Global højskoleaktivisme
– klimaløsninger lokalt!
Formål
Formålet er, at styrke og udvikle højskolernes bidrag til den bæredygtige omstilling ved at tage udgangspunkt i og
udvikle det arbejde med bæredygtig dannelse, der allerede finder sted på de danske højskoler.
Mål
1. At styrke højskolernes pædagogiske udvikling indenfor bæredygtig dannelse.
2. At opbygge og styrke relationer til højskolelignende skoler i udlandet.
3. At uddanne 300 højskoleelever som bæredygtige forandringsagenter.
4. At synliggøre højskolerne som en folkelig bevægelse og styrke højskolernes stemme i den bæredygtige omstilling.
Antal deltagere
• 10 danske højskoler og 10 højskoler fra resten af verden.
• 30 undervisere (20 danske og 10 internationale) – bliv en del af holdet!
• 300 højskoleelever. 15 elever pr. skole pr. semester EF21 og FO22.
FFD’s ramme
• Projektperiode: Efterår 2020 – Efterår 2022.
• Udviklingsafdelingen i Højskolernes Hus står for den overordnede projektkoordinering, planlægning af udviklingsog pædagogisk seminar, etablering af samarbejde med udenlandske skoler, dokumentations- og pressespor,
afrapportering m.m.
• Det forventes at to medarbejdere fra højskolens pædagogiske personale indgår i projektet i form af online projekt-		
møder, Internationalt bæredygtigheds-seminar/konference (3 dage), udvikling og afvikling af undervisningsforløb
m.m.. Skolens timer medregnes som egenfinansiering.
Hvorfor deltage og med hvad?
• En unik mulighed for en tæt og personlig relation til en udenlandsk højskole - også for fremtiden
(global undervisning, studierejser m.m.).
• Klæd dine elever på med viden, mod og erfaring i arbejdet med bæredygtig dannelse og aktivisme.
• Få efteruddannelse via 3 dages pædagogisk seminar med nyeste forskning og best practice indenfor bæredygtig
dannelse.
• Du vil blive en del af en engageret bevægelse, der ønsker at styrke og systematisere højskolernes samlede indsats for
at skabe en mere grøn og bæredygtig verden.
Ansøg om at medvirke 								
Læs mere og ansøg på www.ffd.dk/globalhøjskoleaktivisme				
											
Frist for at ansøge: torsdag 24. september 2020, kl. 23.59.
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