
Verdens bedste skole
Hent bøger PDF

K Aa Back
Verdens bedste skole K Aa Back Hent PDF Vi vil gerne have verdens bedste skole her i landet. Er vi ikke

langt fra det mål? Unges mangel på basale skolekundskaber vækker bekymring i erhvervsliv og på
uddannelsesinstitutioner. Forfatteren skriver veloplagt, polemisk – med et glimt i øjet – og letforståeligt om

erfaringer fra et helt arbejdsliv som underviser og leder i børneskolen. Og analyserer årsagerne til den
niveausænkning der er sket i skolen gennem årtier. Velafprøvede metoder fra 50’ernes mellemskole blev
afskaffet. Fx gik man væk fra niveaudelingen. Af politiske årsager ville man ligestille alle; med det

katastrofale resultat at alle blev svigtet. Man glemte også at øvelse og gentagelse (og dermed lektielæsning)
er vigtig for al indlæring. Også den overordnede politiske frygt for autoriteter fik negativ betydning for

skolen. Respekt og disciplin blev alt for ofte afløst af forstyrrende uro. “Den sorte skole” er langt bedre end
sit rygte; måske ligefrem værd at efterligne … Bogen er gennemillustreret.
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