SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse:

VIDENSKABSTEORI OG MENNESKESYN I
UDDANNELSESSYSTEMET
- OM ALTERNATIVER TIL STYRING OG KONTROL

I serien om visioner for fremtidens uddannelsessystem udkommer nu det fjerde hæfte.
Med fokus på videnskabsteori og menneskesyn gives der i
nærværende hæfte en række bud på, hvordan en bevidstgørelse om disse elementer kan skabe bedre muligheder
for nytænkning af uddannelsessystemet. Der er ikke tale
om en indføring i videnskabsteori, men snarere om en præcisering af betydningen af videnskabsteoretisk viden og
bevidsthed.
Hæftet er todelt opbygget. Første del er en antologi, hvori
forskellige fagfolk, forskere og uddannelsesdebattører præsenterer forskellige vinkler på såvel det eksisterende uddannelsessystem som på det fremtidige. Anden del er indsamling af praktikeres erfaringer og oplevelser med uddannelsessystemet, systematiseret efter forskellige temaer.
Centralt for de mange bidrag er fremhævelsen af de styrings- og kontrolmekanismer, som mange steder opleves
som hæmmende for den uddannelsesmæssige praksis.
Gennem større bevidsthed om det videnskabsteoretiske
grundlag og om det menneskesyn, som ligger til grund for
den aktuelle uddannelsesdiskurs, kan praktikere og andre
aktører i uddannelsesdebatten skabe en kritisk distance
hertil – og ikke mindst formulere, hvilke visioner, formål og
indhold, man ønsker at lægge til grund for en fremtidig
uddannelsestænkning.
Med nærværende hæfte ønsker SOPHIA at bidrage til kvalificering af uddannelsesdebatten. Ved at fremhæve betydningen af en videnskabsteoretisk bevidsthed og viden om bl.a. menneskesyn kan hæftet ses
som et nødvendigt bidrag til såvel praksisudøvere som til forskere, politikere og andre aktører inden for
uddannelsesområdet.

Pris pr. stk.:
Ved køb af min. 10 stk.:

kr. 140,00 inkl. forsendelse
kr. 125,00 pr. stk. inkl. forsendelse

Indbetales på SOPHIAs konto: Reg.nr. 9286, kontonr. 4568193070
Husk at oplyse navn på indbetalingen.
Ved indbetaling sendes samtidig en mail til sophia@sophia-tt.org, hvori navn og adresse oplyses.
Hæftet fremsendes, når betaling er registreret.
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