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Hvorfor giver det god mening at bygge en privat skole i Tanzania? 

Foredrag v/lærer og psykolog Emmanuel Netsey-Afedo (Afedo,) Ghana og Danmark 

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00 – 21.00 

Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7, 8230 Åbyhøj 

FOREDRAGET FOREGÅR PÅ DANSK. 

 

 

 

Foredragets indhold: 

Foredraget vil sætte fokus på, hvorfor TES Skolen i Afrika støtter opførelsen og den 
pædagogiske udvikling af en privat skole i Tanzania frem for en offentlig skole. 

Et andet væsentligt fokuspunkt er, hvordan vi i samarbejde med vores partnere i 
Tanzania kan medvirke til at skabe grobund for en frugtbar pædagogisk udvikling 
f.eks. gennem en pædagogisk praksis, som kan bidrage til at ændre den anvendte 
læseplanstænkning. 

Afedo vil med afsæt i egne erfaringer beskrive opbygningen af 
undervisningssystemet i både Ghana og Tanzania, give indsigt i 
læreplanstænkningen og de konsekvenser, denne tænkning konkret har for 
undervisningen og elevernes læring. 

Blandt meget andet får vi også indsigt i lærernes uddannelsesmæssige baggrund og 
ikke mindst den katastrofale mangel på veluddannede mennesker, som det 
nuværende undervisningssystem i såvel Ghana og Tanzania resulterer i.  
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Endelig vil vi diskutere på hvilken måde en privat skole kan være et svar på nogle af 
alle disse udfordringer. 

Foredraget anbefales stærkt til alle vores medlemmer og ikke mindste de af jer, som 
enten allerede har deltaget i en af vores medlemsrejser (I har oplevet situationen på 
nært hold) og de af jer, som overvejer at deltage i vores kommende medlemsrejse 
februar 2020. 

Om foredragsholderen: 

Afedo er født i Ghana, hvor han er uddannet lærer og primært har beskæftiget sig 
med specialundervisningen af blinde børn.  

Efter nogle års ophold i Danmark, hvor han blev uddannet som cand.pæd.psych. 
(skolepsykolog) i 1975, kom han tilbage til Ghana. Her underviste han på både et 
lærerseminarium og på et universitet i psykologi og specialpædagogik. 

I 1980 kom Afedo tilbage til Danmark, hvor han blev ansat på Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) i Esbjerg. Som psykolog på PPR betjente han både 
skoler og daginstitutioner i forhold til elever med særlige adfærdsmæssige- og 
indlæringsmæssige behov. Afedo var ansat på PPR indtil han gik på pension i 2007.  

I årene fra 1985-88 havde Afedo orlov fra PPR og var udsendt til Kenya af Danida 
som seniorrådgiver ved Kenya Institute of Social Education. 

Afedo er medlem af TES Skolen i Afrika. 

Hvem kan deltage? 

Medlemmer af TES Skolen i Afrika og andre interesserede 

Hvad koster det? 

Foredraget er gratis. 

Tilmelding: 

Tilmelding kan ske senest fredag den 7. juni på mail til tesdenmark@hotmail.com 

 

Bestyrelse for TES Skolen i Afrika. 
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