Út er komin bókin Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til
heiðurs Trausta Þorsteinssyni.
Trausti Þorsteinsson hefur um langt árabil verið
áhrifamaður í íslenskum menntamálum. Hann hefur
átt farsælan feril sem fræðslustjóri á Norðurlandi
eystra, skólastjóri og kennari og sem forstöðumaður
miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri.
Bókin er skrifuð til heiðurs Trausta fyrir framlag hans
til menntamála. Leiðarstef hennar er velferð og
menntandi námsreynsla barna og ungmenna í skólum.
Í bókina skrifa þrettán fræðimenn um ýmis viðfangsefni sem tengd eru hugðarefnum sem Trausti hefur
helgað krafta sína á starfsferlinum. Þeir fjalla allir með
einhverjum hætti um þær margvíslegu birtingarmyndir
fagmennsku og fagmannlegra starfshátta kennara og
skólastjórnenda sem gert geta skólann að lýðræðislegu
menntasamfélagi þar sem fjölbreytnin er auðlegð og
allir nemendur fást dag hvern við viðfangsefni sem
hæfa þeim, skipta þá máli og búa þá undir farsælt líf.
Bókin er einkum ætluð kennurum og skólastjórnendum í starfi og kennaranemum í leik- og
grunnskólanámi.
Háskólaútgáfan og Háskólinn á Akureyri gefa bókina út.
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