Vervangende opdracht Lichamelijke Opvoeding
Sport en maatschappij
Naam:
Klas:
“Sport is de spiegel van de maatschappij”. Alle veranderingen vind je in één of
andere vorm terug in de wereld van bewegen en sport ofwel in de
bewegingscultuur. Er zijn veel positieve invloeden, mensen hebben meer vrije tijd
en daardoor meer tijd en de energie om deel te nemen aan de bewegingscultuur.
Maar natuurlijk zijn er ook negatieve invloeden. We leven in een prestatiemaatschappij. Om goed te kunnen presteren is voor sommigen alles geoorloofd.
In de bewegingscultuur zie je dat terug in de vormen van agressie en het gebruik
van doping. Sport en geld worden steeds vaker in één adem genoemd. Sport is
inmiddels “big business” geworden. Hoge transferbedragen voor beroemde
sporters zijn vaak in het nieuws.
Overheid en bedrijfsleven investeren veel geld in sport omdat ze geloven dat
sport helpt bij het gezond houden en ontwikkelen van mensen en werknemers.
Door alle aandacht voor geld zou je bijna uit het oog verliezen dat sport ook
opbrengsten kent die niet in geld zijn uit te drukken.
Opdracht:
Geef een beargumenteerde mening over maatschappelijke en ethische aspecten
van sport en bewegen.
Onderwerpen waarmee je aan de slag zou kunnen gaan zijn bijvoorbeeld:
Sport en economische belangen (wie verdient er aan sport, sponsoring,
kosten van sport, gezonde werknemers)
Maatschappelijk belang van sport (gezondheid, emancipatie, jeugdbeleid)
Ethische aspecten van sport (agressie in en om het veld, vandalisme,
doping)
Rol van de media
Jeugdtopsport
Begeleiding in de sport
Rol van de Olympische Spelen
etc
Je verslag moet voldoen aan de volgende criteria:
Geef aan waarom je het onderwerp hebt gekozen
Bekijk het door jou gekozen onderwerp vanuit verschillende
gezichtspunten en geef vervolgens jouw mening hierover.
Voeg minimaal 1 artikel toe uit de media dat jouw gekozen onderwerp
behandelt (Geef natuurlijk de bron aan)
Het verslag moet minimaal 1 A4 en maximaal 2 A4 lang zijn met als basis
lettertype Arial 10.
Doe je verslag (getypt) in een hoesje en lever het in voor de gestelde
deadline bij je docent l.o.
Succes, vakgroep Lichamelijke opvoeding.

