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Produktionsskolernes praksislæring er eftertragtet ude i Europa!
I Produktionsskoleforeningen mærker vi i stigende grad at vores ekspertise i praksislæring er
efterspurgt i udlandet. Det er primært erhvervsskolesektoren, som, for at holde de unge i
uddannelse, må nytænke deres tilgang til læring.
Ungdomsarbejdsløsheden er stadig alarmerende høj i mange europæiske lande. I 2013
(World Bank) var den i Italien 39,7%, Portugal 37,8%, Slovenien 22,8% og Spanien 57,3%!
PSF har derfor deltaget i et projekt: ”Tune In Combating drop out” med erhvervsskoleorganisationer i netop disse lande. Projektets hovedformål har været at bekæmpe høj ungdomsarbejdsløshed og frafald ved hjælp af gennemprøvede pædagogiske praksisser og metoder fra
produktionsskolerne i Danmark og Østrig.
Nu er projektet til ende, og det er altid et åbent spørgsmål, hvor meget et projekt efterlader
sig, når de sidste rapporter er afleveret og de sidste penge udbetalt. Derfor har det været
interessant at møde ikke mindst de italienske og slovenske lærere, der har deltaget i projektet og se, hvordan de har arbejdet videre med de ideer og metoder, de er blevet præsenteret for.
I Italien er der med bl.a. Montessori skolerne en tradition for alternative tilgange til læring,
og den italienske partner ENAIP har da også givet udtryk for, at de i organisationen i længere
tid har været optaget af at forny deres pædagogiske tilgang til den gruppe af deres unge, der
i særlig grad profiterer af en praktisk tilgang til læring. Alle partnerne har dog givet udtryk
for, at det forpligtende arbejdsfællesskab og den helhedsorienterede tilgang, hvor man bevidst arbejder med faglig, social og personlig udvikling har været inspirerende.
Fra november 2015 deltager PSF i et nyt Erasmus+ projekt: Learn2Work, ledet af en portugisisk organisation. Her ønsker man igen at trække på de danske produktionsskolers erfaringer.
Det ser i stigende grad ud til, at de danske produktionsskolers læringsform egner sig til uddannelseseksport. Det er en vigtig anerkendelse af produktionsskolerne, deres tilgang til læring, og den rolle de spiller i det danske uddannelsessystem.
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Henvendelse kan ske til Axel Hoppe, tlf. 28952120 eller axel@psf.nu
Produktionsskoleforeningen er interesseorganisation for landets 83 produktionsskoler. Produktionsskolerne tilbyder en anden vej til uddannelse for unge, der lærer i praksis. Gennem et forpligtende arbejdsfællesskab omkring reelle arbejdsopgaver og produktioner udvikler produktionsskoledeltagerne
sig fagligt, socialt og personligt og bliver dermed afklaret og parat til fortsat uddannelse.
Læs mere om foreningen og om produktionsskoleformen på www.psf.nu

