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WORKSHOPS OG KURSER
TIL DIT GYMNASIUM
Medborgerskab, retorik, konflikthåndtering,
økonomi, FN’s 17 verdensmål

VERDENSMÅLS
WORKSHOP
For hele skolen og årgange
Alle fag
Har jeres gymnasie taget stilling til
klima, forbrug og ligestilling? Arbejd
med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling på en sjov workshop fyldt med
quizzer, oplæg, film og øvelser.

MANGE
AF VORES
KURSER KAN
OGSÅ FÅS
ONLINE

Skal I naile næste års mundtlige
eksaminer? Forebygge konflikter i klassen? Blive ekspert
i FN’s 17 verdensmål eller lære, hvordan I undgår Luksus
fælden?
Så hiv fat i jeres lærere og fortæl, hvad der er vigtigt for
jer, og book en dag med Ungdomsbyen.

TA’ ORDET –
RETORIKKURSUS
Kursus for en klasse

FAT OM FINANSERNE
Kursus for en klasse

Alle fag og elevråd

Matematik, erhvervsøkonomi

Lær om ordets magt og bliv ekspert i
fremlæggelser og eksaminer. På kurset
lærer I at bruge retorikkens redskabskasse,
så I kan komme ud med budskabet til
eksamen eller om en sag, I brænder for.

Undgå Luksusfælden! Har I styr på jeres
privatøkonomi og ved I, hvad forsikringer
er? Prøv det store brætspil, hvor I spiller
personer, der udfordres på livsvigtige valg
om uddannelse og økonomi.

KONFLIKTHÅNDTERING
Kursus for en klasse
Alle fag og elevråd
Konflikter i projektarbejde, med lærere,
venner eller kæresten? Kom konflikterne
i forkøbet - uanset hvad de er. Med
samarbejdsøvelser og konkrete redskaber
bliver I rustet til at håndtere konflikter
konstruktivt i skolen og i jeres privatliv.

FREDS- OG
KONFLIKTSPILLET
Kursus for en klasse
Samfundsfag, historie, dansk
Hvordan ville verden se ud, hvis det var jer,
der sad på magten? I det store rollespil
overtager I ansvaret for et fiktivt land,
forhandler og træffer svære beslutninger
om velfærd, pandemi, militante
modstandsgrupper m.m.

KURSER FOR
UNDERVISERE OG
LEDERE
KICKSTART DE 17 VERDENSMÅL PÅ
SKOLEN Kender skolens ansatte til FN’s
17 verdensmål for bæredygtig udvikling
men ikke nok til, at kunne bruge dem i
undervisningen og skolens hverdag? Få
eksempler på best practice og brugbare
redskaber til at justere eksisterende praksis
i en mere bæredygtig retning.
FORSKELLIGE I FÆLLESSKAB
Hvordan imødekommer skolens
læringsfællesskab de af os, der tilhører
en eller flere minoritetsgrupper? Med
film og åben dialog drøfter vi brugbare
undervisningsmaterialer, og hvordan
lærerens rolle og ansvar ændrer sig.
DEEP DEMOCRACY
Savner skolens ansatte redskaber til
at inkludere modsatrettet behov i
skolens hverdag? Deep Democracy er en
sydafrikansk metode, der skaber læring af
modstand og uenigheder, så flere stemmer
bliver hørt i beslutningsdagen.

VIL I VÆRE EN DEL
AF DEN BÆREDYGTIGE
DAGSORDEN?
Ungdomsbyen driver UNESCO
Verdensmålsskoler og inspirerer skoler i hele
landet til at blive bæredygtige.
Vil I også arbejde med bæredygtighed og FN’s
17 verdensmål? Vi hjælper jer med at kommer
godt fra start.
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MOD PÅ MEDBORGERSKAB
Det kræver stort mod at være ung i dag.
Ungdomsbyen ruster gymnasieelever til at tage
valg, som skaber værdi for den enkelte og en
bedre verden for os alle.
Ungdomsbyen tilbyder endagskurser og
workshops for ungdomsuddannelser.
Find tilbud og priser på Ungdomsbyen.dk

