Outdoor Lab for Early Childhood Development Tanzania.
Education Development Tanzania (EDT) er en
forening med et alment velgørende formål,
og vi arbejder for udvikling af børn og unges
læring og trivsel samt udvikling af
daginstitutioner og skoler i udvalgte områder
i Tanzania.
Foreningens grundlag og etablering bygger
på mange års samarbejde med dygtige og
engagerede personer, undervisere og ledere i
skoler og institutioner i Tanzania. Fælles for
alle er de mange års erfaring, de har med
udvikling indenfor uddannelsesområdet.
Hensigten med etablering af et Outdoor Lab
er at give Day Care Centeret en fast struktur
vedr. liv, leg og læring, kreativitet, det
undersøgende og udforskende uden at sætte
begrænsninger på pædagogernes og
børnenes udfoldelse og nysgerrighed.

Det er vores erfaring at Day Care Centre i
Tanzania i meget ringe omfang har blik for de
muligheder Day Care Centerets eget uderum
kan have for børns udvikling og læring.
Outdoor Lab er en fysisk bygning der bliver
designet og tilpasset det Day Care Center,
hvor den skal bygges. Outdoor Lab kan derfor
have forskellige udformninger fra center til
center. Men hensigten og den
indholdsmæssige del er i store træk
identiske.
Outdoor Lab bliver bygget af lokale
håndværkere. Alt tilbehør og alle materialer
bliver også så vidt muligt konstrueret af
lokale håndværkere eller købt lokalt og
dermed tilpasset den lokale kontekst. Det
betyder arbejde i lokalområdet, og dermed er
der også indbygget et bæredygtigt perspektiv

EDT’s formål er skrevet så det tilgodeser dele
af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Her er der fokuseret på børn og unges
udvikling og trivsel i et uddannelsesmæssigt
perspektiv
Med etablering og udvikling af Outdoor Lab
har vi fokus på
1.
2.
3.
4.

Børns sundhed og trivsel
Kvalitetsudvikling
Forældresamarbejde
Kurser af pædagoger og lærere fra
lokalområdet.

Kort fortalt (se vedlagte tegning) består
Outdoor Lab af to områder. Et område med 6
stationer med hver deres tema, og som
danner udgangspunkt for arbejdet med
børnene i Day Care Centeret. Derudover er
der et område der primært er beregnet til at
gennemføre kurser for pædagoger og lærere
i lokalområdet men på en måde så de 6
stationer integreres naturligt i dette.

EDTs opgaver bliver at udvikle konkrete
opgaver til de 6 stationer og implementere
disse for forældre og personale i Day Care
Centeret. I øjeblikket arbejdes der med flg.
temaer
1.
2.
3.
4.

Leg og konstruktion med Lego
Design med træ
Leg og bevægelse
Lys og lyd

5. Hvordan ser det ud og hvad kan det
6. Leg med vand og sand
I samarbejde med Day Care Centeret udvikler
vi forskellige kurser for pædagoger og lærere
i lokalområdet, og vi hjælper til med at
gennemfører de første kurser indtil der er
opnået en fortrolighed med kurserne fra Day
Care Centerets side. Der er et meget stort
behov og efterspørgsel for efteruddannelse
af både pædagoger og lærere overalt i
Tanzania. Der er ingen systematik på
området, og vi håber med dette initiativ at
kunne etablere en fast tradition for
efteruddannelse og dermed tilgodese se en
mere bæredygtig udvikling

Vi har for nuværende planer om at etablere
to Outdoor Labs. På sigt vil flere komme til.
De har forskellige udformninger og tilpasset
de fysiske rammer og forskellige behov hvert
sted har. Første sted det bliver bygget er Day
Care Centeret NtuNtu Ace DayCare Center i
Dar es Salaam (se Facebook). Der er allerede
indgået aftaler, og der er fastsat en pris på
selve konstruktionen af Outdoor Lap på ca.
39.000 Kr. Dertil kommer udvikling og
implementering så den samlede pris bliver på
58.000 kr.
For yderligere information kan kontaktes
Bjørn Laigaard, Formand for Education
Development Tanzania.
Mail: bjornlaigaard@outlook.dk
Telefon: +4521649148

