
Hvilke uddannelser, workshops og fyraftensmøder skal du med på i for-
året 2021? Få overblik her og læs mere om arrangementerne på duf.dk

1. HALVÅR 2021

FORÅR 2021
Kom godt i gang med at facilitere 
workshops på zoom

  11. JANUAR  16.00-17.30  ONLINE 

Bliv fortrolig med de tekniske rammer, når 
du skal facilitere online møder og workshops 
i dit internationale arbejde og få inspiration 
til funktioner, som kan bidrage til øget inter-
aktion.

Internationalt skriveværksted

  18. JANUAR  16.30-18.30  ONLINE 

  16. MARTS  16.00-19.30  ÅRHUS

  11. OKTOBER  16.00-20.00 KØBENHAVN 

Skriveværkstedet er et arbejdssted for dig 
og din projektgruppe. Her kan I mødes om 
projektplanlægning, ansøgninger, budget-
ter, corona-spørgsmål eller noget helt fem-
te. DUFs internationale rådgivere står klar 
nærværende rådgivning og god forplejning 
undervejs.

Online workshops i internationale pro-
jekter

  25. JANUAR  16.30-18.30  ONLINE 

Skab engagement og deltagelse i jeres online 
aktiviteter. Få inspiration til opbygning af 
online workshops samt redskaber til at skabe 
engagement, variation og deltagelse online.

Online kommunikation og dialog i in-
ternationale partnerskaber (engelsk)

  2. FEBRUAR  16.00-19.00  ONLINE 

Udforsk, hvordan I kan styrke jeres kommu-
nikation i en tid, hvor coronarestriktioner 
betyder at internationalt samarbejde foregår 
online. Denne workshop foregår på engelsk 
og vi opfordrer til, at I deltager sammen med 
jeres partnerorganisation.

 Styrk økonomistyringen i jeres inter-
nationale projekt

  9. FEBRUAR  16.30-18.30  ONLINE  

  5. MAJ  16.30-19.30  KØBENHAVN 

Lær at lægge et skarpt budget og få konkre-
te redskaber og sparring til at holde styr på 
økonomien i jeres internationale projekt.

Online monitorering og evaluering

  4. MARTS  16.30-18.30  ONLINE 

Få inspiration og konkrete redskaber til at 
arbejde med fjernmonitorering og online 
evaluering af jeres internationale projekt.

Netværk for internationale koordinato-
rer

  9. MARTS  15.00-17.00  ONLINE

  25. MAJ  15.00-19.00  KØBENHAVN 

Netværket tilbyder faglige input, sparring og 
erfaringsudveksling til frivillige og ansatte, 
som har en koordinerende rolle i organisatio-
nens internationale arbejde. 

Bland dig i Verden – bliv en skarp 
global formidler og debattør

  12.-14. MARTS - MODUL 1  KORSØR

  24.-25. APRIL - MODUL 2   KØBENHAVN

  29.-30. MAJ - MODUL 3   MIDDELFART 

’Bland dig i Verden’ er en ny uddannelse 
for dig, som brænder for at sætte globale 
spørgsmål på dagsordenen og styrke glo-
balt udsyn og engagement blandt unge. Du 
får redskaber til at arbejde med storytel-
ling, debatindlæg og mundtlig formidling. 
Og du lærer at formidle globale problem-
stillinger på en måde, hvor andre får lyst til 
at lytte eller læse med.
 
Læs mere.

International uddannelsesweekend

  9.-11. APRIL  SJÆLLAND 

Få nye redskaber og inspiration til at ar-
bejde med jeres internationale projekt. 
Uddannelsesweekenden består af en række 
valgfri workshops om forskellige udvik-
lingsfaglige temaer. Derudover vil der være 
mulighed for rådgivning og erfaringsud-
veksling med andre internationale projekt-
grupper.

Monitorering og evaluering i internati-
onale projekter (engelsk)

  18. MAJ  16.00-18.00  ONLINE 

Få inspiration og konkrete redskaber til at 
arbejde med monitorering og evaluering af 
jeres internationale projekt. Workshoppen 
foregår på engelsk og vi opfordrer til, at I del-
tager sammen med jeres partnerorganisation.

Styrk dialogen i dit internationale part-
nerskab

  5. JUNI  11.00-16.00  KØBENHAVN 

Bliv klædt på til at styrke dialogen i jeres in-
ternationale partnerskab og få et eksemplar 
af den spritnye opdaterede dialoghåndbog 
med hjem.

Konflikthåndtering i internationale 
partnerskaber

  6. JUNI  10.00-15.30  KØBENHAVN

Udforsk, hvordan I kan forstå og håndtere de 
konflikter som kan opstå i jeres internationa-
le partnerskab.

Corona
Vi følger de til en hver tid gældende 
retningslinjer og rykker arrangemen-
ter online, hvis ikke de kan gennemfø-
res fysisk.

internationale 
kurser
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