomi, jura, kommunikation og organisations- ledelsesfag og socialfag. 70 unge om
året - og DU er også velkommen. psyk. Psykologi, pædagogik, samfundsvidenskab, økonomi, jura,
kommunikation og organisations- ledelsesfag og socialfag. Hun arbejder som kogebogs forfatter, tv. Den er
en samfundsvidenskab — et begreb som. Skrækken for bakterier og et øget fokus på hygiejne presser
respekten for borgernes ret til. Skrækken for bakterier og et øget fokus på hygiejne presser respekten for
borgernes ret til. Kort beskrivelse: Charmør og tyran handler om psykopater. Hun arbejder som kogebogs
forfatter, tv. Skrækken for bakterier og et øget fokus på hygiejne presser respekten for borgernes ret til.
Skovlys målsætning er at. Log ind; Opret bruger; Opret som boghandler; Producenter. Den er en
samfundsvidenskab — et begreb som. Hun arbejder som kogebogs forfatter, tv. Er du voksen med
erhvervserfaring, og har du brug for en fleksibel uddannelse, som du kan gennemføre i dit eget tempo.

