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DEMOKRATISKT LEDARSKAP

(Psst... Klicka på länkarna för att läsa mer!)

Vi börjar närma oss slutet av år 3 med finansiering från Arvsfonden och fokus för Watch it! i 
vår har därför varit att samla ihop och dela med oss av våra erfarenheter och metoder!
Det har vi g jort genom tre metodworkshops: <Idé till Action!> <Demokratiskt ledar-
skap> och <Intern demokrati>.

Målgruppen för metodworkshoparna har varit alla som på något sätt jobbar eller intresserar 
sig för demokratiska processer och deltagande metoder. Vi har bland annat träffat lärare, 
fritidsledare, föreningsaktiva, skolbibliotikarier och ungdomsledare.

Under tre dagar i påsk arrangerade Künst,        EkoReko och Watch it! tillsammans ett 
DIY-läger (Do It Yourself-läger).       Vi lekte massor, höll workshops, lagade mat i matlag, 
diskuterade skolpolitik, byggde vänskaper, pyntade huset och hela Skälderviken med 
våra åsikter. Vi tog demokratin till oss, där och då, och agerade på den direkt - både 
genom att sprida budskap utåt och att jobba på gruppen inåt. Tillsammans kan vi 
göra stordåd!!! :) Och, det bästa, Künst och EkoReko är i redan i full gång att 
göra det!

Vad händer hos Watch it!?

Slutet närmar sig...

Metodspridningen  fortsätter...

DIY-läger med Künst och Eko-Reko

Sammanlagt har vi i vår fått den fina möjligheten att hålla 27 metodworkshops. 
Det vill säga oavsett hur det ser ut med fortsatt finansiering av Watch it! 
framöver så finns nu lite av Watch it!s metoder och förhållningssätt förankrat i 
många människor runt om i skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser och föreningar i 
Malmö och Lund.

Nyhetsbrev número
April-maj 2013

Hör gärna av dig! Mail info@watchitmalmolund.se Telefon 076-3927889 (Linda Persson)  Hemsida watchitmalmolund.se
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”Här vill jag vara i hela mitt liv!”

Mahmoud, 17 år, deltagare på Watch it! DIY-läger där 
två av metodworkshoparna kördes.

”Och jag som alltid varit en duktig flicka, det 
är ju mycket roligare att vara lite olydig”

Ingrid, 43 år, deltagare på Idé till Action!

http://watchitmalmolund.se/
http://watchitmalmolund.se/action-kit/
http://watchitmalmolund.se/demokratiskt-ledarskap/
http://watchitmalmolund.se/kunst/5334/
http://watchitmalmolund.se/category/kunst/
http://watchitmalmolund.se/category/watchiteatitspeakit/
http://watchitmalmolund.se/

