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Som konsulent i IFEL bygger du
bro mellem mennesker med
særlige behov og sportsverdenen. Du bliver klædt på til
at hjælpe børn, unge og voksne
ind i klubfællesskaber og til at
hjælpe foreningerne til at tage
imod, på den bedst mulige
måde. Du gør hele forskellen.
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Praktiske informationer
•
•
•

Uddannelsen består af 4 moduler og et praksisforløb.
Undervisningen på modul 1-4 foregår alle dage på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.
Spørgsmål og eventuelle afbud kan ske til uddannelsesansvarlige Trine Ravn på tlf. 6170 3060.

Modul 1 – fredag den 2. marts 2018. Klokken 16-20.
Deltager intro ● målgruppe edukation
Forventningsafstemning omkring uddannelsen, gennemgang af programmet og afdækning af deltagernes
egne erfaringer. Edukation omkring målgruppen med fokus på hvilke særlige behov og udfordringer man
typisk ser i sportssammenhæng. Gennemgang af diagnosekriterier og handicapkategorier. Introduktion til
neuro-pædagogik.

Modul 2 – lørdag den 3. marts 2018. Klokken 9-15.
Kommunikation på individ-niveau
Undervisning i kommunikationsstøtte, med gennemgang af forskellige virkemidler og redskaber, set fra
deltagerens og konsulentens perspektiv. Fokus på samtalen og forståelsessikring. Introduktion til Tegn-tiltale og udfoldelse af pædagogisk kommunikation omkring sporten, brug af kommunikationsmål, opsætning
af individorienterede succeskriterier m.v.

Praksisforløb
Tilknytning til hold ● opgaveforløb
Tildeling af praktikhold og skriftlige overvejelser omkring et dilemma i praksismiljøet.

Modul 3 – fredag den 23. marts 2018. Klokken 16-20.
Træningstilrettelæggelse ● handicapsport miljøet
Tilrettelæggelse og opbygning af special-træning. Gennemgang af organiseringen i handicapsport miljøet og
de forskellige aktører og mulige samarbejdspartnere. Teori omkring brobygningens samarbejde og
kommunikation (Støttetrekanten).

Modul 4 – lørdag den 24. marts 2018. Klokken 9-15.
Dokumentation ● kommunikation omkring holdene
Drøftelser omkring brobyggerens formidlingsteknikker og rolle som ”det vikarierende håb”. Skriftlig og
visuel kommunikation. Strategisk brug af sociale medier. Præsentation af aktuelle administrative systemer.
Effekt og baggrund for evalueringspraksis. Gennemgang af ret og pligt som frivillig omkring børn og voksne
med særlige behov. Introduktion til fundraising og økonomi omkring holdene.

