Hargreaves, Andy

Läraren i kunskapssamhället
– i osäkerhetens tidevarv
I denna bok undersöker Andy Hargreaves vad som avses med kunskapssamhället och varför det är viktigt för dagens lärare. En grundtanke är att det behövs skolor som gör kunskapssamhället till kreativa, omtänksamma och lärande gemenskaper. Boken visar inspirerande exempel på just sådana skolor. Författarens viktiga kommentar till tillståndet i
dagens undervisning är teoretiskt originella och strategiskt övertygande.
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Hargreaves, A - Fink, D

Hållbart ledarskap i skolan
I den här boken presenteras sju principer för hållbart ledarskap som radikalt kan förända
skolans utveckling in i framtiden. Exempel är: djup i lärandet och verkliga prestationer
framför ytliga provresultat; längd och långsiktighet, genom effektivt hanterade ledarskiften; bredd i inflytandet, genom gemensamt ansvar; mångfald och sammanhållning
i stället för likriktning; bevarande som bygger på det bästa ur det förflutna för att skapa
en ännu bättre framtid.
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Hargreaves, A - Shirley, D

Den fjärde vägen
en inspirerande framtid för utbildningsförändring
Mycket av den skolpolitiska retoriken handlar om att föra tillbaka skolan till en tidigare
ordning eller till en ordning som liknar den som de toppresterande skolsystemen visar
upp. Sällan diskuteras vilka värden i samhället vi vill slå vakt om och på vilket sätt
skolor med lärare och ledare kan verka för dessa. Andy Hargreaves och Dennis Shirley
förespråkar en fjärde utbildningspolitisk väg med reformer för utbildning och samhälle
för att tackla de problem vi står inför.
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Gardner, Howard

Fem sätt att tänka
– av betydelse för framtiden
Vi lever i en tid som kännetecknas av globalisering, växande informationsflöden, och av
att naturvetenskap och teknologi har hög status. Dessa omständigheter för med sig förändringar i våra liv, vilka i sin tur fordrar att vi lär oss och lär ut nya sätt att tänka i skolan, företagsvärlden och på jobbet. I Fem sätt att tänka presenterar den uppmärksammade psykologen Howard Gardner vilka kognitiva förmågor som ändrar framtiden
för oss och världen.
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