FÖR SKOLOR I VÄSTERBOTTEN 2012
Europa Direkt Västerbotten är ett informationsprojekt med syfte att
att höja kunskapen om Europa och EU samt att verka för att västerbottningarna ska bli mer aktiva i sitt europeiska medborgarskap.
Europa Direkts tjänster är kostnadsfria. Kontakta oss:
europadirekt@skelleftea.se, 070-564 57 20 eller på webben www.europadirektvasterbotten.eu

Föreläsningar
Den allra största delen av Europa Direkts verksamhet handlar om att möta elever i klassrummet. Det kan handla om ämnen utifrån klassens och pedagogens önskemål till mer
allmän information om vad EU är, vad EU gör, hur EU påverkar oss och hur vi kan påverka
EU. Europa Direkt har också anordnat hela temadagar i skolan med föreläsningar, rollspel
och politisk debatt.
Europa Direkts mentometrar följer alltid med
vilket aktiverar eleverna och gör besöket mer interaktivt.

Rollspel
Det är inte mycket som slår den konkreta förståelsen av EU som deltagare vid rollspel får.
Europa Direkt ordnar rollspel från två timmar till två dagar där deltagarna får en praktisk
känsla av hur EU fungerar, hur man förhandlar länderna emellan och hur gemensamma
beslut tas utifrån (ibland) 27 olika viljor.
Hela Umeå Internationella Gymnasium under ett tvådagars
rollspel 2011 där kärnkraft och cannabis stod i centrum.

Låna en europé
Under hela året finns möjligheten för er klass att låna en
europé, helt utan kostnad och utan lånekort. Kanske vill ni
praktiskt prova franska med en utbytesstudent från Lyon?
Eller höra från en spansk student varför Barcelona och Real
Madrids möten är så laddade? Eller höra en holländska

prata om sin syn på Europa efter andra världskriget?
För mer information / intresseanmälan, kontakta Sandrine
Moretti på 070-695 56 21 eller på e-postadress sandrine@
europadirektvasterbotten.eu.

Kompetensutveckling i Europa
För dig som lärare, skolledare eller övrig skolpersonal finns
många kurser för kompetensutveckling att söka. Förutom
chansen att få andas lite annan luft så är det fiffiga att du kan
få kurs, resa och logi betald! Eller är du kanske hellre sugen
på att jobbskugga, att följa en kollega i ett annat land, så
finns också möjligheten att få detta betalt. Europa Direkt anordnar skrivarstugor på din ort där vi tillsammans går igenom
möjligheterna och börjar formulera en ansökan.
Valetta i november kan vara riktigt behagligt.

Europaveckan 2012
Under Europaveckan fokuserar Västerbotten extra mycket på europeiska kulturer, språk, mat, politik och
allt annat som har någon EU- eller europakoppling. Skolor, organisationer, studieförbund, folkhögskolor och
andra anordnar aktiviteter i sitt närområde och Europa Direkt Västerbotten hjälper till att marknadsföra dessa
i massmedia. Se gärna 2011 års program på www.europaveckan.eu.
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