
BLIV DEL AF EN SPÆNDENDE OG VIGTIG SAMTALE  
BIDRAG MED DINE IDEER  

HVORDAN STYRKER VI UNGES DEMOKRATISKE SELVFORSTÅELSE,  
VÆRDIER OG DELTAGELSE?

16. OKTOBER 2018 17. OKTOBER 2018
13:00 Velkommen: Demokratiets udfordring: unges delta-
gelse, Kort oplæg om projekt ELEF:
European Learning Enviroment Formats
ved Julia Gantenberg  
Bremen Pædagiske universitet. 

13.30 To modsatrettede og kontroversielle syn på demokra-
ti. Rapport fra Ungarn og Danmark

14.10 Kaffe & the 

14.30 Vælg din workshop. 
• Demokratisk Coaching/ Uddannelse af fremtidens lære-

re og undervisere.
• Demokrati lejr. 
• The Game of the City – et GPS-spil

16.30 Tak for i dag.

8.30 Ankomst, registrering & morgenkaffe 
9.00 Vælg din workshop: 
• Demokratisk Coaching/ Uddannelse af fremtidens lære-

re og undervisere.
• Demokrati lejr. 
• The Game of the City. Et afprøvet tiltag I Ungarn
Coffee to be picked up

12.15 frokost 

13.00 ELEF Highlights: De bedste oplevelser og  erfaringer 
fra projektet, fra Ungarn, Polen, Tyskland, Spanien og Dan-
mark

15:40  De sidste spørgsmål og konklusioner.

16:00    Tak for i dag.

Hvordan sætter vi gang i samtalen om demokrati i vores skoler, på som-
merlejre eller endda på gaden? 

5 europæiske lande har i 2 år sat demokrati til debat på gader, i caféer, i 
parker og i sommerlejre med unge med helt forskellig baggrund.

Du bliver briefet om:
• hvordan livet leves i polske, ungarske, i tyske, spanske og danske 

demokratier 
• hvordan demokratiet og muligheden for at udøve aktivt medborger-

skab er under pres i en del af det europæiske fælleskab.
I nogle lande er det styret, der rokker ved demokratiet – I andre lande 
som Danmark er demokratiet op mod manglende interesse.

HVAD GØR VI?  HVORDAN? HVAD ER FØRSTE SKRIDT?

ELEF er et 2 årigt projekt, der har som formål, at afprøve og videreudvikle pædagogiske koncepter 
til styrkelse af unges tilgang og forståelse af demokrati og tilgang til at udøve aktivt borgerskab i et 
demokratisk samfund.

Deltagelse er gratis
Seminaret finder sted på SOSU Østjylland – Hedeager 33,  Aarhus N
Seneste tilmelding 12 oktober kl 12 på tlf/SMS   25163821 eller på 
mail ncv@sosuoj.dk  

Seminariet foregår på engelsk på grund af udenlandsk deltagelse.


