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Global Camp 2019

26 elever og lærere fra Ghana, Libanon, Serbien, Spanien, Sydafrika, Tyrkiet og
Vestindien har nu tilmeldt sig Global Camp i Danmark fra 26.10. – 2.11.19. Et
engelsksproget inspirations- og undervisningsmateriale er udviklet til lejligheden
og lanceres i denne uge på www.unesco-asp.dk/theglobalgoals 

Idéen er, at det både kan anvendes sammen med de internationale partnerskoler i
forberedelsesperioden frem mod Global Camp, men det kan også anvendes til de
danske verdensmålsskolers øvrige partnerskaber. De danske værtsskoler kobles
senest i denne uge sammen med deres udenlandske partnerskole.
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BU netværk- & C40 topmøde i
København

Netværket Bæredygtig Udvikling har – smart – lagt deres netværksmøde
sammen med C40 topmødet i København fra d. 9. – 11.10.19. Christianshavns
Gymnasium lægger fysiske rammer til netværksmødet d. 10.10.19,
Vestervoldgade (ved Københavns Rådhus) og Undervisningsministeriet lægger
fysiske rammer til C40 udstillinger og markedsplads, mens netværkets deltagere
– både lærere og elever overnatter på Globalhagen.

Mere information og detaljeret program følger fra Jon og Birgitte.
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(Ud)dannet til Bæredygtighed - ny
fortælling om erhvervsuddannelser

Den danske UNESCO-nationalkommission ser muligheder i, at FN’s verdensmål
for en bæredygtig udvikling kan bidrage til at skabe en ny grundfortælling om
erhvervsuddannelser som indgang til brancher, der tager aktivt medansvar for en
samfundsudvikling i en mere bæredygtig retning. Det er den danske UNESCO-
nationalkommissions antagelse, at en sådan grundfortælling vil skærpe pro�len
for disse uddannelser, så �ere piger og drenge får lyst til at vælge en af
erhvervsuddannelserne.

UNESCO-nationalkommission har bedt Ungdomsbyen, der er national
koordinator for UNESCO’s ASP skolenetværk, verdensmålsskolerne, om at
udarbejde en rapport – en slags for-projekt. Rapporten er udarbejdet med bidrag
fra Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier og i dialog med
Nationalkommissionens sekretariat i Undervisningsministeriet, og den kan
downloades her.

Subscribe Past Issues Translate

http://www.unesco-asp.dk/
https://ungdomsbyen.dk/wp-content/uploads/2019/06/uddannet-til-baeredygtighed-en-ny-fortaelling-om-erhvervsuddannelser.pdf
http://eepurl.com/dyJCEH
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=2369823beae69c7c134440c4f&id=d1fceeadeb
javascript:;


Aktivitetsplan for UNESCO-ASP
netværk i 2019-2020

På unesco-asp.dk kan du �nde megen inspiration til den daglige undervisning
inden for verdensmålsskolerne to hovedsøjler: Bæredygtig Udvikling og Globalt
Medborgerskab. Du kan fx også �nde logoer til UNESCO, kontaktinfo på de øvrige
UNESCO skoler – både 5 nye fra det seneste år – og de, der har været med lidt
længere, og du kan altid få overblik i senest opdaterede aktivitetsplan.

I nogle tilfælde går det dog lidt for stærkt. Netværkets studierejse til UNESCO
Paris i september nåede ikke på hjemmesiden, før der kunne meldes ”udsolgt”.
Ventelistens længde kunne godt tale for at gentage studierejsen i 2020.

Se aktivitetsplanen for UNESCO-ASP netværket i 2019-2020 her.
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