
 دارد؟ را آموزان دانش ترین خوشحال دانمارک چرا

 خوشبختی احساس بیشترین آن مردم که شد انتخاب کشوری عنوان به دانمارک کشور ۲۰۱۶ سال در***

 احساسی چنین به دستیابی دالیل توان می اجتماعی و سیاسی اقتصادی، مختلف دالیل از نظر صرف. دارند را

 .کرد جو و جست دانمارک کشور آموزشی سیستم در را

 :کند می رعایت را زیر اصول آموزشی سیستم دانمارک؛ کشور در**

 :بود بهترین توان نمی همیشه نیست، هدف «بودن بهترین»*

 به شوق بلکه کنند آماده امتحان برای را خود آموزان دانش که نیست این پایه بر دانمارک آموزشی سیستم-

 آموزان دانش ها آن. دهند می قرار خود کار اساس را آموز دانش شخصیتی و فردی پیشرفت و دانایی دانستن،

 و دارد را خود ویژه و فرد به منحصر استعداد کسی هر و نیستند هم شبیه همه که رسانند می درک این به را

 . کند پیدا جامعه در را خود فردی های ویژگی با مناسب جایگاه باید

 موقعیت و جایگاه به و مستعدند و خوب استثنا بدون و همه که دارد وجود دانمارک مدارس در تفکر این-

 دستاوردهای به که آموزان دانش و معناست بی دانمارک مدارس در نمره دلیل همین به رسید؛ خواهند مناسبی

 که آموزند می ها آن به عوض در. بود نخواهند آموزان دانش دیگر به نسبت ای ویژه حق دارای رسند می باال

 .دهند گسترش را خود شخصیت چگونه

 :است نوشتن و خواندن از تر مهم خودشناسی* 

 اساس بر. است استوار پروری خود و خود توسعه برای تشویق به اول مرحله در دانمارک در آموزشی اصول

 آموزان دانش به باید بلکه ندارد را اولیه های مهارت آموزش مسئولیت فقط مدرسه کشور، این مدارس قانون

 به ورود از پیش حتی هدف این. کنند کمک گسترده و بعدی چند و قوی شخصیت یک کسب و داشتن برای

 ورود از قبل کودک مهد مربی. شود می پیگیری هم دانمارک های مهدکودک و ها دبستانی پیش در و مدرسه



 را جامعه در فعال حضور و مسامحه و بخشش روح و بخشیده توسیع را او واژگانی دایره باید مدرسه به کودک

 .کند تقویت آنان در

 :ممنوع کردن حفظ*

 دست به را خود خاص تجارب تا باشند اطالعات جوی و جست در باید خود آموزان دانش دانمارک مدارس در

 بر آن تحلیل و اطالعات آوری جمع. کنند تحلیل خود شخصیت بر تکیه با و استقالل با را منابع و بیاورند

 در و کنند نمی ایفا را دهندگان گوش نقش آموزان دانش دانمارک مدارس در. است آموز دانش خود عهده

 فرآیند در معلم. است افکنی شک و پاسخ و پرسش پایه بر آموزشی نظام این. دارند مشارکت تدریس فرآیند

. کنند ابراز را خود نظر و رأی یک هر آموزان دانش تا کند می ایجاد سوال مشخصی موضوع ی درباره تدریس

 انتقادی، تفکر طرز خالقیت،. است دانمارک کشور در آموزشی مهم اصول جمله از «خود به گذاشتن احترام»

 اهمیت درسی مطالب کردن حفظ فرآیند این در. میشود آموخته آنها به نیز جامعه در داشتن عمل ابتکار

 .دارد ناچیزی

 :نیست مهم نتیجه*

 که است این دارد اهمیت چیز همه از بیش آنچه بلکه نیست، مهم آموزان دانش نمره و نتیجه دانمارک در

 رنج پایان عنوان به تحصیالت پایان به و ببرند لذت آموختن از ها دانشگاه دانشجویان و مدارس آموزان دانش

 . نکنند نگاه خود های

. هستند تردید دچار نوعی به و خواهند می چه آینده برای که دانند نمی که هستند آموزانی دانش میان این در

 براساس. گیرند می قرار ( Efterskole)  طرح مجموعه زیر در آموزان دانش این دانمارک آموزشی نظام در

 درست تصمیم تا شوند می فرستاده مخصوصی مدارس به سال یک ساله، ۱۵ تا ۱۴ آموزان دانش طرح این

 . بگیرند

 که امری شود؛ می پرداخته آنها به کمتر معمولی مدارس در که است هایی جنبه بر تمرکز مدارس، این در

 و هنری ورزشی مختلف های زمینه در مذکور آموزان دانش استعدادهای کشف و گسترش برای را مجال



 خصوص به کنند، می تشویق یکدیگر به کمک به را آموزان دانش خاص مدارس این. آورد می فراهم صنعتی

 .هستند رو روبه مشکل با اجتماعی زندگی با شدن هماهنگ در که افرادی از دسته آن به کمک

 :همه برای مساوی های فرصت*

 از نظر صرف که گیرد می شکل هایی شغل انتخاب برای آموزان دانش تشویق پیرامون دانمارک آموزشی نظام

 . شود آنان در سعادتمندی احساس و خوشحالی باعث اقتصادی دهی سود میزان

 آزاد خود شغلی آینده انتخاب در که دارند یقین کامال دانمارکی جوانان درصد ۵۰ رسمی، آمارهای بر بنا

 دانش همه و است رایگان آموزشی خدمات کشور این در. دارند خود آینده بر کاملی تسلط و کنترل و هستند

            دریافت معیشتی و تحصیلی مخارج منظور به را حقوقی ،ماهانه باشند که اقتصادی سطح هر در آموزان

 .کنند می


