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Omgivningens förväntningar får 17-årige Asher att känna sig trängd och
maktlös. Men med en lyhörd lärares stöd börjar världen – och Asher själv
– plötsligt att växa igen. Scaffolding är en sällsynt träffsäker skildring om
vuxenblivande och utbildning.
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Forskning visar att mål 4 är en av de viktigaste grunderna för välstånd,
hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning har således en viktig
roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan, och
inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på
kvalificerade lärare.

Scaffolding (“byggnadsställning”) används inom utvecklingspsykologi och
lärande för en stödprocess som syftar till att stötta den lärande att senare
själv bemästra en färdighet.
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Forskning visar att mål 4 är en av de viktigaste grunderna för välstånd,
hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildning har således en viktig
roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan, och
inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på
kvalificerade lärare.
Omgivningens förväntningar får 17-årige Asher att känna sig trängd och
maktlös. Men med en lyhörd lärares stöd börjar världen – och Asher själv
– plötsligt att växa igen. Scaffolding är en sällsynt träffsäker skildring om
vuxenblivande och utbildning.
Scaffolding (“byggnadsställning”) används inom utvecklingspsykologi och
lärande för en stödprocess som syftar till att stötta den lärande att senare
själv bemästra en färdighet.
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Pamela von Sabljar, föreläsare och coach mot skola och näringsliv, Bättre skolor.
själv bemästra en färdighet.
Dagens snabba föränderliga nätverkssamhälle kräver av våra barn att ha en stark lärandeidentitet, att
barnet utvecklar en tro på sin egen förmåga, har en inre motivation och ser sig som aktiva inlärare.
Lärarens ledarskap är en viktig faktor i att utveckla en stark lärandeidentitet hos eleven. Vad kännePamela von
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Tips och tankar
#goglocal

15.55-16.00 – Avslutning
Avslutning med Glocal Film Festival och Universitets- och högskolerådets
verksamhet Den globala skolan

Evenemanget är kostnadsfritt, men föranmälan krävs:
www.glocalfilmfestival.com

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja
fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.
För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

17 mål 17 filmer 17 städer 17 veckor – www.glocalfilmfestival.com

