EU i undervisningen - sådan!
Konference for undervisere

Fredag den 9. marts 2018, kl. 9.30-15.30
Aarhus Universitet (Statskundskab, auditorium A1)
Program for dagen
9.00 Morgenkaffe og registrering
9.30 Velkomst ved Kasper Tonsberg Schlie, DEOundervisning
9.45 Transnationale partier kan løse EU’s demokratiske krise
Fabio Wolkenstein, Ph.D. fra London School of Economics og adjunkt på Aarhus
Universitet, vil forklare, hvordan transnationale partier kan bidrage til at gøre EU
mere demokratisk.
10.15 Europæisk medborgerskab som pædagogisk ideal?
Karen Bjerg Petersen, lektor ved DPU, fortæller om uventede relationer mellem
globalisering, europæisk medborgerskab og reaktiv populisme.
10.45 Pause - kaffe, te og frugt
11.00 Hvordan underviser man i EU?
Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder i DEO og stifter af DEOundervisning, vil
komme med praktiske fif og konkrete input til EU-undervisningen i gymnasiet.
11.30 Paneldebat: Vil Visegrád-landene splitte EU?
EU’s demokratiske spilleregler er blevet sat alvorligt på prøve i Polen, Ungarn,
Tjekkiet og Slovakiet. Panelet består af: Lektor Søren Riishøj (SDU), Ungarnsekspert
Krisztina Vas Nørbæk og Ph.D. Doris Pljevaljcic Simkunas (AAU). Ordstyrer: Michael
Birkkjær Lauritsen, DEO.
12.15 DEO byder på frokost
13.00 Gymnasienetværk hjælper EU-undervisningen på vej
Søren Sejer Lohse-Hansen fortæller om Globale Gymnasier. Netværket hjælper
lærere og elever med at sætte fokus på globale problemstillinger og at handle på
verdens udfordringer.
13.20 DEO præsenterer nye materialer til undervisningen
Kasper Tonsberg Schlie vil præsentere DEOs nyeste undervisningsmaterialer. Hør
bl.a. om et nyt webprojekt om EUs ydre grænser, rollespillet om EUs fremtid og DEOs
gratis temabøger.
13.40 Paneldebat: Reformen og det globale medborgerskab - hvordan?
Jens Rohde (MEP), Jesper Tvilde (NGG) og Søren Sejer Lohse-Hansen (Rosborg
Gymnasium) vil debattere, hvordan gymnasielærerne kan omsætte reformens ord
om europæisk- og global dannelse til daglig praksis.
14.30 DEO byder på en belgisk øl/juice og uformel networking
15.30 Tak for i dag
Deltagelse: 250 kr. for undervisere, mulighed for studierabat. Tilmelding på www.deo.dk
Kontaktperson: Kasper Tonsberg Schlie, projektleder i DEOundervisning, kasper@deo.dk, tlf. 42630416

