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Brætspillet EU er med dig
01-07-2019
31-12-2019
Vi har udviklet et brætspil, hvor eleverne rejser i tre grupper ad
tre forskellige ruter gennem Europa. For at komme frem til deres
endemål skal de svare på et spørgsmål om EU i hvert land, de
ankommer til. Der er ligeledes udviklet en lærervejledning og en
spillevejledning. Spillet er blevet målgruppeafprøvet og tilrettet
efter hver afprøvning. Spillet er sendt til tryk, pakket og sendt ud
til 100 skoler. Alle øvrige skoler har mulighed for at downloade
spillet fra youglobe.dk/opdag-europa

Er aktivitetsmålene for
Udsendelse af 100 klassesæt til 100 uddannelsesinstitutioner, der
projektet opnået? Anfør mål aktivt har rekvireret et sæt: Opfyldt (i løbet af få dage havde 356
og beskriv opfyldelsen.
lærere skrevet, at de ønskede at rekvirere spillet, så vi kunne
nemt have udbudt langt flere).
Download af print-udgave forventes benyttet i mindst 50 klasser
(målt på antal besøg på hjemmesiden, hvor spillet ligger): Da vi
udbød spillet, fik sitet 996 unikke besøgende i løbet af en uge.
Hvorledes har aktiviteten
bidraget til udvikling af
debat og oplysning om det
europæiske fællesskab (EU)?

Via tre målgruppeafprøvninger i henholdsvis en folkeskole og et
gymnasium har vi fået den feedback fra både elever og lærere, at
spillet var underholdende og meget lærerigt. Eleverne fik en
masse ny viden om EU, og efterfølgende var der flere af de
emner, som spillet havde berørt, som det ville være oplagt at
tage op til diskussion i plenum.

Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i
linjenummeret i arkets venstre side)

C1: Arrangementer m.v.

Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web

Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

C3: Web mv.

Ønskede oplysninger
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer
Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt

Udfyld link til programmer

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.

Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
100 klassesæt med fire brætspil i hver.
400
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Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

