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Teachers, administrators, university professors, and other professionals
conduct action research in different ways to examine classroom practices
and school issues. Educational action researchers initiate their inquiries
in various contexts: alone, in small peer teams, or larger faculty groups
(Zeichner, 2001). Using individual and collaborative approaches,
educators gain insights into teaching and learning processes. As
evidenced throughout this volume, action research in the middle grades
occurs in a variety configurations. This volume examines the dynamic
ways that preservice and inservice teachers, school administrators,
university faculty, and educational consortia use action research.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020
Beschrijving van de verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in
Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
The New Encyclopaedia Britannica 2003
Vreemdelingen in hun eigen land Arlie Russell Hochschild
2017-08-29 In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde
socioloog Arlie Hochschild Californië, haar progressief linkse,
kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met
haar rechtse landgenoten in Louisiana, een van de armste en meest
conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een
heel ander leven leiden en er ideeën op nahouden die haaks staan op die
van haar. Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een
aannemer, een telefoonreparateur, een handelsreiziger, een
vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger, en probeert
te achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn
van politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de
angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het
gevoel verraden te zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar
zoektocht vindt Hochschild antwoorden op een van de cruciale vragen
van de hedendaagse westerse politiek: waarom verzetten mensen zich
met hand en tand tegen 'progressieve' overheidsinterventies terwijl zij
daar zelf het meest van kunnen profiteren? Een must read voor iedereen
die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil
doorgronden.
Saluut aan Catalonië George Orwell 2017-09-07 In 1936 ging George
Orwell naar Spanje om te berichten over de burgeroorlog. Maar in plaats
daarvan sloot hij zich aan bij het republikeinse rebellenleger om te
vechten tegen de fascisten. In Saluut aan Catalonië doet hij met
nietsontziende eerlijkheid verslag van de oorlog en van zijn ervaringen.
Op indringende wijze brengt hij die chaotische episode tot leven: de
revolutionaire euforie van Barcelona, de moed van gewone Spaanse
mannen en vrouwen die naast hem vochten, de verschrikkingen en de
verwarring aan het front, de bijna fatale verwonding die hij opliep door
een kogel, en het doortrapte verraad van de zogenaamd geallieerde
naties. Deze uitgave is voorzien van een inleidende tekst van Geert Mak,
ontleend aan zijn vermaarde boek In Europa.
The New Larned History for Ready Reference, Reading and
Research Josephus Nelson Larned 1923
Het gereformeerde geheugen George Harinck 2009 Essays over de vraag
hoe protestantse Nederlanders zich hun verleden herinneren, waarbij
tevens een reflectie plaatsvindt op deze verscheidenheid aan
geschiedbeelden.
Glanz Und Elend Der Kurtisanen Honoré de Balzac 2016-05-07 Die
Fortsetzung der 'Verlorenen Illusionen'. Dichter Lucien de Rubempre
und Bankier de Nucingen rivalisieren um Kurtisane Esther. Damit er
nicht ganz auf verlorenem Posten steht, schliesst Lucien einen Pakt mit
einem falschen Priester."
Wereldorde Henry Kissinger 2015-03-09 Provocerend en uitgesproken
In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een wereldreis langs de
historische opvattingen over de ordening van de wereld. Hoe
uiteenlopend deze opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf
als het middelpunt van de wereld en beschouwde de eigen normen en

The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art 1859
Voorbij het geheugen Maria Stepanova 2019-02-28 Wanneer Maria
Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis van haar joods-Russische
familie stuit ze op dokters, architecten, bibliothecarissen, accountants en
ingenieurs die voorbestemd waren om slachtoffer te worden van
vervolging en onderdrukking. Gek genoeg overleefde iedereen de
verschrikkingen van de twintigste eeuw. Stepanova's voorouders waren
stuk voor stuk onopvallende figuren die in een roerige tijd probeerden
een onspectaculair leven te leiden. De zoektocht naar haar
familiegeschiedenis zet Stepanova aan het denken. Wie of wat getuigt
van mensen en dingen die verdwijnen? Zijn herinneringen aan het
verleden eigenlijk wel te bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen
van de twintigste eeuw neer in het geheugen van mensen van nu? Op
welke manier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije levens
die ze bestudeert? Met Geheugen geheugen schreef dichteres Maria
Stepanova een uniek boek dat doet denken aan het werk van
uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar dat vooral
spreekt met een uitzonderlijke eigen stem.
De opkomst en ondergang van het Communisme Archie Brown
2011-06-16 Geen enkele andere ideologie had in de twintigste eeuw
zulke ingrijpende gevolgen en geen enkele andere maakte zo veel
slachtoffers als het Communisme. Een ideologie die een ongekende, vaak
negatieve, invloed had op het dagelijks leven van alle burgers die aan het
Communistische systeem onderworpen waren, maar die ook een grote
aantrekkingskracht had op intellectuelen in de hele wereld.
La morale universelle Paul Henri Thiry Holbach (baron d') 1776
The Saturday Review of Politics, Literature, Science, Art, and
Finance 1859
World 1997
Fatale zuiverheid Ruth Scurr 2006 Levensbeschrijving van de Franse
advocaat en revolutionair (1758-1794), een van de leidende politici
tijdens de Terreur (1793-1794).
De lener Rebecca Makkai 2012-03-23 Officiële website van Rebecca
Makkai Rebecca Makkai over waarom boeken zo belangrijk zijn
Windvanen Matthijs Lok 2009 Historisch onderzoek naar Napoleontische
gezagsdragers die ook na de val van Napoleon een bestuursfunctie
bleven vervullen.
De grote kattenslachting en andere episoden uit de culturele
geschiedenis van Frankrijk Robert Choate Darnton 1986 Bundel essays
waarin getracht wordt aan de hand van ogenschijnlijk alledaagse
incidenten inzicht te krijgen in de denkwijzen en mentaliteit van het 18eeeuwse Frankrijk.
Pestdamp en bloesemgeur Alain Corbin 1986 De stank als sociaalhistorisch verschijnsel in de 18e en 19e eeuw.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische
beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het
gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame
controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
De structuurverandering van het publieke domein / druk 1 Jürgen
Habermas 2015-11-26
Over ideologie en macht / druk 1 Noam Avram Chomsky 1989 De
beroemde filoloog geeft een verklaring voor het neo-kolonialistische
gedrag van de Verenigde Staten ten opzichte van de Derde Wereld.
The History and Character of Calvinism John Thomas McNeill 1923
This is a masterful historical portrait of the whole movement of Calvinism
for general readers and scholars alike.
Making a Difference Micki M. Caskey 2006-07-01 Volume V of The
Handbook of Research in Middle Level Education highlights action
research in middle grades education. As a method of inquiry, action
research compels educators to take action and think reflectively about
those actions in order to effect positive educational change (Mills, 2000).
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onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de westerse beschaving.
Aantekeningen bij Tjan Tjoe Siem's vertaling van de lakon Kurupati rabi
E. M. Uhlenbeck 1960
Wat is cultuurgeschiedenis? U.P. Burke 2007 Inleiding tot het ontstaan
en de ontwikkeling van cultuurgeschiedenis als wetenschappelijke
discipline en tot het werk en gedachtegoed van belangrijke
cultuurhistorici.
Dagboek van een vreemdeling in Parijs Curzio Malaparte 2014-10-07
Curzio Malaparte vertrekt eind juni 1947 naar Parijs omdat de grond in
Italië hem te heet onder de voeten wordt. Weliswaar is hij zonder
kleerscheuren door de naoorlogse zuiveringen gekomen, maar na een
reeks arrestaties en aanvallen van rechts en links voelt hij zich bedreigd
door het `fascisme van het antifascisme. In Parijs stort Malaparte zich
vol overgave in het culturele milieu rond beroemdheden als Camus, Gide,
Sartre en Picasso. Zijn grote liefde voor Frankrijk en met name Parijs
blijkt tot zijn teleurstelling niet geheel wederzijds. De anti-Italiaanse
stemming is op haar hoogtepunt en door de Parijse intelligentsia wordt
hij met een scheef oog aangekeken. Zich zeer bewust van zijn
vreemdelingenstatus en geholpen door de geografische afstand blikt
Malaparte terug op zijn leven in Italië en zijn complexe rol in de Tweede
Wereldoorlog. Malapartes dagboek laat zich lezen als een gelaagd
zelfportret van een schrijver die ten prooi valt aan een gevoel van
vervreemding. Ook geeft het een fascinerend tijdsbeeld van een grote
Europese stad vlak na de oorlog, waarin schrijvers en kunstenaars nieuw
artistiek en ideologisch houvast proberen te vinden.
The New Encyclopædia Britannica 2002 V.1-12 Micropaedia: Ready
reference -- V.13-29 Macropaedia: Knowledge in depth -- V.[30]
Propaedia: Outline of knowledge -- V.[31] Index, A-K -- V.[32] Index, L-Z.
The Literary Guide and Rationalist Review 1949
ABM 1979 Abstracts of journal articles, books, essays, exhibition
catalogs, dissertations, and exhibition reviews. The scope of
ARTbibliographies Modern extends from artists and movements
beginning with Impressionism in the late 19th century, up to the most
recent works and trends in the late 20th century. Photography is covered
from its invention in 1839 to the present. A particular emphasis is placed
upon adding new and lesser-known artists and on the coverage of
foreign-language literature. Approximately 13,000 new entries are added
each year. Published with title LOMA from 1969-1971.
The Illustrated London News 1851
De mens een machine Julien Offray de LaMettrie 1978 Polemisch
geschrift van de Franse arts-filosoof (1709-1751), waarin hij betoogt dat
het geestelijke in de mens ondergeschikt is aan het stoffelijke
Maatschappij en individu Carl G. Jung 1983 Maatschappijvisie van de
grondlegger van de analytische psychologie.
World History: Connections to Today Elisabeth Gaynor Ellis 2003-12
Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende
eeuw Michel Foucault 1975 Structuralistische visie op het ontstaan van
het begrip waanzin.
Wat is verlichting? Immanuel Kant 1992 Twee artikelen uit 1784 en
1786 van de Duitse filosoof (1724-1804) over de mogelijkheid zich met
behulp van het denken uit onmondigheid en illusie te bevrijden.

waarden als universele standaard. In onze tijd speelt de internationale
politiek zich af op wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen
over de hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten zitten, komen met
elkaar in aanraking. Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met
elkaars spelregels en een gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde
is een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude opvattingen terug
te vinden zijn in hedendaagse conflictsituaties en hoe we - mogelijk - tot
een vreedzame oplossing kunnen komen. Henry Alfred Kissinger werd
geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie verhuisde in 1938 naar
New York, op de vlucht voor het naziregime. Als politicus en diplomaat is
hij overal op de wereld geweest, stond presidenten met raad en daad
terzijde en was nauw betrokken bij de grote politieke gebeurtenissen van
onze tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn memoires (Classic
Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de
Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Naar de vuurtoren / druk 1 V. Woolf
Nu ik dood zal gaan Randy Pausch 2011-10-09 Met Nu ik dood zal gaan
heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken zet
over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein
ook. Randy Pausch, professor in de informatica, is een ‘gewone’ man met
drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar
enkele maanden te leven heeft. Een paar weken later geeft hij aan de
universiteit zijn laatste college, die door de eenvoud en kracht ervan een
miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in
gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar
ook ter wereld kennis te laten maken met Randy’s levenslust. Het is een
waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit
kunt putten.
Duister continent Mark Mazower 2001 Analyse van de geschiedenis van
Europa in de twintigste eeuw.
IJzeren Koninkrijk Christopher Clark 2016-12-31 IJzeren Koninkrijk is
een machtige geschiedenis van een van de indrukwekkendste staten die
Europa ooit kende. Vlak na de gruwelijke Tweede Wereldoorlog
oordeelden de geallieerden dat ze korte metten moesten maken met de
staat Pruisen, die ze als de belichaming van het verfoeide militarisme
zagen. Pruisen werd zonder pardon opgeheven en verdeeld. Daarmee
kwam er een eind aan vierhonderd jaar geschiedenis. Christopher Clark
toont in zijn glasheldere en prachtig geschreven geschiedenis dat
Pruisen nog wel iets meer is geweest dan waar de geallieerden het voor
aanzagen. Pruisen begon eeuwen geleden als een onoverzichtelijke
lappendeken van vorstenrijkjes, hertogdommen en graafschappen,
zonder veel natuurlijke hulpbronnen en zelfs zonder een verbindende
cultuur. Het voerde vele oorlogen, speelde een belangrijke rol bij de
opheffing van het Heilige Roomse Rijk, bloeide op tijdens de glorieuze
verlichtingsperiode onder Frederik de Grote en leed tijdens het
rampzalige napoleontische tijdperk. Pruisen groeide in de loop der tijd
uit tot een staat die de Europese humanistische traditie mede vormgaf,
die uitmuntte door een efficiënt overheidsapparaat en een onkreukbare
ambtenarij, die bij tijden een ongekende religieuze tolerantie aan de dag
legde, en die onder leiding van Otto von Bismarck in 1871 zorgde voor de
eenwording van het Duitse rijk. Clark concludeert dat Pruisen een
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