Våra värdegrundskurser uppskattas av deltagarna!
Kommentarer från deltagare i ungdomsledarkurs hösten 2018:
”Tack för en bra kurs! Det var kul att träffa ledare från andra idrotter och utbyta
erfarenhet, och utbildningen hade ett tydligt fokus på vikten av kamratskap och
glädje i gruppen. Det varvades teori med praktiska övningar och jag kommer ha
stor nytta av kursen i mitt fortsatta ledarskap och tränarskap. Jag hoppas att flera
andra tränare, ledare och föreningar tar chansen att gå utbildningen - det är väl
investerad tid!”
Linus

Detta är TillsammansLions Quest
Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap. För
förskola, grundskola, gymnasium,
föreningar och föräldragrupper.
Totalt erbjuds åtta olika kurser.
Används i mer än 100 länder i
samarbete med FN. Inget vinstintresse till skillnad från andra aktörer på marknaden.
TILLSAMMANS utvecklar färdigheter i att:
- arbeta tillsammans
- visa respekt för andra
- ta ansvar
- fatta positiva/sunda beslut
- handskas med konflikter
- sätta upp mål
TILLSAMMANS stärker barns
och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet, samhällsengagemang och bidrar till att förebygga mobbing, våld och drogmissbruk.

Redovisning av grupparbete i ungdomsledarkurs

”Kursen var över förväntan. Den tog en ny vinkel för mig, på idrott för barn, och
tar avstamp i aktuell forskning inom området för att få barn att trivas med idrott.
Kursen svarar på frågor som hur vi ledare skall få barn och ungdomar att trivas
och att tycka om att träna. Vidare går man igenom vilka verktyg ledare kan använda för att skapa en gemenskap där alla trivs och utvecklas.
En riktigt bra kurs som rekommenderas till alla ledare för barn och ungdomar.”
Jörgen

Malin Fredriksson
Förskolan Kristallen Skörby
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Malin Fredriksson har nu tillämpat Tillsammans - Lions Quest i fyra år i sitt arbete på en
förskola och summerar sina erfarenheter så
här: ”Jag ser att vi ökar barnens lärande och
utveckling inom kommunikation, konflikthantering, ansvar och omtanke för sin närmiljö, turtagning, att vara i grupp i en social samvaro,
självtillit till sin egen förmåga samt förståelse
för sitt egna och andras värde. Sammanfattningsvis ser vi pedagoger fördelarna med att
arbeta med materialet utifrån flera ingångsvinklar och arbetsmetoder för att främja det
förhållningssätt och lärande vi strävar efter i
verksamheten.

TILLSAMMANS är, liksom Lions
i sin helhet, partipolitiskt och religiöst neutralt.
TILLSAMMANS är en av de
största satsningarna som gjorts för
skolungdom inom området etik och
livskvalitet för att erbjuda ungdom
en drogfri uppväxt. Det är lionklubbarna och våra medlemmar som
spridit läromedlet i Sverige. En
verklig satsning på barn och ungdom. Det är viktigt att denna satsning fortsätter.
Se även www.lions-quest.se

Kommande kurser för barn– och ungdomsledare

Info & frågor: Lions Club Bålsta/Peje,
070-548 80 20 eller peje@telia.com
Anmäl intresse till: forening@habo.se

Tillsammans - Lions Quest
på HÅBOMÄSSAN
I år fick vi fick en unik möjlighet att på HÅBOMÄSSAN
visa upp Lions och vår "tyngsta" produkt helt utan kostnad. Hur kom det sig? Jo, vi antog mässarrangörens erbjudande om att dela ut direktreklam ett par dagar före
evenemanget för att i gengäld få disponera en liten monter med utmärkt läge och även scentid under de två dagarna.

Produktpresentationen förstärktes av ett scenframträdande varje dag under ledning av vår professionella
kursledare - Marianne Jansson. Marianne gjorde som
vanligt gedigna och inspirerande framträdanden, trots
att vår produkt kanske inte lockade de stora åhörarskarorna.

Vi koncentrerade vårt mässbudskap runt värdegrundsprogrammet Tillsammans, som var den produkt vi ville
framhäva, I övrigt visade vi på Lions omfattning och verksamhet.

Det som också var positivt med Mariannes deltagande
var att hon och kommunledningen fick träffa varandra.
Såväl kommundirektören som kommunalrådet och oppositionsråden fick en pratstund med Marianne och vet nu
vem som leder de värdegrundskurser vi arrangerar för
skolpersonal och ungdomsledare i Håbo.
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