
„DemEUcracy for All” Erasmus+
Dania

W dniach 10 – 17 października 2021r. odbyła się pierwsza 
mobilność z udziałem uczniów w ramach  projektu Erasmus 
+ „DemEUcracy for All”. Ta część, nazwana „The Path to 

Freedom”, skupiła w Middelfart, Dania zespoły z Portugalii i 
Polski (uczniowie z Francji i Serbii niestety nie dojechali z 

powodu pandemii), które wraz z młodzieżą duńską 
realizowały wiele przygotowanych zadań, komunikując się 

wyłącznie w języku angielskim.  





W pierwszym dniu pracy tego międzynarodowego 
spotkania nastąpiło przedstawienie książki „The Path

to Freedom”, którą uczniowie wykonali wcześniej 
oraz spotkanie z dziećmi duńskimi, małymi autorami 

części ilustracji.
Metodą czytania dialogowego, uczniowie przedstawili 

młodszym kolegom historię swoich krajów.







Tego dnia po południu odwiedziliśmy również centrum miasta 
Middelfart.









Wieczorem zorganizawano dla nas kolację powitalną, na której podano… 
Danish open sendwiches, ale to nie były takie sobie kanapki. To było 
przyjęcie…





Następnego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji języka angielskiego, 
która trwała nie 45, a 90 minut, a nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w 
zajęciach. 



… po czym wszyscy uczniowie (duńscy, portugalscy i polscy) rozważali prawa człowieka, 
co jest głównym przedmiotem projektu. 
Po południu odbyło się spotkanie on-line z uczniami i nauczycielami z Francji 
i Serbii, którzy przedstawili swoje działania związane z human rights.



Następnie poszliśmy do Muzeum Historii Psychiatrii, ponieważ Middelfart jest jednym 
z głównych ośrodków leczenia chorób psychicznych w Danii. 



Na koniec długim spacerem przez las wróciliśmy do ośrodka 
wypoczynkowego, gdzie byliśmy zakwaterowani.



Po drodze mijając 
piękne widoki…



W kolejnym dniu naszej wizyty uczniowie spotkali się z aktywną politycznie i 
społecznie młodzieżą duńską. Był to cały dzień spędzony na działaniach związanych z 
prawami człowieka. 



Były gry, dyskusje 
i analizowanie sytuacji.





Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja polsko-portugalska, na którą zaprosiliśmy 
nauczycieli i uczniów z Danii.  





Z upływem czasu 
nauczyciele 
pozostali sami…



Przedostatni dzień naszej wizyty w szkole w Middelfart spędziliśmy w 
Kopenhadze. Tam, w centrum opieki nad bezdomnymi dowiedzieliśmy się jak 
wygląda sytuacja w tym zakresie w Danii. 



Uczniowie zwiedzali 
Kopenhagę w 

międzynarodowych 
grupach.



Nauczyciele również…



Wieczorem, odbyła 
się kolacja 
pożegnalna – było 
gwarno i radośnie.

Przyjęcie trwało do wieczora, po 
czym wyruszyliśmy w nocną 
drogę do Middelfart.



W ostatnim dniu pracy w 
Danii uczniowie 
projektowali 
„DemEUcracy mascot”, z 
pomocą nauczyciela
plastyki. 



Odbył się też konkurs 
na plakat.



Ostatnią atrakcją podczas pobytu w Danii był bridge walking – chodziliśmy 
po szczycie mostu - 60 m nad powierzchnią wody! 
Wiatr i adrenalina - ogromne, ale przeżycie niebywałe.



Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Ten smutny dzień musiał nastąpić. Łzy 
się polały, ale nawiązane więzi mogą pozostać na zawsze...

Czekamy na kolejną mobilność – w Polsce!!!


