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Bæredygtig dannelse Lone Belling Hent PDF Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder
sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget

afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt
og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. Det er bogens ærinde at

medvirke til, at skolen genfinder en bæredygtig balance mellem data og dannelse samt skaber et bæredygtigt,
helhedsorienteret læringsmiljø. En skole, der kvalificerer de lærende til at løse tidens og fremtidens

udfordringer - ikke ved at trække de gamle dannelsesheste af stalden, men ved at udfordre og udvikle vores
forståelse af almendannelse, så den løfter sig op over fortid og nutid og inkluderer fremtiden. Bæredygtig

dannelse handler både om, hvad der fagligt undervises i, og hvordan der undervises. Bogen henvender sig til
alle, der er optaget af læring, undervisning og uddannelse som professionelle praktikere eller som ledere,

forældre, studerende og andre, der ser uddannelsessystemet som centralt for både samfundets og individernes
dannelsesprocesser.
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