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Projekt Partnere



 Lokale / regionale / nationale / europæiske
 fællesskaber

Offentlige og private uddannelses stakeholders

Undervisere af elever fra 14 til 18 år,  

Udviklingsinstitutioner

Kommuner

Andre uddannelsesinstitutioner og tilbud

Folkeskoler og ungdomsuddannelser

Børn og unge mellem 14 og 18 år

Målgrupper                         Hovedformål

Undervise de 14-18 årige børn i at arbejde 
sammen om innovative løsninger og initiati-
ver/metoder til at finde frem til, hvordan vi 
udvikle os på de 17 verdensmål.

Undervisning i og udvikling af interkulturelle 
kompetencer blandt 14- 18 årige børn og deres 
lærere.

Stimulere og undervise børn mellem 14-18 års 
kompetencer til at tale og skrive engelsk .

Udvikle børnenes forståelse af, at "vi" på tværs 
af landegrænser deler udfordringerne og har et 
fælles ansvar for at løse de udfordringer, der 
afspejles i de 17 verdensmål.

Udvikle lærernes kompetencer til at få deres 
elever og studerende til at indgå i et samarbej-
de på tværs af landegrænser om læring og 
opnåelse af 1 til 5 på den pædagogisk og didak-
tisk mest fordelagtige måde .

Lad dig inspirere af de forskellige landes arbej-
de med verdensmålene.

Kender du FNʼs verdensmål 
for bæredygtig udvikling? 

Mål 1: Afskaf fattigdom
Mål 2: Stop sult
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17: Partnerskaber for handling

ACT! er et Erasmus+ (KA2) - projekt, der har til 
formål at udvikle de nødvendige værktøjer og 
metoder, så børn og undervisere fra forskel-
lige lande og uddannelses - og kulturmiljøer 
kan arbejde sammen (samskabende) om 
globale emner i forbindelse  med FNʼs verden-
smål for bæredygtig udvikling.

Hvad er ACT?

Værktøj til selvrefleksion for undervisere om 
læringssynergier på tværs af landegrænser ii 
forbindelse med verdensmålene.

Online uddannelsesprogram for undervisere i 
samarbejde på tværs af landegrænser for 
udviklingen af verdensmålene på skolerne.

Online platform for samarbejde på tværs af 
landegrænser med verdensmålene.

Online workshops for samarbejde på tværs af 
landegrænser med verdensmålene.

Projektresultater

NGOʼer  og  organisationer  so  marbejder
med bæredygtig udvikling


