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Pædagoger er med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder for alle i de danske institutioner. Ingen
børn, unge eller voksne bør stilles ringere på baggrund af køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering

eller funktionsnedsættelse.

 

I Lige muligheder får pædagogen bl.a. viden om:

 

· Hvordan sociale og kulturelle sammenhænge påvirker forståelsen af køn

 

· Biologiske faktorers betydning for pigers henholdsvis drenges udvikling

 

· Børns seksuelle udvikling fra 0 til 12 år

 

· Mennesker med funktionsnedsættelsers mulighed for et aktivt seksualliv

 

· Den betydning som familiers sammensætning og hverdagsliv har for børns og unges livschancer

 

· Det problematiske i at forklare bestemte typer af adfærd ud fra kategorier som fx køn og etnicitet.

 

Bogen er skrevet til det nationale modul "Køn, seksualitet og mangfoldighed" på pædagoguddannelsen. I
kapitlerne indgår eksempler fra praksis samt refleksionsspørgsmål og -øvelser.

 

Forlaget skriver:

Pædagoger er med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder
for alle i de danske institutioner. Ingen børn, unge eller voksne bør
stilles ringere på baggrund af køn, etnicitet, alder, religion, seksuel

orientering eller funktionsnedsættelse.

 



I Lige muligheder får pædagogen bl.a. viden om:

 

· Hvordan sociale og kulturelle sammenhænge påvirker forståelsen af
køn

 

· Biologiske faktorers betydning for pigers henholdsvis drenges
udvikling

 

· Børns seksuelle udvikling fra 0 til 12 år

 

· Mennesker med funktionsnedsættelsers mulighed for et aktivt
seksualliv

 

· Den betydning som familiers sammensætning og hverdagsliv har
for børns og unges livschancer

 

· Det problematiske i at forklare bestemte typer af adfærd ud fra
kategorier som fx køn og etnicitet.

 

Bogen er skrevet til det nationale modul "Køn, seksualitet og
mangfoldighed" på pædagoguddannelsen. I kapitlerne indgår
eksempler fra praksis samt refleksionsspørgsmål og -øvelser.
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