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Samtalemetode til film

Gennem film stiller foreningen skarpt på kultur-
mødet og det globale ansvar, både i det moder-
ne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den 
globale sammenhæng.

I denne workshop får du kendskab og redskab 
til, hvordan du kan skabe en samtale, når der er 
film i klassen.  Du ser en kort film, afprøver sam-
talemetoden og reflekterer over den. 

Hvordan åbner du for træning i aktiv og kritisk 
stillingtagen både globalt og lokalt, for forståel-
se og respekt mellem kulturer og minoriteter og 
at kunne stille spørgsmål ved egne værdier? Du 
får eksempler på skoleårsforløb fra efterskolens 
globale linje, hvor de spørgsmål bliver inddraget 
hele tiden. Vi debatterer og laver en øvelse, der 
kan være med til at møde de udfordringer, der 
er, når globalt medborgerskab  er på skemaet.

Ja! Nej! Måske! Vi har fokus på hvilke værdier, 
viden og færdigheder, der kræves for at være 
en del af demokratiet, og hvordan vi varetager 
disse. Med inspiration fra Democracy Fitness 
har DUF udviklet materialet ”Demokrati i prak-
sis”. Det handler om, hvordan vi kan træne en 
demokratisk leveform. Du afprøver en øvelse  
og introduceres til, hvordan du kan bruge mate-
rialet i undervisningen.

Få sat de interkulturelle kompetencer på spil, 
når vi gennemgår en af de aktiviteter, som AFS 
Interkultur har udviklet til unge i grundskolen og 
unge, der skal på udvekslingsophold.

Du får også præsenteret en række køreklare 
aktiviteter, som du kan bruge direkte i undervis-
ningen. 

Her har du mulighed for udveksle erfaringer 
med andre kollegaer. Du kan fx rejse et dilemma 
og få indspark til det eller du kan dele din bed-
ste erfaring med at skabe interkulturel læring i 
klassen. Erfaringshjørnet er et resultat af sidste 
års konference, hvor det blev efterspurgt. 

Kickstart de 17 verdensmål på din skole.
Få et overordnet indblik i FN’s 17 verdensmål 
og deres tilblivelse. Vi spiller og leger os frem til 
idéer og måder at arbejde med målene på, som I 
kan bruge i daglig praksis ude på skolerne.

Modtag et gratis kompendium og få overblik 
over tilgængeligt materiale, så du kommer godt 
fra start med brug af verdensmål.

Salaam Film & Dialog 

Kickstart de 17 verdensmål

Global citizenship - hvordan? Er demokratiet en selvfølge?
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