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PÆDAGOGERS ÆNDREDE
PRAKSIS

PÆDAGOGUDDANNELSEN OG
PROFESSIONSIDENTITET

NÅR EVIDENS MØDER DEN
PÆDAGOGISKE HVERDAG
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tificere ’stadier’ og ’kritiske faser’ i en pæda-

og kompetenceformer bidrager til forbedring

formidle faglige arbejdsmetoder og kvalitets-

gogs karriere.

af arbejdet, og hvorvidt professionens udøvere

kriterier, der giver mening og fremmer moti-

Projektet vil belyse forholdet mellem pæda-

er delte i forhold til tilegnelse og brug af ud-

vation for og refleksion over faglig udvikling.

gogers professionsudøvelse og deres profes-

dannelsens videns- og kompetenceformer.
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sionslæring, set i et karriereperspektiv. I den
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forbindelse undersøges
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