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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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doelen van duurzaamheidonderwijs:
studenten in staat te stellen goed geïnformeerde en actieve burgers te worden
van een ecologisch duurzame, sociaal
rechtvaardige en democratische maatschappij. De traditionele inhoud van
het lesprogramma richtte zich op wetenschappelijke kennis en het leren van
feiten over het milieu, terwijl het duurzaamheidonderwijs erop gericht was om
studenten te helpen bij het ontwikkelen
van een meer holistische visie op hun
wereld, die sociaal, economisch en politiek inzicht omvatte, naast kennis van de
fysische en natuurlijke wereld. In plaats
van de traditionele benadering, waarin
studenten passieve ontvangers van
onderwijs zijn, wilden de hervormers
dat de richtlijnen een nieuwe manier van
leren propageerden, gebaseerd op
onderzoek, studentgericht, interactief,
relevant voor het leven van de studenten
en verbonden met hun culturele tradities. Gezien deze ambitieuze hervormingsplannen was het te voorzien dat
het opstellen van de richtlijnen een langdurig en moeizaam proces zou worden.
Uiteindelijk wisten de partners door het
sluiten van compromissen overeenstemming te bereiken. Voor het eerst heeft
China richtlijnen voor een nationale
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