Invitation:
Idræt, læring og sociale kompetencer

Seminar den 24. september 2009 kl. 15.30 – 20.00
Der er sammenhæng mellem læring og brug af kroppen til idræt og leg. Bevægelse stimulerer evne
til indlæring generelt, og idræt og leg kan bruges til at lære sociale kompetencer som for eksempel
samarbejde, respekt, tolerance, interkulturel forståelse eller forebyggelse af hiv/aids. Der forskes i
emnet og eksperimenteres med praksis såvel i en dansk sammenhæng som i
udviklingsprogrammer i Syd. Danske NGOer bruger i stigende grad sport, idræt og lege som
elementer i projekter, der sigter mod bedre indlæring eller mod udvikling af forskellige sociale
kompetencer – både for børn, unge og voksne. Det sætter vi fokus på i dette seminar, hvor du kan
høre præsentationer om teori og praksis i Danmark og i Syd, få lov selv at prøve praktiske øvelser
af, og være med til at diskutere, hvordan man som NGO kan støtte partnere i Syd til at udvikle
deres egne aktiviteter.
Program:
15.30 – 17.30: Oplæg og diskussion
-

Sport/leg og betydning for læring og udvikling af sociale kompetencer,
ved Ingegerd Ericsson, lektor på læreruddannelsen, Malmö högskola

-

Projekt i Københavns Kommune
Leg og læring – erfaringer fra et projekt i Bolivia, ved den danske NGO Axis
Global Education through Sport – fortæller om sportsprojekter for gadebørn i Afghanistan

17.30 – 18.00: Pause og sandwich
18.00 – 20.00: Bevægelse og læring i praksis – workshop øvelser
- Hvordan kan man kapacitetsopbygge partnere i Syd til at udvikle egne aktiviteter, hvor
man bruger leg/idræt til at udvikle sociale kompetencer? Ved konsulent Patricia Brander
NB:

Øvelserne foregår i sal – husk tøj/sko du kan bevæge dig i!

Tid:
Torsdag den 24. september 2009 kl. 15.30 – 20.00
Sted:
DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Arrangører: Network for Sport and Development, Uddannelsesnetværket og BørneUngdomsnetværket
Tilmelding: Senest den 20. september 2009 via hjemmesiden her:
http://www.uddannelsesnetvaerket.dk/events.php?mode=submit2event&iEventID=247
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