Sally Linder en Cameron Davis, VS. Over Principe 14 met betrekking tot het bevorderen
van kunst bij het onderwijs over duurzaamheid
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14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
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