Vill du bli en av

Är du en av …

Framtidens internationella
internationella ledare?
ledare?
- för yngre SF-representanter som är
intresserade av internationellt arbete
Här får du möjlighet att skaffa dig viktig kunskap
och ett bra nätverk för internationella frågor inom
idrotten. Under totalt fyra dagar kommer du att få
fördjupad kunskap om bland annat internationellt
arbete och vad det innebär, om betydelsen av
internationell förståelse, om mänskliga rättigheter
och svensk idrotts mål och värderingar i relation
till de internationella.
Målgrupp: Du som är ca 20-26 år och är intresserad av
att arbeta internationellt och/eller få en internationell
position i framtiden.
Utbildningen kommer ge dig värdefull kännedom och
bättre förståelse, en bra grund att stå på i ditt framtida
internationella arbete. Du får också möjlighet att arbeta
med målbilden för ditt eget internationella arbete.
Kursdagarna varvas med föreläsningar, egen
reflektion, samtal och grupparbeten. Detta för att det
ska bli lättare att ta till sig och tillämpa den kunskap
som förmedlas. Flera av föreläsarna har bred
erfarenhet av internationellt arbete inom idrotten och
delar gärna med sig av sina kunskaper.
Mellan utbildningstillfällena behöver du också kunna
lägga lite tid på en hemuppgift som innebär reflektioner
och diskussioner digitalt.
Kursinnehåll:
- Svensk idrotts internationella strategi
- Den internationella idrottskartan
- Att arbeta internationellt inom idrotten
- Interkulturell förståelse och kommunikation
- Att bygga ett internationellt nätverk
- Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
- Min egen målbild
För att kunna deltaga ska du rekommenderas av ditt
SF.

Vår och höst 2022
26 april, kl.10-15
2 juni, kl.10-15
5-6 september

Digital utbildning
Digital utbildning
Bosön

Specialkost
Vänligen ange ev specialkost i samband
med anmälan.
Kostnad
1000:-/person, inkluderar utbildning samt
kost och logi på Bosön
Hör Stefan Bergh, GS för RF/SISU
Idrottsutbildarna, berätta om värdet av att
verka på den internationella arenan. Länk
till film: https://youtu.be/8Z-dT-dVZQg

► Anmäl dig här senast den 12 April!
Kontaktperson
Marie Denitton, Internationell samordnare
Marie.Denitton@rfsisu.se alt 08-699 62 08

Välkommen!

