Forum för psykomotorik och Föreningen GCI inbjuder till
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Vi vänder oss till dig som arbetar med rörelse/idrott och hälsa.
I synnerhet du som undervisar i förskolan, skolan och fritids
som har elever någon funktionsnedsättning eller behöver
utveckla sin motorik och perception.
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3 – 4 oktober 2014
Fredag 3 oktober kl 12.00 -18.00
Lördag 4 oktober kl 08.30 – 15.00
Danderyds gymnasium; idrottsavdelningen
Kostnad 1500 kronor
För medlemmar i FfP samt Föreningen GCI 750 kronor
Bli medlem i någon av föreningarna FfP eller Föreningen GCI så blir
kostnaden 750 kronor. www.psykomotorik.se eller www.gci.nu
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Detta inkluderar fika samt frukt och dryck dag 1 och fika,
frukt och dryck samt lunch dag 2
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Anmälan
Anmäl dig till Inger Johansson inger@lyckansberg.net
senast den 8 september. Ange namn, adress, samt fakturaadress
Bekräftelsen skickas c:a 2 veckor före konventet
OBS! Max 65 deltagare!

Frågor
Inger Johansson 0705 178728, Ffp
Ingrid Bergström 070 4674448, Föreningen GCi

Rörelseglädje och inspiration
3 - 4 oktober 2014
Danderyds gymnasieskola, Stockholm
Aktuell forskning och praktisk tillämpning av rörelsens betydelse
för barns och ungdomars lärande och utveckling
VÅRA FÖRELÄSARE OCH INSPIRATÖRER
Tilde Björfors • Cirkus Cirkör • Ingegerd Ericsson • Ronnie Gardiner
Birgitta Glemne • Carolina Klüft • Pelle Sundberg • Rudi Zangerl

Rörelseglädje och inspiration

Genom stimulerande, roliga, gemensamma
rörelseaktiviteter utvecklas barns självkänsla,
självförtroende och motorisk handlingskompetens.
Barn tycker det är roligt att göra sådant som de är
bra på. Därför är det viktigt att vi bygger på det
som eleven kan och tycker om, för att sedan sakta
ta steg för steg vidare. Det är viktigt att skapa
rörelseglädje för alla barn.
Kärnan i det psykomotoriska arbetssättet är glädje,
kreativitet, samtal och relation mellan vuxna och
barn.
Genom teori och praktik vill vi förmedla ett
förhållningssätt, attityder och metoder som gör
skillnader i undervisningen.

Cirkus Cirkör
Nordens största aktör inom
konstformen nycirkus
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Inom det psykomotoriska arbetssättet skapar
pedagogen med hjälp av olika material meningsfulla
och lustfyllda aktiviteter som lockar till rörelse och
delaktighet.

Ingegerd Ericsson
filosofie doktor i pedagogik,
universitetslektor i idrottsvetenskap
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FfP är en opolitisk och ideell organisation
som använder ett psykomotoriskt
förhållningssätt, det vill säga en helhetssyn
på barnets utveckling och lärande som en grund för
fortbildningsdagar riktat till
olika professioner.

Tilde Björfors
Professor i nycirkus och grundare
av Cirkus Cirkör, regissör,
konstnärlig ledare, cirkusdirektör
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Forum för Psykomotorik (FfP) har som syfte
att genom fortbildningsdagar sprida ett
psykomotoriskt förhållningssätt till pedagoger
som arbetar med rörelse/idrott och hälsa i sin
yrkesroll.

Föreläsare
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Föreningen GCI är en ideell förening som
arbetar med att skapa tillfällen för kompetensutveckling av idrottslärare verksamma i skolan.
Föreningens stipendiefonder ger lärare möjlighet att gå kurser och/eller stöd vid sjukdom.

PROGRAM
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Birgitta Glemne
universitetsadjunkt vid
Linnéuniversitetet
Carolina Klüft
f.d.elitidrottare och inspiratör
Per Sundberg
universitetsadjunkt vid
Örebro universitet
Rudi Zangerl
högskoleadjunkt vid GIH Stockholm

Fredag
12.00 – 13.00		

Registrering / kaffe

13.00 – 13.30		
			

Musik – Rörelse – Birgitta Glemme
”Komma- samman-aktiviteter”

13.45 –14.55		
			
			
			
			
			
			

Workshops 1
Rytm, Rörelse, Röst – ha Roligt – Ronnie Gardiner
Rytm och musik hjälper hjärnan att utvecklas
Allt Är möjligt! – Cirkus Cirkör
Inspirerande workshop med fokus på balans.
”Balans Är en ständig rörelse in i och ut ur balanspunkten.
Försöker man hålla fast den så faller man”.

15.00 – 16.10		
			
			
			

Workshops 2
Rytm, Rörelse, Röst – ha Roligt
Allt Är möjligt! – Cirkus Cirkör			
se ovan

16.10 – 16.40 		

Paus – Dryck/Frukt

16.40 – 18.00 		
			

Kunskapande och fysisk intelligens – Tilde Björfors
”Jag är inte korkad jag har bara ett annat sätt att kunskapa på”

Lördag
08.30 – 9.00		

Fika – morgonsamling, mingel och ”möten”

09.00 – 10.10		
			
			
			
			
			

Workshops 3
”Boll… ett roligt redskap eller en farlig projektil” –
Pelle Sundberg Bollaktiviteter där alla kan vara med enskilt som i lag - teori och praktik
Lek och utmaningar med billiga material – Rudi Zangerl
Rörelselekar och balansstationer

10.20 – 11.30 		
			
			
			
			

Workshops 4
”Boll… ett roligt redskap eller en farlig projektil” –
Pelle Sundberg
Lek och utmaningar med billiga material – Rudi Zangerl
se ovan

11.30 – 12.00		

Paus - Frukt/Dryck

12.00 – 13.15		
			

Motorik och skolprestationer – Ingegerd Ericsson
Daglig idrottsundervisning gör att eleverna klarar skolan bättre.

13.15 – 14.00		

Lunch

14.00 – 14. 45		
			

Rörelseglädje avgörande för att lyckas – Carolina Klüft
Ledarens roll och engagemang för att ha roligt och lyckas

14.45 – 15.00 		

Avslutning

