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I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og
hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger
argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man
allerede har: lærerne. En langsigtet investering i dette aktiv giver nemlig langt større afkast – i form af
dygtigere lærere, en professionel læringskultur og i sidste ende endnu dygtigere elever.Til at gøre det har
forfatterne udviklet begrebet professionel kapital, der består af trekapitalformer:Menneskelig kapital, dvs. den
enkeltes talent, engagement, viden og færdighederSocial kapital, dvs.
mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i gruppenBeslutningskapital, dvs. erfaring,
dømmekraft og håndtering af kompleksitetGod undervisning forudsætter med andre ord individuelt
kompetente lærere, engagerede lærere, der samarbejder, og lærere, der udøver dømmekraft i den konkrete
undervisningssituation, det vil sige, som handler på grundlag af evidens og erfaring.
Et af midlerne til det er professionelle læringsfællesskaber, der kan være den ramme, inden for hvilken den
professionelle kapital kan investeres, vokse og give afkast. Som afslutning gives der handlingsanvisninger til
at fremme professionel kapital til henholdsvis lærere, skoleledelse og forvaltning samt stater og
interesseorganisationer.

Klik her og få helt uforpligtende information, nemt og. 966 indbyggere (2018), beliggende i Ringkøbing
Sogn. Startuppet Statum er netop gået ud af Løvens Hule med 500. Filosof, forfatter og tidligere formand for
Det Etiske Råd, Jacob Birkler, holdt et tankevækkende foredrag om Aktiv. investeringsejendomme i
Storkøbenhavn. Vi har mange års erfaring i at finde risikovillig kapital og søge investorer. Interkulturel
teamledelse – styrk den interkulturelle empati. MacMann Berg løser opgaver inden for systemisk ledelse og
organisationsudvikling. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Jacob Birkler.
MacMann Berg løser opgaver inden for systemisk ledelse og organisationsudvikling. Oplæg om aktiv
dødshjælp v. Skolen bør insistere på et bredt vidensbegreb. Kategoriserede oversigter og lister over tiltag i
det danske startup økosystem fx tilskud, legater, crowdfunding, rådgivning, venture kapital, netværk, mv. Den
Sociale Kapitalfond bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Vi er. Klik på temaet for det tidsskrift,
som. Vi er.
Velkommen til hjemmesiden for Ledelse i Morgen: Har du abonnement på Ledelse i Morgen, kan du
downloade tidsskrifterne her. Virksomhedsbørsen - din professionelle erhvervsmægler Virksomhedsbørsen
har eksisteret siden 1997 og lige siden har forretningsgrundlaget været det samme. Klik på temaet for det
tidsskrift, som. A nos yeux, l’indépendance est le. LBK nr 322 af 11/04/2011 - Bekendtgørelse af lov om
aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) - Økonomi- og Erhvervsministeriet GL afholder konferencer,
seminarer, medlemsarrangementer og møder.

