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Denne bog er en lettilgængelig tilgang til moralsk funderet skoleledelse – en bæredygtig skoleledelse, der
understøtter læring. Bogen er bygget op om syv enkle principper, der præsenteres i syv tilsvarende kapitler: •
Dybde – læring og identitet • Længde – vedholdenhed og efterfølgelse • Bredde – udbredelse, ikke
uddelegering • Retfærdighed – andre og os selv • Mangfoldighed – kompleksitet og sammenhæng •
Ressourcestyrke – tilbageholdenhed og fornyelse • Bevarelse – historie og arv Principperne refererer bredt til
aktuelle udviklingstendenser på det nære skoleplan såvel som til overordnede udviklingsplaner og -politikker.
Altid med udgangspunkt i detaljerede case-beskrivelser. De to forfattere har noget på hjerte. De har set meget i
og uden om skolen, de er velorienterede, og de insisterer på at drage nytte af deres indsigt. Bogen henvender
sig til alle med interesse for pædagogisk ledelse, ledelsesudvikling og ikke mindst for bæredygtige
undervisningstiltag.
Køb den her Fredag, 23. ATP, Hillerød.
Royal Canin er en førende international virksomhed inden … 05. Telefon: +45 31485030 Website:
denoffentlige. Erfaren risikoanalytiker til Enterprise Risk & Frameworks.
04. maj 2018 En slidstærk og bæredygtig læreruddannelse - kritiske bidrag til evaluering af læreruddannelsen

er titlen på SOPHIAs næste konference, der afholdes torsdag 17. Har du lyst til at arbejde med den
overordnede risikostyring i ATPs Pensions- og Investeringsforretning.
Har du lyst til at arbejde med den overordnede risikostyring i ATPs Pensions- og Investeringsforretning. Har
du lyst til at arbejde med den overordnede risikostyring i ATPs Pensions- og Investeringsforretning.
Find støttemuligheder til dit naturfaglige projektEr du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig
indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her. 04. dk
Veterinærkonsulent. Gammel Hareskovvej 309, 3500 Værløse, Danmark. dk E-mail: post@denoffentlige. dk.
Gammel Hareskovvej 309, 3500 Værløse, Danmark. Køb den her Fredag, 23. Find støttemuligheder til dit
naturfaglige projektEr du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den
næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her. Steen Hildebrandt - Bæredygtig global
udvikling Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag Udgivet: 18-11-2016 ISBN-13: 9788757436440.
maj 2018 En slidstærk og bæredygtig læreruddannelse - kritiske bidrag til evaluering af læreruddannelsen er
titlen på SOPHIAs næste konference, der afholdes torsdag 17.

