
Nyhedsbrev
Januar 2015



Schools for Resilience projektet er etableret af EU’s Liflong Learning Programme. Projektet ledes af 
Aranzadi Society of Sciences (Placeret I Baskerlandet, Spain) og involvere en række forskellige euro-
pæiske institutioner fra Storbritannien, Irland, Danmark, Italien og Letland.

SfR (Scools for Resilience) har som mål at udvikle en ændring fra traditionel ESD (education for sustai-
nable development/ undervisning for bæredygtig udvikling) mod en mere proaktiv gentænkning af hvor-
dan individer og lokalsamfund udvikler modstandsdygtighed (resilience) og handler derefter:

• med fokus på forståelse af og positiv handling på globale udfordringer med lokale løsninger
• med udvikling af en undervisning, som støtter eleverne i at udvikle deres egene biddrag til    
   bæredygtige løsninger i forhold til lokalsamfundets behov.

Projektet er baseret på tre grundpiller: systemisk tænkning, individuel og kollektiv modstand 
(resilience), og værdier:

• Opbygning af lokalsamfund, som er forenelige med naturens processer i forhold opretholdelse  
   af liv, kræver grundlæggende økologisk viden.
• Modstandsdygtig handling i enhver sammenhæng eller situation kræver personlig, kollektiv og  
   bæredygtighed viden og færdigheder.
• Værdier er grundlæggende i forhold til at udvikle bærdygtige tankemåder. Projektets mål er at  
   understøtte tre grundværdier: respekt for naturen og omsorg for planetens tilstand, lige 
   muligheder for alle for at skabe sig et godt liv, samt respekt for fremtidige generationer.

Projektmøde i Port Talbot (UK)

Partnerne afviklede et tredages møde på Margam Discovery 
Center, FSC in South Wales. Partnerne drøftede hvilken 
metode, der skulle benyttes til i forhold til undervisningen og 
udviklede herpå en undervisningsmodel. Diskussionen foku-
serede på hvordan SfR-programmet kunne gøre en forskel i 
forhold til andre undervisningsmetoder, der også arbejder 
med bærdygtighedsbegrebet.

Der var enighed om, at projektets udfordring ligger i at med-
tænke det helt nye, som ligger i begrebet ”resilience”. Udfor-
dringen bliver yderligere udfordret i forhold til at udvikle en 
undervisningsmodel, der samtidigt tager højde for de forske-
llige behov og krav, der udspringer af de 6 deltagende landes 
divergerende læseplaner og undervisningskulture.    

Dette er en del af det arbejde som skal udføres I de følgende 
måneder på en sådan måde, at SfR-metoden og -modellen 
efterfølgende kan oversættes og tilpasses af de enkelte part-
nere til deres specielle nationale forhold og uddannelsessys-
temer. 
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SfR-metode
Målene og grundpillerne, som er blevet udviklet i projektets første år, samles og udtrykkes i SfR-
metoden og -modellen.

SfR-metoden kan ses som en rejse, deltagerne inviteres med på og som giver den læringsmæssige 
struktur, igennem hvilken læringen finder sted.
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Afklaring
(opbygge elevenes interesse)
 

Undersøgning 
(elevernes undersøgelse af 
tema, der har deres interesse)

Analyse
(nærmer sig en konklusion)

Handling
(igangsætter lokalt 
handlingsprojekt)

Hvad kunne ændres?
(kigger ud i fremtiden)

Eleverne undersøger deres lokalområde, afsøger hvilke 
udfordringer de og deres lokalsamfund står over for, forholdene i 
lokalsamfundet og hvilke grundlæggende værdier de selv og 
lokalsamfundet står for.

Inddrager lokalsamfundet for at undersøge emner af interesse. 
Eleverne forsøger at opbygge en større forståelse for emnet i 
samarbejde med lokalsamfundet.

Eleverne reflekterer over undersøgelserne: overvejer forslag til 
løsning af undersøgelsesspørgsmålet og hvilke handlinger, der 
kan iværksættes

Eleverne implementerer deres løsning som konkrete handlinger 
i lokalområdet.

Eleverne reflekterer over resultatet af deres arbejde: hvad 
fungerede, hvad burde gøres anderledes næste gang, hvordan 
kan resultaterne formidles videre til andre? Hvilke fremtidige 
udfordringer, bør medtænkes?

Trin Eleven

Awareness
Raising

Enabling

Empowering

Stage 1.
Engaging

Stage 2.
The Exploration

Stage 3.
The Analysis

Stage 4.
Taking Action

Stage 5.
What Could

Change?
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Partnerskabet vil udvikle læringsaktiviteter til de forskellige trin/faser under hensyntagen til nedens-
tående model, som er udviklet af Real World Learning Network med henblik på læring, der støtter han-
dlingskompetencer, som er i overensstemmelse med bærdygtighedstanken.    
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Is there a frame providing
a connecting history? 

Are scientific concepts

of life involved?

Are differents areas

of life included?

D
o learners get in touch

w
ith outdoor settings?

Ar
e 

le
ar

ne
rs

 e
m

po
we

re
d 

to

sh
ap

e 
a 

su
st

ai
na

bl
e 

fu
tu

re
i?

Are 
sel

f-tr
asc

en
de

nce

val
ue

s p
rom

ote
d?

Experience
Empowerment

Values

Transferability

Understanding

Living Systems:

• Networks
• Nested systems
• Cycles
• Hows
• Development
• Dynamic Balance

Learnig related to:

• Now and future
• Learners´life 
• Learners´ community
• Local enviroment
• Widening circles

Teaching approaches:

• Provoke and raise curiosity
• Increase sensitivity
• Encourage learners to relate
   to the location
• Involve head, heart and hand
• Remain open to the outcome
• Provide opportunity for action

Learners empowered to:

• Act as a competent individual
• Work effectively in a team
   and with wider community
• Apply ecological thinking
   to problem solving

Values promoting:

• Respect for nature
• Care for the state of
   the planet
• Equal opportunities
   for all
• Respect for futures
   generations
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http://www.rwlnetwork.org


SfR-undervisningsplan

Undervisningsmetoden og -modellen vil udgøre grundlaget for SfR-undervisningsplanen, som vil blive 
udviklet i løbet af 2015. Med afsæt i en åben fælles plan, vil hver partner skulle tilpasse planen til deres 
nationale læseplaner og skolekulture, samt de specielle forhold og muligheder der forefindes i det 
lokalsamfund, hvor undervisningsplanen vil blive implementeret. I forhold til den konkrete implemente-
ring skal de lokale skoler og andre aktører involveres for at sikre, at de involverede lærere og lokale 
læringsmål bliver tilgodeset igennem individuelle tilpassede undervisningsplaner.

Afprøvning på skolerne vil blive afviklet 2015-16

Hvis du ønsker at lærer mere om……?    (på engelsk)

• Place Based Learning: Promise of Place 

• Resilience: Surfing the waves of the change

• Values: The common cause handbook

• Systems-thinking: Thinking like an eco-system

• Schools for Resilience project on the Green European Journal. Check the article "Education for
   sustainability: a driver for the global change"
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http://www.promiseofplace.org
https://www.youtube.com/watch?v=Mdv_iAa5rnk
http://valuesandframes.org
http://www.ecoliteracy.org/essays/systems-thinking
http://www.greeneuropeanjournal.eu/education-sustainability-driver-global-change/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/education-sustainability-driver-global-change/
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Yderligere oplysninger:

Projektkoordinator
Aranzadi Society of Sciences (Baskerlandet, Spanien): rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Samarbejdspartnere
VIAC (Denmark):  pa@viac.dk
Municipality of Olginate (Italien):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Irland) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Letlan): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (Storbritannien): richard@�eld-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu

Dette projekt har modtaget økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen. 
Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen 
kan ikke holdes ansvarlig for anvendelse af oplysningerne heri.
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