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Grundlæggende færdighedstræning og
kommunikation gennem sport
Grundlæggende læse- skrive- og regnefærdigheder
(basic skills), eller rettere manglen på disse færdigheder,
er i de seneste år kommet højt op på den politiske
dagsorden i de fleste Europæiske lande.
Problemet med utilstrækkelige grundlæggende
færdigheder findes ikke kun i den ældre del af
befolkningen men også blandt yngre, lavtuddannede
voksne – og ofte forværres problemet af at denne gruppe
også mangler motivation til at deltage i traditionelle
voksenundervisningstiltag.
Formålet med projektet “Golden Goal” er at give unge,
uuddannede og ”uddannelses-resistente” mennesker
mulighed for at score deres livs Golden Goal ved at
forbedre deres grundlæggende læse-, skrive- og
regnefærdigheder og samtidig arbejde med deres sociale
og kulturelle integration ind i det samfund, de lever i.

Projektkoordinator: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH, A-1070 Vienna, Austria
projekte@best-training.com, www.best-training.com

For at nå disse mål vil projektet...
... Udvikle koncepter for undervisning i grundlæggende
læse-, skrive- og regnefærdigheder samt i sociale
kompetencer i en sportskontekst (fodbold, eller andre
typer af holdsport) for at tiltrække målgruppen og højne
motivationen.
... Udvikle en læreplan og en værktøjskasse med
forskellige pædagogiske metoder og aktiviteter målrettet
grupperne: unge uden en afgangseksamen fra
grundskolen, etniske minoriteter, langtidsledige
unge og andre marginaliserede unge.
... Udnytte den positive opmærksomhed som EM i
fodbold i 2008 vil generere ved at knytte pr-aktiviteter
for projektet og for arbejdet med at fremme undervisning
i grundlæggende færdigheder sammen med
sportsaktiviteter ved afholdelse af nogle specielt
udviklede Golden Goal Demonstration Events i alle
de involverede lande.

Projektet udarbejder en række anbefalinger til arbejdet med at undervise i
grundlæggende færdigheder i tilknytning til sportsaktiviteter, og disse
anbefalinger og værktøjskassen til blive designet til og lagt på internettet til
gratis download for alle interesserede.

