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“En god lærer påvirker sine elever og får måske afgørende betydning for deres valg i livet. Han kan skærpe
deres sans for helt uproduktive fænomener som skønhed og poesi. Undertiden i engrad, så det etablerede
system må anse det for en trussel mod samfundets orden. Det skriver Mikael Busch i sin indledning til denne
bog med henvisning til Peter Weirs tankevækkende film “Døde poeters klub (1989), hvori den karismatiske
gymnasielærer John Keating (Robin Williams) forsøger at lære sine elever at “gribe dagen. CARPE DIEM
handler om fænomener på alle niveauer i uddannelsessystemet– folkeskole, gymnasiet og universitetet. Mikael
Busch har været gymnasielærer i 25 år. Teksterne, der dels er helt aktuelle, dels er skrevet i den nære fortid,
sætter uddannelsespolitikken og den pædagogiske udvikling i et tiårigt perspektiv og er som nedenstående
uddrag af forfatterens indledning skrevet med både forstand og følelse som drivkraft: Selvom der lå en god del
68-tænkning til grund for 2005-reformen, beskylder jeg ikke min gamle dansklærers generation for at have
ansvaret for al uddannelsespolitisk dårskab de sidste 40-50 år. I virkeligheden har jeg et ambivalent
had/kærlighedsforholdtil 68’erne. I store dele af min ungdom hørte jeg 68-generationens musik, selvom det
ikke var min musik. Jeg misunder den selvfølgelighed, hvormed 68-generationen lod sig opsluge af en tidsånd
og blev en del af en slags vækkelsesbevægelse, der føltes rigtig.

Opgøret med den sorte skole forekom naturligvis indlysenderigtigt og nødvendigt, da det foregik. De fatale
konsekvenser blevførst tydelige mange år senere. (…) I dag kunne jeg godt ønske mig et nyt anti-autoritært
oprør. Denne gang rettet mod det nye professorvælde, der prædiker “læringsmålstyret undervisning, hvor
eleverne skal “lære at lære og blive “så dygtige, som de kan (hvad ellers?). Mod endnu mere ulyksalig
kompetencetænkning. Kort sagt: mod det New Public Management-regime, der er ved at forvandle vores
skoler, gymnasier og højere læreanstalter til målstyringsdrevne produktionsvirksomheder. Efter en række
gennemgribende organisatoriske og uddannelsespolitiske reformer fremstår vores samlede
uddannelsessystemefterhånden som noget, der er værre end den sorte skole. John Keating ville formentlig
flygte skrigende bort, hvis han var underviser i dagens Danmark. I konkurrencestatens mistrøstige tidsalder
handler det meste kun om fremdrift, om det målbare og det nyttige. Men dybest set bør undervisning
selvfølgelig handle om det gode, det sande og det skønne. Og lærerjobbet er mere end nogensinde det vigtigste
i verden. Carpe diem!
Oder eben: Tee.
Sehr, sehr anders. Sehr, sehr anders. Carpe diem is a Latin aphorism, usually translated 'seize the day', taken
from book 1 of the Roman poet Horace's work Odes (23 BC). In other words: Very Tea. Grand Cafe Carpe
Diem, voor al uw feesten, partijen en catering ook voor een hapje en een drankje bent u op het juiste adres
Carpe diem is a Latin aphorism, usually translated 'seize the day', taken from book 1 of the Roman poet
Horace's work Odes (23 BC). carpe diem west leads a network of diverse western water leaders. Revalidatie
Carpe Diem uit Kalmthout, Antwerpen staat met een enthousiast en competent team klaar. Fue acuñada por el
poeta romano Horacio (Odas, I, 11): Carpe Diem Restaurant | Fine Dining in Charlotte North Carolina Carpe
Diem is a tea drink that is not only full of special herbs but is also sparkling and refreshing. Wir beraten Sie
individuell und persönlich. Very different. És un tema recurrent en la literatura occidental com a exhortació a
no deixar passar el temps que se'ns ha brindat, o a gaudir dels plaers de la … Welcome to NEW DIMENSION
of tourism entertainment. carpe diem west leads a network of diverse western water leaders. Kies uit vaste
programma's of maatwerk op toplocaties. Oder eben: Tee.
Spend your time wisely. Created by Niklas Eriksson, seasoned moose-milker and bear-wrestler from the
northern wilderness of Sweden, Carpe Diem offers comics readers something funny every day. In other
words: Very Tea. ), dosłownie „chwytaj (skub) dzień” – sentencja pochodząca z poezji Horacego, zawarta w
Pieśniach (1, 11, 8). De zinsnede is afkomstig van de Romeinse dichter Horatius (Ode 11 uit Boek 1). Carpe
diem è una locuzione latina tratta dalle Odi del poeta latino Orazio (Odi 1, 11, 8), traducibile in 'cogli il giorno'
e spesso liberamente tradotta in 'cogli l'attimo'. ), dosłownie „chwytaj (skub) dzień” – sentencja pochodząca z
poezji Horacego, zawarta w Pieśniach (1, 11, 8).

