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E-BOG. NATUR OG MILJÆ I PÆDAGO.. EDLEV Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er tænkt som en
bred indføring i, hvordan natur og miljø kan inddrages i pædagogisk arbejde med børn - samt i en vis

udstrækning i socialpædagogisk arbejde med unge og voksne. Indholdet beskæftiger sig med den ´fri natur´,
vi kan tage ud og opleve, og det ´fysiske miljø´, der danner ramme om institutionsliv og daglige

læringsmiljøer. I sit emnevalg søger bogen at række længere ud end de fleste almindeligvis definerer naturfag.
Det sker i et forsøg på at anskue natur og miljø i et tværfagligt perspektiv og pege på et stort potentiale af

muligheder, som kan udnyttes pædagogisk. De mange indgange til fagområdet kan inspirere til videre studier
og mangfoldige projekter.

Bogen er primært beregnet til seminariestuderende, men alle med interesse for natur, miljø og pædagogik vil
kunne finde inspiration og vejledning. Det gælder ikke mindst pædagoger, lærere, naturvejledere og

pædagogiske konsulenter.
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