
 

PROJEKT:  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 

instytucjonalnych” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Duńskie doświadczenia z edukacją” – wizyta studyjna 

Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wojsławicach we współpracy z 

WODN Sieradz było organizatorem wizyty studyjnej w Danii. Uczestniczyło w niej 15 nauczycieli z 

czterech powiatów: łaskiego, sieradzkiego, wieluńskiego i zduńskowolskiego. 

Tematycznie wizyta 

zorientowana była na 

podglądanie duńskiego 

systemu edukacyjnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań systemowych, 

organizacyjnych i 

metodycznych. Czynione przez 

uczestników na miejscu 

obserwacje i komentarze, 

ugruntowane po czasie 

wrażenia i przemyślenia i 

wreszcie konfrontacja z polską 

rzeczywistością prowokują 

szereg refleksji: 

 

Duńska edukacja jest bardzo mocno zorientowana na kształcenie praktyczne – zarówno w kształceniu 

zawodowym, ale także w organizacji doradztwa zawodowego na niższych etapach edukacyjnych; 

Bardzo wyraźnie widoczny jest etos pracy – w pracy nauczycieli, pracowników szkół, wspierających 

organizację procesu kształcenia, pracodawców organizujących praktyczną naukę zawodu. 

Relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami są partnerskie. W uczniów się wierzy – uczniowie mają 

oparcie w nauczycielach, dostrzega się ich najmniejszy potencjał edukacyjny; nie istnieją bariery 

wynikające z pozycji zawodowej czy społecznej. Ujmuje wzajemna życzliwość, empatia, uśmiech, 

zrozumienie, akceptacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób kształtowania umiejętności profesjonalnych dość 
niekonwencjonalny i jaki malowniczy, nie wspominając o 
towarzyszących emocjach. 
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Codzienność w duńskim Collage w Beder – lekcja bynajmniej nie pokazowa. 

Naturalność – nikt nie maluje „trawy na zielono” na przyjazd polskiej delegacji. Przewidywalność, 

normalność i właśnie naturalność – to cechy duńskiej szkoły. Nie ma akcyjności – uczniowie i 

nauczyciele realizują wspólnie przyjęty harmonogram działań i są w swoich poczynaniach pewni, 

spokojni, zrównoważeni i otwarci na każdą propozycję - merytoryczną. 

„Siła spokoju” – to widoczna cecha w pracy nauczycieli. Nauczyciele zorientowani są na pracę 

z uczniem. Nie udziela im się obsesja „papierowej” edukacji. W poczynaniach, w deklaracjach, w 

 efektach oraz w wsparciu systemu widoczny jest profesjonalizm.  Nauczyciel jest partnerem ucznia, 

wierzy w niego; nie wzmacnia swojej oceny deprecjonowaniem innych. Skandynawska 

powściągliwość i protestancka kultura pracy zdają się być bezcennym kapitałem i cnotą. 

 

Tak wygląda miejsce do samodzielnej pracy grup 

uczniowskich, które nie mogą się skupić w 

większej klasie, gdzie pracuje kilka grup. 

Interesujące również postępowanie z krzesłami 

po zakończonej pracy 

 

Fot. Ewa Ruszkowska 
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A co Państwo na taką czytelnię? 

 

Duńska szkoła i opieka przedszkolna nie wydają się być „zniewolone” przez instytucje typu: 

zewnętrzny nadzór pedagogiczny, sanepid, i innej maści organy kontrolno-monitorująco-

nadzorująco-kontrolne. Bliskość życia z naturą, funkcjonalność rozwiązań i działań, wewnętrzna 

odpowiedzialność, kult zdrowotności, witalność, społeczny utylitaryzm – wszystkie te elementy 

sprawiają, że szkoła jest wolna, autonomiczna i samoodpowiedzialna. Bezpieczna i rozwijająca. 
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Baza techno-dydaktyczna jest bardzo zróżnicowana. Dedykowana edukacji zawodowej jest 

najnowocześniejsza z nowoczesnych. Tu na pewno wyznacza się standardy światowe. W edukacji 

ogólnokształcącej baza jest „zwyczajna”, w myśl polskich standardów – uboga. Znakomicie jednak 

spełniająca swój cel, fenomenalnie zaangażowana do funkcjonalnej edukacji. 

 

U góry jedna z pracowni ćwiczeń praktycznych (hala maszyn, spawalnia, warsztat naprawczy, 

pracownia obróbki drewna i metalu) w Agricollage w Aalborgu widziana z platformy 

widokowej, która jest jednocześnie miejscem wypoczynku dla uczniów.  

U dołu lekcja teoretyczna o hodowli norek 
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Duński model zarządzania szkołą jest płaski. Dyrektor korzysta z wiedzy i doświadczenia wszystkich 

pracowników szkoły. Nauczyciele znakomicie włączają się w zarządzanie. Dyrektor jest jednym z 

wielu. Genialne! 

 

Szczegółowa analiza duńskiego systemu edukacji i wskazywanie miejsca Agricollage Aalborg w 

tym systemie. Porównywaliśmy również duński system edukacji do polskiego i dzieliliśmy się 

doświadczeniami.  

 

Duński system edukacji powszechnej ściśle współpracuje ze światem akademickim, z instytucjami 

badawczymi, placówkami wdrożeniowymi, z pracodawcami. Uczenie się jest przyjemnością 

poznawania, doświadczania, sprawdzania się. 

 

 

 

 

 


