”Lærere og pædagoger på job - følelser på spil”
- Hvad er på spil, når noget lykkes eller udfordres i
undervisningsrummet?
Kursusbeskrivelse
Målgruppe
Kurset er for alle pædagoger og lærere, der underviser eller leder grupper i idræts- eller
bevægelses sammenhænge.
Formål
Undervisning er en kompleks størrelse, og der ﬁndes mange lgange, som skaber overblik for os
som undervisere. Et overblik vi kan bruge l at lre elægge undervisningen ud fra og forberede os
e er. Men uanset hvor godt vi forbereder os, så kan der opstå situa oner, vi ikke anede kunne
blive så glædesfyldte og lærerige, eller det modsa e en stor og udfordrende mundfuld. Her er
følelserne på spil, og vi kan mærke “medvind” eller “modvind” og den påvirkning, det har på os.
Det er det, vi undersøger og bliver klogere på.
Mål
Kurset giver indblik i dynamikker og krav l ledelseskompetencer i idrætsrummet, som kan være
ny g viden, når læringsrummet skal sæ es, holdes og afslu es.
Kursusindhold
Med udgangspunkt i Winthers forskning i Den Professionspersonlige Ledelseskompetence, vil vi se
på, hvordan vi kan handle, når betydningsfulde oplevelser sæ er følelser og ledelseskompetencen
på spil. Vi kigger på, hvad sker når undervisningen bliver anderledes, end vi troede, og hvad vi kan
gøre i forskellige situa oner. Kurset giver således inspira on l at forstå, forholde sig l og agere i
idræts- og bevægelses undervisningen, når den folder sig ud lige så mangfoldigt, som man ikke
kunne fores lle sig.
Kursusmateriale
Der vil være præsenta oner eller handouts og rum for vidensdeling.
Prak k
Kurset varer 3 mer, og der vil være pauser e er behov både l pusterum og l reﬂeksion!
Alle, der kommer på kurset, skal være ak vt deltagende, så kropslige erfaringer kan høstes - så
husk løstsiddende tøj, du kan bevæge dig frit i.
Vi glæder os l at arbejde sammen med jer!!
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