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OPHAVSMAND
Dette pædagogiske værktøj blev oprindeligt udarbejdet og ajourført af den belgiske 

pædagogiske nonprofitorganisation Europe House Ryckevelde på anmodning af Europa-

Parlamentet.

KONTAKT
Kontakt Europa-Parlamentets forbindelseskontor i Danmark for yderligere oplysninger: www.

europarl.europa.eu/at-your-service/da/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

SPROGUDGAVER
Originalsprog: EN

Oversættelse: alle officielle EU-sprog

Nærværende sprogudgave: DA

Alle dokumenter findes online på https://europarl.europa.eu/ambassador-school/.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Det pædagogiske værktøj “Europe@school – Motiverende lektioner om Den Europæiske Union” 
er udviklet med henblik på at lære eleverne om EU. Den vigtigste målgruppe er elever i alderen 
14-18 år på almene og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser i alle EU’s medlemsstater. Målet 
med dette værktøj er pædagogisk, og alle valg med hensyn til indhold og metoder er foretaget 
med dette mål for øje. Indholdet i dette værktøj er udelukkende ophavsmandens ansvar og 
bør ikke betragtes som Europa-Parlamentets officielle holdning. 

En ajourføring af det pædagogiske værktøj er gennemført i april 2020. Bruxelles © Den 
Europæiske Union, 2020. 
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OM “EUROPE@SCHOOL – AKTIVE LEKTIONER 
OM DEN EUROPÆISKE UNION” 

KONCEPT: HVAD ER EUROPE@SCHOOL?
Det pædagogiske værktøj “Europe@school – Motiverende lektioner om Den Europæiske Union” blev 
oprindeligt udarbejdet til skoler i programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole som et værktøj, 
der skulle bidrag til at gøre undervisningen om Den Europæiske Union motiverende. Det indeholder 
skræddersyede lektioner, der er designet til på en nem, effektiv og underholdende måde at 
lære elever i alderen 14-18 år om EU. 

Målet er at sikre, at alle skoler i Europa har redskaberne til at lære eleverne om det europæiske 
parlamentariske demokrati og de nødvendige oplysninger til at deltage i Europa-Parlamentets 
ungdomsaktiviteter. Materialet kan naturligvis også bruges til et bredere publikum. 

Modulopbygget tilgang og motiverende metoder 
Dette materiale har vist sig at være populært blandt både elever og lærere takket være valget af en 
motiverende metode med pædagogiske spil, rollespil og debatøvelser. Forskning har vist, at 
erfaringsbaseret læring er en meget effektiv læringsstrategi, fordi den engagerer eleverne. 

Alle moduler i materialet kan anvendes separat. Som lærer kan du frit vælge det eller de modul(er), der 
passer bedst til dine elever og deres pensum. 

I slutningen af denne lærervejledning kan du desuden finde en liste over supplerende 
undervisningsmateriale med en lignende motiverende tilgang. 

Baseret på pædagogiske principper 
“Europe@school” er blevet udviklet på grundlag af en række solide pædagogiske principper. 
Principperne garanterer et kreativt og gedigent materiale med en reel effekt:

- Skræddersyet til målgruppen: “Europe@school” er udviklet til elever i alderen 14-18 år i hele 
EU. Da der er tale om en bred målgruppe, er der valgt en modulopbygget tilgang: læreren 
vælger de opgaver, der bedst passer til elevernes undervisningsbehov.

- Klar til brug: Materialet er brugervenligt og kan uden videre bruges i klasseværelset. 

- Lærere og interessenter har været involveret i udviklingen af dette undervisningsmateriale. 
Materialet er blevet afprøvet og brugt af skoler som led i programmet Europa-Parlamentets 
Ambassadørskole.

- Aktuelt: “Europe@school” bruger moderne medier og er ajour. 

- Neutralt: oplysningerne formidles på en neutral måde. Eleverne skal danne deres egen mening. 

- Kreativt og motiverende: “Europe@school” bruger aktive og moderne metoder, der motiverer 
både lærere og elever til at arbejde med emnet “Europa” i klassen og på skolen. 
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“Europe@school” anvender en klar pædagogisk tilgang til og udviklingsmodel for undervisning i 
emnet “Europa” i skoler i overensstemmelse med EU’s Pariserklæring (2015), der tilskynder til fremme af 
medborgerskab og fælles EU-værdier ved hjælp af uddannelse: “Det primære formål med uddannelse er 
ikke blot at udvikle viden, færdigheder, kompetencer og holdninger og opbygge grundlæggende værdier, men 
også at bidrage til, at unge bliver aktive, ansvarlige og fordomsfrie borgere.”

EUROPE@SCHOOL MODULER
1. Onlinequiz om Den Europæiske Union
 -  Lærervejledning
 - Onlinequizzen

2. EU’s medlemsstater:
 -  Lærervejledning
 - Pædagogisk spil
 -  Præsentation 

3. EU-historie & -fakta:
 -  Lærervejledning
 - Pædagogisk spil
 -  Præsentation 
 -  Printbar tidslinje over den europæiske integrationsproces (2):
  -  Fra 6 til 27 medlemsstater
  - Fra kul og stål til den fælles euro og endnu videre

4. EU i dagligdagen:
 -  Lærervejledning
 - Pædagogisk spil
 -  Præsentation 

5. EU’s værdier: 
 -  Lærervejledning
 - Pædagogisk spil
 - Debatøvelse med udsagn

6. Rollespil om Europa-Parlamentet 
 -  Lærervejledning
 - Rollespil med fem aktuelle emner at vælge imellem
 -  Præsentation til evaluering af øvelsen

7. Mediekompetencer 
(Dette modul er udviklet af Europa-Parlamentet og ikke af ophavsmanden til de andre moduler.)
 -  Pædagogisk spil
 -  Præsentation 

8. Den overordnede lærervejledning (dette dokument)
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SUPPLERENDE UNDERVISNINGSMATERIALE
1. DEN EUROPÆISKE UNION GENERELT

• EU i slides: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_da 

•  Onlinespil om EU i dagligdagen: www.the12differences.eu 

•  Europa-Parlamentets generelle onlinequiz om EU og Europa-Parlamentet (15 minutter): 
https://www.europa-valg.eu/quiz

•  Brochuren Dit EU: op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Onlinequizzen Dit EU: europa.eu/learning-corner/quiz_da 

2. EU’S VÆRDIER
• Europa-Parlamentets onlinequiz om menneskerettigheder (10-15 minutter): www.europarl.

europa.eu/news/da/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-
about-human-rights-in-the-eu 

3. MERE UNDERVISNINGSMATERIALE
• Huset for Europæisk Historie: https://historia-europa.ep.eu/da/undervisere-og-laerere

• Elev- og lærerhjørnet: europa.eu/learning-corner/home_da
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