
buscar...

El profesorado principiante. 
Inserción a la docencia 

 

Título: El profesorado principiante. Inserción a la docencia 
Autor:  Carlos Marcelo (coord.) 
Editorial: Octaedro 
Ano: 2009 
Páxinas:  296 

Contido:  Este libro pretende mostrar a importancia de comezar co pé dereito no oficio de ensinar. 
Educar é unha tarefa primordial á que cada día se enfrontan profesores principiantes coa sensación de 
non dispoñer de todos os medios nin da formación que necesitarían. Os primeiros anos de exercicio 
profesional abranguen un período no que os profesores deben realizar a transición de estudantes a 
profesores. É unha época de tensións e aprendizaxes intensivas en contextos xeralmente 
descoñecidos, durante o que os profesores principiantes teñen que adquirir coñecemento profesional, 
ademais de conseguir manter un certo equilibrio persoal. 

Este libro achega exemplos de como ocorre este proceso en países tan diversos como Portugal, Israel, 
Chile, Arxentina, Estados Unidos ou España. Contén, á parte, orientacións baseadas en estudos 
empíricos, respecto a como podemos organizar a formación de profesores principiantes. 
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