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Mini-guiden representerar 
har implementerats inom 
ramen för NETNET-
projektet: Erasmus + 
-projekt utvecklat som ett 
strategiskt partnerskap inom 
ungdomsområdet.

To explore these topics, the 
partners have designed and 
implemented a ludic and 
educational kit composed 
by a board game and some 
supporting tools: a highly 
flexible and customizable kit, 
suitable for re-processing and 
subsequent integrations to 
be used with a wide range of 
people. 

The project main topics are 
EU citizenship, EU awareness 
and democracy: the values 
of the European Union and 
its institutions, the European 
multiculturality, the principles 
of non-discrimination. The 
project includes all of these 
topics and so much more!

NETNET’s projektet är: 
ett Erasmus + strategiskt partnerskap 
inom ungdomsområdet

NETNET’s frågeämnena är:
EU-medlemskap, EU-medvetenhet och 
demokrati

Projektet har utvecklats av 
fyra organisationer från 
olika länder: Organisationer 
involverade i ungdomar 
från Sverige och Turkiet. En 
italiensk kommunikationsbyrå 
och  ett spanskt forskarcenter.

NETNET’s mål är:
Skapa ett lekfullt och lärande spel

NETNET’s projekt partners är:
IFALL- Integration för alla - Sverige
Bluebook srl - Italien
FAAL - Turkiet
AIJU - Spanien
 

Introduktion
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Målet med guiden är att leda 
dig på ett virtuellt turnébesök 
runtom NETNET-projektet 
och dess verktyg. Upptäck 
hur vi utformade och skapade 
kitttet, samtidigt som det ger 
instruktioner, förslag och idéer 
för att starta ett helt nytt spel!

Användarna av NETNET-
kit är: ungdomsarbetare

Brädspelet består av en spelplan, 
spelinstruktioner, frågor, spelpjäser 
etc. - en instruktionsvideo, en app 
och guiden NETNET: ett kreativt 
verktyg. Brädspelet låter dig spela 
NETNET-spelet. Promo-videon 
berättar om projektets början. 
Guiden berättar om bakgrunden 
och hur du kan omforma kittet.

Mini-guiden NETNET: ett 
kreativt labb består av två 
kapitel. Det första berättar 
om NETNET-projektets 
bakgrund: att upptäcka 
hur vi konstruerade och 
implementerade kitverktygen; 
Det andra berättar hur man 
skapar ett eget NETNET-spel 
som anpassas enligt målet du 
arbetar med och i linje med 
dina behov.

1. NETNET-paketet är:
2. brädspelet
3. Promo-video
4. appen
5. guiden NETNET ett 

kreativt labb

NETNET-paketet har 
implementerats som ett 
instrument för att främja 
högkvalitativt ungdomsarbete. 
Utifrån antagandet att 
ungdomsarbetare kan spela en 
strategisk roll i icke-formella 
utbildningsvägar för olika 
mål i olika sammanhang och 
med kunskapen att de behöver 
effektiva verktyg för att fullt 
engagera sig i sin roll och göra 
lärandet roligt!

NETNET-riktlinjen är:
att upptäcka NETNET-projektets 
bakgrund att lära sig strategier för 
att skapa ett nytt spel

NETNET-guiden berättar om:
NETNET-projektbakgrund

NETNET-guiden berättar hur:
Man anpassar NETNET-spelet
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NETNET - Bakom kulisserna
I det här kapitlet kommer du att upptäcka hur vi utformade och implementerade NETNET-kit, 
från definitionen av målen till kampanjaktiviteterna, och du hittar alla NETNET-kit-verktygen 
för att börja spela spelet.

Projektets hemsida
Projektets webbplats är en av de viktigaste källorna till information om projektet.
Den har upprättats i början av projektet som en referenspunkt både för partnerna och för alla 
människor som är intresserade av det.
Den har utformats för att vara informativ och enkel att använda för att säkerställa bred 
kommunikation med våra målmedlemmar.
Under hela projektets gång har den uppdaterats och nu innehåller det alla NETNET-kit 
material, information om partnerna, fotografier av de transnationella mötena, beskrivning 
av spridningslabben och mer där till. Vi uppmanar dig att upptäcka det genom att surfa in på 
nätverksprojekt.eu.
Projektets webbplats har gjorts med Wordpress och det är kopplat till Facebook och Instagram-
konton.
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    Hemsida

netnet-project.eu

Annat än engelska finns en 
speciell sektion där du kan hitta 
huvudinformationen om projektet 
på alla partners språk: svenska, 
italienska, turkiska och spanska.
På webbplatsen är det också möjligt 
att hitta alla spelverktyg på våra fyra 
projektpartnerspråk.
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NETNET spelet består av:

1. spelbrädet
2. instruktioner
3. videohandledning
4. utmanarkort
5. frågekort
6. poängkort och poäng
7. spelbitarna

NETNET spelet

Kitets huvudverktyg är 
brädspelet som innehåller 
spelbordet, instruktionerna, 
inklusive videohandledning. 
Frågorna; de utmanande 
korten; poängkort; poängen; 
spelbitarna.

NETNET kit

NETNET-kit
Kitet består av ett brädspel, en 
reklamvideo, en app och guiden 
“NETNET ett kreativt labb”. Promo-
videon rapporterar projektets 
början; videohandledningen 
förklarar spelet och dess regler; 
guiden berättar om projektets 
bakgrund och hur du kan ändra det 
för att göra ett helt nytt spel.

NETNET kittet inehåller:

1. Brädspelet
2. Promo-videon
3. Appen
4. Guiden “NETNET ett kreativt 

labb”
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Spelbrädan är en fyrkantig ram som mäter 40 cm på varje sida. Den visar spelbanan som 
ska följas baserat på det antal som visas på tärningarna. De färgade rutorna motsvarar 
olika kategorier av frågor: diskriminering, europeisk medvetenhet, kulturell mångfald. 
piktogrammen indikerar aktiviteter som: Hoppa över din tur, eller Hjälp (fritt val av frågan 
“-kategori och hjälp av en annan spelare / lag).
Nederst på spelbordet hittar du alla logotyper för de berörda organisationerna: först och främst 
Erasmus + Programmet och MUCF-logotypen; bredvid dem projektlogotypen och partnerna.

För att skriva ut spelbordet själv kan du använda Poster-funktionen på din skrivare: Med 
affischutskrift kan du skriva ut bilder i affischstorlek genom att förstora en sida för att täcka 
flera pappersark.

1.Spelbrädet
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Category

Discrimination 

Cultural diversity

European awareness 
and citizenship

Double
Open question 
and free choice of 
the category. Two 
points

Chance
Free choice of the 
category and help by 
the player/team with 
the least number of 
scoring points.
A scoring point  for 
both of you.

Challenge
Special question 
where you need 
to mime, sing, 
draw etc. 

Skip
Skip of the turn

Help
Free choice of the 
category and help 
another player/team 
you chose.
A scoring point  for 
both of you.

Jump
Free jump on any 
square.

Exchange
Swapping  scoring 
points



Instruktioner

Instruktionsmanualen är ett pdf-dokument 
som består av 8 sidor, inklusive omslaget och 
bakstycket.
Det beskriver spelet som helhet och förklarar 
dess regler, som beskriver meningen med 
ikoner, introducerar QRkoder som du hittar på 
varje fråga.

Vi utformade och genomförde 
spelinstruktionerna under speldesign och 
implementeringsfaser, såväl som efter testfasen: 
enligt den samlade feedbacken finjusterade vi 
instruktionerna och gjorde några steg tydligare.

When you put 
your game piece on 
this icon you can suggest 
a break. If the other 
players agree, you 
can have a coffee or a 
tea!

EU Flag: this is the 
starting point. But 
you can’t land on it 
again until you have 
completed your scoring 
card and said NETNET!

Videohandledning
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• Videohandledningen har 
utformats och tillverkats med 
hjälp av VideoScribe, även känd 
som Whiteboard-animering. 
En engagerande ny form av 
berättande som replikerar en 
stoppfilmformat. Verktyget är 
ganska enkelt att använda och låter 
människor och organisationer 
kommunicera utbildningsinnehåll 
eller reklamannonser för att få sin 
röst hörd. I det här fallet skapade 
vi videohandledning som en för att 
stödja den utskrivbara guiden.



Utmanarkorten Utmanarfrågorna utmanar 
spelarna att

1. sjunga
2. rita 
3. mima

Utmanarfrågorna begär ett speciellt sätt att 
svara så som att mima, sjunga eller rita

Följande är exempel
• Rita Mahatma Gandhi
• Sjung europeiska nationalsången
• Mima titeln på filmen “vit katt svart katt”

Utmanarfrågorna som vi listade kan enkelt 
ändras enligt spelarens profil, intressen 
och smak: du kan välja olika ord som ska 
efterliknas, olika objekt eller figurer som ska 
ritas och olika låtar.
För att skapa en utmanande frågefil kan du 
använda det grafiska ordbehandlingsprogram 
du föredrar. De ingår i frågefilen (se de sista 
tio sidorna i filen).

NETNET kit
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Spelfrågorna har implementerats med bidrag från alla partners.
Enligt projektets ämne och dess mål, under det första transnationella mötet planerade vi att 
fokusera på tre kategorier av frågor:
1. Diskriminering
2. Europeisk medvetenhet
3. Kulturell mångfald

Varje partner, som arbetar på en delad fil på Google Drive, samlade ett urval av frågor och de 
länkade informationskällorna.
När det gäller fördjupningskällorna valde vi dem enligt utvärderingen av följande punkter: 
myndighet, noggrannhet, objektivitet, valuta, forskning och tillförlitlighet. När det gäller denna 
punkt hittar du mer information i följande avsnitt: NETNET anpassningsverktygen. Länkarna 
är huvudverktyget för att utforska ämnet vidare: de öppnar spelet för världen och bjuder 
spelarna att se bortom gränserna och utnyttja den enorma information som finns tillgänglig på 
Internet.

Spelets frågor

Exempel

Med utgångspunkt från 
Eurobarometerundersökningen från 2015 
diskuteras frågan om diskriminering. Svaret 
rapporterar några uppgifter från undersökningen 
och är kopplad till referensdokumentet: 
sammanfattningsundersökningen, offentliggjort år 
2015 av Europeiska kommissionen.
Den gröna fyrkanten till vänster betyder att frågan 
tillhör diskrimineringsgruppen av frågor. Den 
korta länken - goo.gl/SLqvFh - och QRC leder dig 
till dokumentet.

NETNET kit
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I det här fallet undersöker frågan ett ämne 
av stort intresse bland ungdomar som det 
hänvisar till sin rösträtt. Det rätta svaret är det 
andra: Österrike är det första landet
att tillåta 16-åringar att rösta. Det första 
alternativet: Malta har valts ut eftersom Malta 
valde att följa den här trenden för lokalval från 
och med 2015. Ämnet kan fördjupas samråda 
med det europeiska ungdomsforumet, vars 
webbplatslänk är följande: goo.gl/4R8IgJ

Detta är ett exempel på frågorna inom 
kategorin Kulturell mångfald. Frågan: Bland de 
mest kända filmfestivalerna i europa, vilken är 
den äldsta? Frågan är ett tillfälle att upptäcka 
mer om filmfestivalen i Venedig genom länken 
till The Venice filmfestival webbplats goo.gl/
UjVLt7
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Poängkort

Poängkorten har utformats på en A4-sida, lätttryckt och användbart. Vi förberedde 24 
kort på tre sidor. Om du vill göra olika kort, olika blandade, kan du använda det grafiska 
ordbehandlingsprogram du föredrar (Word, Sidor, Google Dokument, OpenOffice 
Writer, AbiWord, etc.).
Korten är alla olika och innehåller 6 poäng poäng vardera. Vi förberedde också en 
utskrivbar sida som samlade 108 poäng du kan använda för att spela.



Spelpjäserna
För att berika NETNET-paketet bestämde vi oss för att designa några helt nya spelbitar 
Efter ett urval via en tävling via NETNET-sidan på Facebook, tryckte vi de mest röstade 
tio bitarna med en 3D-skrivare.
Du kan göra detsamma, men det är självklart möjligt att spela spelet vilken form av bitar 
som helst: stift, schackfigurer eller vad som finns att tillgå.
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Promo-videon

På en Drive-delad fil samlade vi våra gemensamma idéer likt “brainstorming”. Efter 
“brainstormingen” valde vi de mest effektiva idéerna och vi organiserade dem för att 
designa en enkel storyboard *.
Som du kommer att se är ritningarna och texterna mycket enkla, men videon är 
livlig och effektiv; videon har skapats med hjälp av VideoScribe. Ett speciellt tack till 
Charlotte: vår röst :) i videon.

När vi utformade projektet bestämde vi oss för att använda videokanalerna 
som ett spridningsverktyg. Vi gjorde en kort video som skulle släppas på 
projektwebbplatsen och youtube.
Genom reklamfilmen försökte vi göra en kort berättelse om hur vi började arbeta 
med projektet, om oss, om den roll som Erasmus + spelar i den här historien.

NETNET kit
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* En storyboard är ett verktyg för 
att skissa hur en video kommer att 
utvecklas, scen till scen. Det ser ut som 
en serietidning. Det visar vem eller vad 
som finns på scenen, vad som sägs och 
vilken text som visas på skärmen.



Ett första utkast av vår storyboard

NETNET kit
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Appen
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Test och utvärdering

Under designfasen planerade vi en testfas för 
att utvärdera NETNET-kitet med avseende på 
användbarhet, grafisk tilltalande etc.
 
Efter genomförandet av kitet utförde alla parter 
testningen i samarbete med fyra grupper av 
ungdomsarbetare (60 personer).
Vi genomförde testet spelandes spelet: deltagarna 
spelade både individuellt och i team. Genom att spela 
kontrollera de reglerna, för att utvärdera textens 
tydlighet och sammanhållningen av reglerna. surfa 
på Internet efter ytterligare information, men också 
för låtar och videor; svarat på spelfrågorna betygsätter 
deras komplexitetsnivå och tydlighet. 
 
De återkopplingar som samlats in under detta skede 
med en särskild utvärderingsblankett har utnyttjats för 
att finjustera satsen. Vi tog ombord den konstruktiva 
kritiken: vi lade till QRC och justerade några av de 
alltför komplexa frågorna.

Test och utvärdering 
av NETNET
vi spelade spelet med en grupp 
av 60 ungdomsarbetare

vi samlade feedbacken med 
hjälp av ett frågeformulär

Vi finjusterade spelet tack vare 
deras feedback

Test och utvärdering

Utvärderingen 
För att skapa ett kit som passar målen har vi engagerat ett team av experter för en slutgiltig 
anpassning av innehållet, med avseende gällande språkets lämplighet (kön, religion ...), 
tydlighet, läsbarhet. Redigeringsfasen har utförts som ett steg mot den följande testfasen. 
Deltagarna i denna verksamhet har varit tolv.
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Här är några citat från ungdomsledarna som 
deltog i testaktiviteterna:

Jag kan använda 
spelet inom mina 
sessioner: låt oss veta 
när det är klart.

Det behöver mycket 
tid att spela men jag 
tycker att det är ett 
nytt verktyg som är 
användbart för alla 

typer av mål.

Vissa frågor är för 
specifika och svåra 
att förstå.

Vi behövde mer 
tid att slutföra 
men det är en 
riktigt bra idé.

EN QRC kod skulle 
kunna hjälpa

De deltagande ungdomsarbetarna ombads att betygsätta följande delar av NETNET-kitet:

• frågornas innehåll
• kvalitén av källor
• det generella utseendet av spelet
• anpassningsbarhet i andra kontexter och målaudience

För att svara på 
frågorna behöver vi 
en tidsgräns.

Spelidén är utmärkt för att lära 
sig om EU mer ingående, speciellt 

för turkiska människor. Turkiska 
människor är ganska långt ifrån 

EU-ämnen så att det här spelet är 
ett perfekt alternativ för att lära 
sig om EU, EU-institutioner, EU-

medvetenhet, EU-medborgarskap, 
några roliga fakta och specifika 

detaljer och åtgärder mot 
diskriminering.
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Spridningsaktiviteterna
För att sprida projektet som helhet och dess intellektuella produktion - 
NETNET-kitet - utnyttjade vi olika kanaler och verktyg:
• projektets hemsida och våra organisationswebbplatser
• projektets Facebook-sida
• Youtube - när det gäller reklamfilmen och handledningsvideoen
• Nyhetsbrev
• Presentationskort
• Spridningslaboratorierna
• Multiplikatorhändelserna

Spridningsaktiviteter
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Nyhetsbrevet

För att komma i kontakt med personer och organisationer som arbetar 
med projektämnena, levererade vi fyra nyhetsbrev: en efter varje 
transnationellt möte och en sista i slutet av projektet. Alla nyhetsbrev är på 
engelska, svenska, italienska, turkiska och spanska.
Du hittar dem på vår hemsida.



Presentationskort
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Erasmus + Key Action 2 Strategic Partnership in the f ield of Youth 

The project is going to design, implement and disseminate a ludic and 
educational kit highly flexible and customizable by youth workers on 
EU Citizenship, EU awareness and Democracy.

Come and play with NET NET project

Are you with us?
w w w. n e t n e t - p r o j e c t . e u
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / n e t n e t p r o j e c t
w w w. i n s t a g r a m . c o m / n e t n e t p r o j e c t _ t e a m

NEw Tools for NEw Targets: a challenge for youth workers



För att sprida projektresultaten på lokal nivå planerade vi att genomföra en serie 
undersökningar i ungdomscenter och skolor. Vi genomförde laboratorierna med en 
sammanlagd mängd på cirka 200 personer.

I Sverige har undersökningarna utförts inom en utbildning med ungdomsarbetare och 
socialarbetare från olika europeiska länder: Polen, Frankrike, Turkiet, Sverige, Grekland.
Det var med 35 olika människor. För vissa ungdomsarbetare var det deras favorit del av 
träningen.

I Italien genomfördes spridningsundersökningar i gymnasieskolor med sammanlagt 50 
personer, inklusive 25 ungdomar som har erfarenhet som ungdomsarbetare.
Vissa lärare deltog i undersökningarna och med dem kom vi överens om nästa steg för 
anpassning av spelet: det ämne de är mest intresserade av är den som är kopplad till 
internets risker.

Spridningsundersökningar

I slutet av projektet genomförde vi fyra “multiplier” events med totalt 200 personer.
Under händelserna pratade vi om de enskilda, sociala, formella och politiska 
dimensionerna av icke-formellt lärande. Vi diskuterade rollen som ungdomsarbetare i 
vårt samhälle från europeisk synvinkel och vi spelade NETNET-spelet.

I Sverige

I Italien

I Turkiet

I Spanien

“Multiplier” event
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Spridningsaktiviteter

I Italien har “multiplier” eventet varit värd i Turin på 
Toolbox (ett kreativt nav som är dedikerat till arbete). 
Ett utrymme för innovation, som främjar samarbete, 
serendipity * och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, 
en plattform för att förmedla form till nya affärsidéer, 
utöka professionellt nätverk och stärka nya projekt.
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NETNET anpassningsverktygen

Om du ska utnyttja NETNET-spelet i din 
verksamhet som ungdomsarbetare som är 
anpassad enligt ditt specifika målbehov, är det 
första du behöver göra att ställa in ditt mål.

Du kan börja med att svara på följande frågor:
Varför använder jag det här spelet i min 
verksamhet?
Vad ger det mig?
Vilka resurser behöver jag?
Hur kan jag mäta målet?
Vilka är de förväntade effekterna?

Efter att ha svarat på dessa frågor kommer du 
att kunna kontrollera om dina svar matchar de 
viktigaste elementen som gör att du kan definiera 
ett mål med SMART-tekniken: en av de mest 
kända målinställningsmetoderna *.

* SMART har ingen definitiv mening. Faktum är 
att orden inom akronyn har förändrats med tiden. 
Den ursprungliga definitionen av George T. Doran 
knöt ann till fem kriterier:
Specifikt: Mål ett specifikt område för förbättring.
Mätbar: kvantifiera, eller åtminstone föreslå, en 
indikator på framsteg.
Tilldelningsbar: Ange vem som ska göra det.
Realistiskt: Ange vilka resultat realistiskt kan 
uppnås med tillgängliga resurser.
Tidsrelaterat: Ange när resultatet kan uppnås.
Den föreslagna akronymen betyder inte att varje 
mål har alla fem kriterierna. Till exempel är inte allt 
som är värt att uppnå mätbart och ett mål du själv 
ställer in behöver inte överenskommas. Det är en 
utgångspunkt.

Sätt målet
Ditt mål måste vara:
Specifikt
Mätbart
Genomförbart
Realistiskt
Tidsrelaterat

Anpassning
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Ställ in målpersonerna
Syftet med ungdomsarbetet är varierat 
och kan rikta sig mot alla ungdomar eller 
vara mer riktat mot vissa grupper. En av 
trenderna i ungdomsarbetet under det 
senaste decenniet är arbetet inriktat på 
specifika grupper av ungdomar.

Att arbeta med en viss grupp människor 
kräver djup kunskap om publiken för 
att skapa anpassat innehåll, hantera 
kommunikation effektivt och förstå bättre 
hur du kan möta behoven hos personer du 
jobbar med.
För att veta mer om de personer du 
jobbar med behöver du vara nyfiken, villig 
att förstå deras intressen, till exempel: 
musiken de älskar, filmerna de tittar på, 
hur de kommunicerar eller deras problem.
Till exempel: brist på sysselsättning, social 
utslagning, diskriminering.
För att samla in data om dina målgrupper 
kan du surfa på internet - utforska 
de sociala medierna, bloggarna eller 
webbplatserna för organisationer som 
hanterar personer du ska rikta in på - 
genomföra intervjuer, läs statistisk data 
och utbyta information med erfarna 
organisationer eller ungdomsarbetare.

Om du är en undomgsarbetare

kan ditt arbete:
rikta sig till alla ungdomar
riktas mot vissa grupper

För att känna dina 
målpersoner kan du:
följa social media

genomföra intervjuer

läsa statistisk data

utbyta information med erfarna 
ungdomsarbetare

be om uppgifter till olika 
organisationer
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Bestäm frågorna

Anpassning

För att bestämma frågorna måste du ta hänsyn till ovan 
nämnda punkter, först och främst: dina mål och dina 
målmedlemmar.
Efter att ha utformat ditt projekt, enligt dina mål och 
behoven hos personer du kommer att rikta in, kan du börja 
leta efter materialet att börja arbeta på.
För att göra detta kan du börja surfa på Internet: det är 
faktiskt en kraftfull källa till information och data, idéer, 
förslag ... Men var försiktig: det kan också vara en källa till 
felaktig, ofullständig eller vilseledande information. För att 
undvika risken, ta hänsyn till de element som vi föreslår 
dig på följande sida.

När du har samlat in en relevant mängd information 
och data om det valda ämnet kan du börja arbeta med 
formuleringen av frågorna.

Ordning av frågorna vara tydlig och koncis, med tillräckligt 
med information för läsaren ska förstå hela frågan. Välj 
sedan de möjliga svaralternativen. Den här punkten är svår.
Vårt förslag är: Var rättvis och undvik att använda fällor.
Du behöver lura spelarna: ditt mål är att få dem att njuta av 
spelet och att framför allt lära sig nya saker.
Under testfasen upptäckte vi att 50 frågor är tillräckliga för 
att spela spelet i mer än en timme: så var inte besviken om 
du inte har 300 frågor, som  det ursprungliga NETNET-
spelet har :)

I slutet av ditt jobb försöker du testa det med en provgrupp 
av dina målgrupper. titta på dem som spelar, samla 
deras förslag: all feedback du kommer att samla in under 
testningen blir dyrbar och låter dig förbättra ditt spel.
 
Efter detta kan du skriva ut brädet, spelet och börja spela!
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Är det klart vem som är ansvarig för innehållet på sidan?
Finns det ett sätt att verifiera legitimiteten hos organisationen, 
gruppen, företaget eller individen?
Finns det någon indikation på författarens kvalifikationer för att 
skriva inom ett visst ämne?
Är informationen från källor känd för att vara pålitlig?

Ansvarig

Källor för faktuell information är tydligt listade så att de kan 
verifieras i en annan källa?
Är informationen fri från grammatisk, stavning och andra 
typfel?

Noggrannhet

Tycks innehållet innehålla några tecken på partiskhet?
Finns det en länk till en sida som beskriver målen eller syftet 
med sponsringsorganisationen eller företag?
Om det finns reklam på sidan, skiljer det sig tydligt från det 
informativa innehållet?

Objektivitet

Finns det datum på sidan för att ange när sidan skrevs, när sidan 
först placerades på webben eller när sidan senast reviderades?

Aktuell hållbarhet

Är ämnena framgångsrikt behandlade, med tydligt presenterade 
ämnen och adekvat stöd för att underbygga dem?
Uppdaterar arbetet andra källor, underbygger annat material som 
du har läst eller lägger till ny information?
Är målgruppen identifierad och lämplig för dina behov?

Rapportering

Ser webbplatsen väl organiserad?
Länkarna fungerar?
Verkar webbplatsen väl underhållen?

Utseende

Som vi tidigare sagt var vi överens om att välja ut fördjupningskällorna enligt utvärderingen av 
följande punkter: auktoritet, noggrannhet, objektivitet, valuta, täckning och tillförlitlighet. På 
denna sida kan du hitta några frågor du kan lägga till vid val av källor.

För att förkorta länkarna använde vi Google URL-kortare webbplats på goo.gl. När det gäller QR-
koden om du ska skapa en QR-kod behöver du en QR-kod skapare. Sök efter en öppen källkod en 
och kolla efter icke-utgående QR-koder.
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NETNET: föreställ dig att du är ...
Efter att ha fokuserat på dina objekt och mål och har avgränsat profilen för dina målgrupper 
kommer du vara redo att arbeta med anpassningen av NETNET-kit.
Här kan du hitta två exempel på operativt sätt att göra det.

Föreställ dig att du är ledare för ett kortvarigt läger i Sverige som fokuserar på nya strategier för 
att möta ungdomsanställda. 
Lägret är för ungdomsarbetare som kommer från hela Europa.
Ditt huvudsyfte är att använda NETNET-kitet för att informera unga om de möjligheter EU 
ger dem när de ska hitta ett jobb, om hur de kan ansöka om jobb, om de färdigheter och 
kompetenser som krävs på arbetsmarknaden.

Tänk dig att du ska designa och implementera ett nytt NETNET-kit på detta specifika ämne.
Du kommer att uppmuntra interaktionen mellan deltagarna och involvera dem i skapandet av 
en uppsättning nya verktyg.

Du kommer att behöva genomföra ett antal nya frågor; en ny reklamfilm kan vara användbar. 
Du kan utnyttja de andra verktygen som: instruktionsguiden, spelbordet och poängkorten.

Dela ditt förslag till deltagarna och fråga några frågor som anges nedan i ditt lag; samla in deras 
feedback och börja arbeta.

Varför använder vi detta spel för att utforma strategier för ungdomsanställning?
Möjliga svar är:
Eftersom det låter spelarna lära sig på ett roligt sätt.
Eftersom spelet är ett verktyg för att stärka transversell kompetens så arbetar vi inom teams,
interpersonell kommunikation, lära sig att lära.

Vad tillåter det oss?
Möjliga svar är:
Det gör att vi aktivt kan involvera deltagarna i ett lärande genom att spela.

Vilka resurser behöver vi?
Möjliga svar är:
Vi behöver tid för att designa och implementera en uppsättning nya frågor.
Vi behöver kompetenser för att nå informationskällor och fördjupa sig på Internet.
Vi behöver specifika färdigheter och kompetenser
Vi behöver få nya färdigheter som till exempel färdigheter för att göra en kort reklamfilm.

 
Exempel på frågor
Enligt ditt huvudmål och din målprofil kan du förbereda några frågor på EURES, några frågor 
om hur du gör ett CV och några frågor om kompetens och kompetens som arbetsmarknaden 
kräver.

Här är några exempel på möjliga frågor.
För att ansöka till ett jobb behöver du ett “curricul Vitae (CV), vad är ett CV?
1. Din livshistoria
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2. En kort sammanfattning av dina färdigheter och kvalifikationer
3. Beskrivning av din motivation

Ett CV är ett dokument för att visa dina färdigheter och kvalifikationer 
effektivt och tydligt.
Ordet ses ofta i samband med vitae; en curriculum vitae (latin för “livets 
gång”) är “kortfattat redogörelse för sin karriär och kvalifikationer som 
utarbetats vanligen av en sökande till en position” - med andra ord en 
resumé. Curriculum vitae förkortas CV.
(Källa Merriam-webster.com).

För att engagera dina framtida spelare i en “speciell upplevelse” kan du 
länka svaret till videoklipp som den vi föreslår för dig. Titta på det och njut 
av.
 
EURES är ...
1. Europeiska arbetsförmedlingen
2. Europeiska forsknings- och kompetenssamhället
3. En tjänst för att söka jobb kommer Europeiska unionen att äta lunch 
nästa år

Eures (European Employment Service) syftar till att underlätta 
fri rörlighet för arbetstagare inom länderna inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Partners i nätverket omfattar offentliga 
arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. 
Partnerskapet samordnas av Europeiska kommissionen.
Enligt din målprofil kan du bjuda in dem att besöka EURES Facebook-sidan
https://www.facebook.com/EURESjobs/

Vilka är nyckelkompetenser?
1. En blandning av kunskap, färdigheter och attityder som hjälper 
människor att hitta personlig uppföljning och senare hitta arbete och delta i 
samhället.
2. Att lära sig, socialt och medborgerligt ansvar, initiativ och 
entreprenörskap, kulturmedvetenhet och kreativitet.
3. Kommunikation på modersmål, främmande språk, digitala färdigheter, 
läskunnighet och grundläggande färdigheter inom matematik och 
vetenskap.

Det rätta svaret är det första. För att fördjupa ämnet kan du utforska 
rekommendationen 2006/962 / EG om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande med spelarna. Du kan skriva ut dokumentet och läsa det under en 
kaffepaus tillsammans med spelarna.

Anpassning
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NETNET: Tänk dig att du är ...
Tänk dig att du är en ungdomsarbetare som arbetar med minderåriga som riskerar att få lämna 
skollivet tidigt.

Tänk dig att du kommer att uppmuntra social interaktion bland deltagarna med hjälp av 
spelet. Du kommer att kunna använda spelet som det är, så småningom välja de mest passande  
frågorna för ditt mål, eller kan du välja ett annat ämne: teater till exempel.

Också i det här fallet kan du försöka svara på de frågor som vi listade förut:

Varför använder jag det här spelet i min verksamhet?
Vad tillåter det mig?
Vilka resurser behöver jag?
Hur kan jag mäta hur väl jag nådde målet? 
Vad kommer resultaten att vara?

Efter att ha ordnat exempel på frågor
Enligt din målprofil kan du förbereda några frågor om vidskepelser inom teater, 
några frågor om antika teater och några frågor om samtida teaterformer.
Här är några exempel på möjliga frågor:

A. Det är otur att ha speglar på scenen.
1. Sant
2. Falsk

Uttalandet är sant: myten är att många tror att speglar är en återspegling av själen och att krossa 
en spegel kan betyda sju års otur, inte bara för den som hade sönder spegeln, men för teatern 
själv. Att ha en spegel på scenen kan dock orsaka tekniska problem, till exempel att reflektera 
ljuset till publiken eller på platser som aldrig är avsedda att tändas. Det kan också vara en källa 
till distraktion för fåfänga skådespelare. Spegelupproret har sedan dess utmanats med den 
framgångsrika musikaliska Chorus Line och dess berömda spegelscenen.

B. Mima “en midsommarnattsdröm” av William Shakespear

För att upptäcka mer om denna Shakespear-komedi kan du bjuda in laget för att titta på en film 
eller läsa vissa delar av komedien eller att titta på en video på YouTube, till exempel den här.

C. Vilken är den äldsta italienska festivalen, tillägnad samtidskonstnärer?
1. Santarcangelo festival
2. Shaw-festivalen
3. Sibiu internationella teaterfestival

Santarcangelo dei Teatri organiserar den äldsta italienska festivalen tillägnad samtidskonstnärer 
i Italien och en av de viktigaste i det europeiska sammanhanget med teater och dans.
Besök den officiella hemsidan 
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Anpassning
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