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Netværket dHi deltager i internationalt samarbejde:

”Escola de Floresta”  
– Den eventyrlige læring
DHI deltager i nationale Temamøder - en slags ”masterclass” for 

lærere og andre praktikere ud i praktisk pædagogik. Sammen 

med projekter i Italien, Belgien, Portugal og Danmark. Det er et 

samarbejde mellem projekter med en god pædagogisk praksis, 

hvor man lærer igennem praktisk undervisning. Dette vil fortsæt-

te over de næste 1 1/2 år. 

Projektet er finansieret via EU programmet Erasmus+ med hen-

blik på at styrke pædagogikken for elever med særlige behov. 

Meningen er at vi skal lære af hinanden, udvikle en bedre pæ-

dagogik i praksis. Blive bedre til at identificere personlige, sociale 

og faglige færdigheder, reduktion af fravær og vold i skolen. Og 

motivere til medborgerkundskab. 

Innovation i projektet 

Projektet fokuserer på følgende aspekter: 

1. Samle partnere med innovative arbejdserfaringer uden for sko-

len, som bruger aktive metoder, maksimering af læringsople-

velser for studerende, refleksion over bedst praksis, metoder, 

mål og ressourcer; 

2. Benytte muligheden for transnationale møder til at fremme ud-

dannelse af lærere og andre professionelle, der udfører prakti-

ske aktiviteter ”in situ”, og som vil give dem mulighed for at op-

leve de samme erfaringer, som de vil foreslå til de studerende; 

3. Udvikle interesse for kollektiv deltagelse og cooperativ læring 

hos unge, - at involvere eleverne i solidaritets- og fællesskabs-

relaterede aktiviteter; 

4. Udnytte elevernes motivation for adventure, opdagelses- og ri-

sikobetonede aktiviteter, og overføre erfaringer og viden til læ-

ringen i skolen; 

5. Fremme indførelsen af selv-evalueringsmetoder, enten refere-

rende til skolen og faglig læring, eller til udvikling af grundlæg-

gende færdigheder for statsborgerskab, (f.eks. ved anvendelse 

af modellen ”Kompetencer Bælte” udviklet af Institut for Pæ-

dagogik, Lisabon) eller nationale lokale modeller

6. Indarbejde en interventionsmodel, der koordinerer skoleproble-

mer med social og psykologisk bistand; til støtte for de unge og 

deres familier

7. Oprette illustrative moduler til formulering af vidensprocesser:  

bl.a. med erfaringer med succes med læring i skolen, processer 

for engagement og motivation af umotiverede elever, proces-

ser for følelsesmæssig kontrol og styring af vold i klasseværel-

set i og uden for skolen. 

Netværket DHI har allerede deltaget i udviklingsprojekter i flere 

europæiske lande i det sidste år, sidst i Danmark fra den 27. sept. 

til 2. okt. (uge40). Det blev afholdt med deltagere fra samtlige 

lande. Tilsvarende projektuger afholdes i de øvrige deltagerlan-

de. Fra Danmark deltog ud over Ung Syd, Odense, Produktions-

skolen i Greve / Høje Tåstrup og Roskilde Tekniske Skole, Vilvor-

de og Fremtid med mere Perspektiv 3F Rymarken Aarhus.

I Portugal: Mads Sørensen, dansker og lærer fra Produktionsskolen i Gre-
ve, gør sig klar til at klatre i Arrabida bjergene i det sydlige Portugal. Han 
overvinder han sig selv, tager udstyret på og klatre op på bjergsiden.
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Deltageroversigt

Deltagere Fokusområder / projektelementer / indhold / nøgleord 

Questão de Equilíbrio 
Setubal/Palmela, Portugal

Unge i fare for social udstødelse. Socialisering. Erhvervelse af sociale og 
personlige kompetencer. Selvtillidsskabende, motiverende læringsmetoder, 
klatre-aktiviteter. Følelsesmæssig kontrol.  
Skolehjem f. risikounge/gadeunge

Escola Secundaria de Palema (secondary school) 
(High School, Erhvervs-skole)  
Palmela, Portugal

(IT, -vinavl/økologi, -Miljø- og naturturisme, -Turist management.) 
Grund- /ungdomsuddannelse: Science, humaniora, teknologi, økonomi, 
sprog, visuel kunst.)

MIEC-netværk 
Valonien/Bruxelles  
Biesme, Belgien

Unge med domme, fra familier i social risiko.  
Metoder til at tackle vold, vrede, aggression.  
Hjælpe unge med at finde årsager. / Sætte ord på kriser. 
Modstandskraftstrategier. Udvikle medborgerskab. 

DHI- netværket,  
Danmark

Netværk af skoler, institutioner, organisationer, der arbejder med social/
psykisk sårbare unge. Projektudvikling: helhedsorienterede vejledning-/ 
læringsmetoder. 
Praksislæring, Mentorer, 

Associazione Casa Familia 
Rom, Italien

Skole og hjem for børn og unge som har været udsat for overgreb  
(vold, sex...)

Centro de Formação de Professores  
Barreiro, Portugal

Efteruddannelsescenter for undervisere: pædagogik, ledelse, konfliktløs-
ning, sundhedslære, disciplin, voldsforebyggelse i skolen.

Ung-Syd Odense Ungdomsskole 
Danmark

Ungdomsskole/10-11.kl. For marginaliserede unge (kriminalitet, misbrug...) 
Udendørs aktiviteter.

I Danmark: Ricardo Martinez, portugiser, leder på Erasmus+ projektet og 
klatreinstruktør, graver med en gravemaskine på Roskilde Tekniske Skole, 

hvor instruktøren er en EGU elev på den tekniske skole.
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I Belgien: Ida Marie Petersen, dansker og lærer på Ung Syd, er på en over-
bygningsskole i Belgien i gang med at male en plakat instrueret af en af 
skolens elever.

I Danmark: Orsola Di Loranza, italiener og lærer på institution for incest 
ramte børn og unge uden for Rom. Hun videofilmer på Produktionssko-
len i Greve instrueret af en produktionsskoleelev.

I Danmark: Bruno Derbaix, belgier og leder og instruktør på en ”medbor-
gerskabs organisation” M.I.E.C netværk. Han syr en hue instrueret af en 
produktionsskoleelev fra Greve.

Erasmus+ projektet er nu ca. halvvejs. Næste temamøde bliver i 

Italien. Fremadrettet etableres en fælles hjemmeside og erfarin-

gerne sammenskrives i en rapport. Forløbet afsluttes med en kon-

ference om et år til 1 ½. 

Netværket – Den Helhedsorienterede Indsats (DHI):DHI er en del af foreningsfællesskabet Ligeværd. Den er en forening der er dannet af organisationer, virksomheder og an-dre, der arbejder for styrke den helhedsorienterede indsats for unge med særlige behov – primært i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Foreningen henvender sig primært til professionelle i feltet, der arbejder med særlig fokus på målgruppen af unge med særlige behov. www.dhinet.dk


