
LØRDAG KL.09-11
Nyd udsynet med Global Platform
Global Platform Denmark er et arbejdsfællesskab for en række organisationer 
og ngo’er. Mød et udvalg af dem lørdag morgen, hvor du kan prøve en burka, 
se fotos fra og høre podcasts om flygtninges liv i Danmark, stifte bekendtskab 
med et læder-syrebad og møde globale gymnasieelever.

LØRDAG KL.12-13.30
Ungdomsdebat om fremtidens EU
Med udgangspunkt i danske unges syn på fremtidens EU lægger fem 
ungdomspolitikere vejen forbi Globale Gymnasiers telt, hvor de skal 
debattere med publikum og hinanden inden for tre emner, nemlig Klima & 
energi, EU’s globale rolle, herunder asylpolitik og udenrigspolitik, og Krise og 
jobskabelse.

LØRDAG KL.14.30-15.45
2015 - og hva’ så?
Samtale med Stine Bosse og vinderne af kronikkonkurrencen ‘2015 - og hva’ 
så?’, hvor danske gymnasieelever skrev om verdens fremtid post 2015-målene. 
Stine Bosse var med i konkurrencens dommerpanel. Debatten kredser om de 
tre vinderkronikker, og der er åbent for spørgsmål og indlæg fra teltet.

LØRDAG KL.15.45-17.00
Debat: Har gymnasierne et globalt ansvar?
Er det gymnasiernes opgave at uddanne eleverne til at kunne begå sig 
i en international verden? Skal globalt medborgerskab være en del af 
dannelsesbegrebet på danske gymnasieskoler? Debat om demokratisk 
dannelse i et globalt perspektiv mellem GG, DGS og ungdomspolitikere.
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LØRDAG KL.17.30-19.00
Global gymnasiefest i bæredygtighedens tegn
Hvor kommer dit tøj fra? Hvor meget ved du om fair produktionsmetoder? 
Lørdag aften forvandles Globale Gymnasiers telt til en gymnasiefest, der 
sætter fokus på bæredygtighed gennem vores tøjvalg. Tip en 13’er om den 
globale tøjindustri, og sæt dine tøjnåle på verdenskortet. 

SØNDAG KL.09-11
Gymnasieelever på arbejde
60 gymnasieelever slider i det for at blive færdige med deres personlige 
medieprojekter, som de har arbejdet på i løbet af Folkemødet. Kom forbi til 
en én til én-snak om, hvordan ungdommen har oplevet Folkemødet, og hør 
mere om Globale Gymnasiers vision og værdigrundlag. 

SØNDAG KL.12-13
Folkemødet set fra globale gymnasieelevers perspektiv
I løbet af Folkemødet har 60 gymnasieelever produceret personlige 
fortællinger på tre medieplatforme: Video, sociale medier og blogs. Kom og 
hør, hvad de har bidt mærke i, undret sig over, og hvordan de har fordøjet de 
mange indtryk; og find ud af, hvad der rør sig i danske gymnasieelever anno 
2015.

YouTubekanalen Globale Gymnasier på Folkemødet

Bloggen www.politikpaafad.globalegymnasier.dk

Facebook  - Globale Gymnasier

Twitter - @GlobaleGym

Instagram - @globalegymnasier

Eller følg #globalegymnaier og #folkemødet2015

Globale Gymnasier er et netværk af 14 gymnasieskoler, der i fællesskab sætter fokus på 
det globale i undervisningen og har det som mål at uddanne vores elever til globale 
verdensborgere.
For mere information kontakt Marie Sandvad 
(marie@globalegymnasier.dk), eller besøg
www.globalegymnasier.dk.

Følg de globale gymnasieelevers medieproduktioner på:


