EU på schemat
TORSDAGEN DEN 3 APRIL

Välkommen till Gotlands upplaga av ”EU på schemat”, en
fortbildningsdag om EU och internationellt arbete i skolan!
Med spännande föreläsningar och praktiska
workshops vill vi ge dig fördjupad kunskap om
EU som organisation, om det svenska ordförandeskapet och om högaktuella frågor i Europa.
Under dagen presenteras också idéer och tips
på hur man praktiskt kan arbeta med EU i klassrummet och hur just du och din skola kan ta del
av EU:s olika program för internationella utbyten och kontakter.
På informationstorget presenterar arrangörerna
sig med utställningar, material och expertis.
Arrangemanget riktar sig framförallt till lärare,
skolledare, studie- och yrkesvägledare samt
politiker och tjänstemän inom utbildningsområdet.
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på
fika och lunch.

Datum

Torsdagen den 3 april 2008

Tid

08.30 – 16.30

Plats

Högskolan på Gotland, sal B 51

Registrering Anmälan sker via e-post till europadirekt@gotland.se
senast den 27 mars. Ange namn, titel skola/organisation, e-post och val av seminarium för eftermiddagen.
Välj TVÅ seminarier, ett till klockan 13.35 och ett annat
till klockan 14.40. Ange också om du har några födoämnesallergier eller om du äter vegetarisk kost.
Observera

Antalet platser är begränsat!

Kontakt

För mer information eller frågor kontakta Europa
Direkt Gotland på telefon 0498-20 38 05 eller e-post
europadirekt@gotland.se

Förmiddag

Vad

08.30–09.00

Registrering
Kaffe och smörgås, Högskolan på Gotland, B51

Var

Välkommen!
09.00–09.15

Europa Direkt Gotland och moderator Annika Ström-Melin
hälsar välkommen, presentation av medverkande.

B51

09.15–10.00

Från EU-lag till svensk vardag

B51

Högskolan på Gotland, B51

Johan Linder, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag
10.00–10.20

Paus, frukt och juice

10.20–11.05

EU: s roll i klimatfrågan

B51

Anders Henriksson, Chef vid EU-kommissionens representation i Sverige
11.05–11.50

Europaparlamentet och miljön, lobbyister vs medborgare, hur vinner du matchen?
Europaparlamentets utskott för miljö- och folkhälsa har mycket lagstiftning på sitt
bord. Lagstiftning som påverkar såväl medborgare som företag. Företagen är välorganiserade och finansierar många lobbyister som för deras talan, hur kan du som
medborgare bli en motvikt? När, var, hur och till vem ska du vända dig för att göra din
röst hörd?

11.50–12.35

Arbetet med EU: s miljömål i Gotlands kommun

B51

Carl Schlyter MEP (De gröna/EFA)
B51

Bengt-Olof Grahn, Ekostrateg, Gotlands kommun
12.35–13.35

Lunch

Eftermiddag

Vad

Pass 1
13.35–14.20

Valbara miniseminarier
A, B, C, D

14.20–14.40

Kaffepaus

Pass 2
14.40–15.25

Valbara miniseminarier
A, B, C, D

15.25–16.30

Sveriges roll som ordförandeland EU

Wisby Strand

Var

B51

Johan Sandberg, politiskt sakkunnig vid EU-ministerns kansli

Välj två seminarier för eftermiddagen
A. eTwinning – öppnar skolan mot Europa
Handfasta råd och information om eTwinnings resurser för
digitalt samarbete mellan skolor i Europa. eTwinning är ett
sätt för lärare och elever att samarbeta pedagogiskt kring
teman de själva bestämmer och på de sätt de själva bestämmer,
med stöd och hjälp på telefon och webb. För närvarande är ca
27 500 skolor i 28 länder registrerade och söker efter partner att
samarbeta med.

C. Konflikter och kompromisser nära dig – om att informera elever inför valet till Europaparlamentet 2009
Många gymnasister kommer att rösta för första gången
i Europavalet 2009, och det är därför viktigt att de lär känna
Europaparlamentet och dess arbete bättre inför valet. Parlamentet lagstiftar redan i dag tillsammans med rådet på ett stort
antal områden, men om Lissabonfördraget ratificeras kommer
Europaparlamentet att spela en ännu större roll.

Ann-Marie Degerström, Myndigheten för skolutveckling

Elisabet Stoltz, Europaparlamentets informationskontor i Sverige

B. Ta in EU i klassrummet!

D. Praktik och projekt – elevutbyten, lärarstipendier
och praktik i Europa

Det här seminariet ger dig ett smakprov på – och en orientering i – hur du som lärare kan jobba med Europafrågor på ett
engagerande och deltagaraktivt sätt. Du kommer dels att få
en grundläggande introduktion i det material som finns inom
metodiken dels att få prova på hur du kan använda materialet
i din undervisning. Seminariet ger en grundläggande introduktion och inspirerar till nya sätt att studera EU i skolan.
Karl Alfredsson, GR-Utbildning

Hur kan man förverkliga sina idéer om internationella projekt,
utbyten och praktik? Ett seminarium med projektexempel,
information om möjligheter att söka stöd och vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan.
Sara Rågwall, Internationella Programkontoret

