Pilotutbildning för medarbetare inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete

Inbjudan

Ett samhälle i förändring Hur ser demokratins utmaningar och villkor ut?
Tillsammans med myndigheten ”Forum för levande historia” erbjuder Svenska kyrkans program ”Social hållbarhet - fokus
Tillit och Demokrati” en pilotutbildning om antirasism och demokratins utmaningar.
Målgrupp: Primär målgrupp är församlingspedagoger och andra medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med
ungdomar inom tex. fritids- och/eller konfirmationsverksamhet.
Syfte: Syftet med utbildningen är att deltagarna ska stärkas i sin roll som pedagoger genom att:
- Bättre kunna föra samtal med ungdomar som deltar i församlingarnas olika verksamheter om frågor som rör demokrati,
tolerans/intolerans, mänskliga rättigheter, falska nyheter, antisemitism/rasism/hatbudskap etc.
- Få prova på workshop och ta del av FLHs pedagogiska material för att själva kunna använda dem i församlingens verksamhet.
- Ta del av och själv bidra med reflektioner, erfarenheter och goda exempel på hur de utmaningar som listas ovan har
hanterats.
Program:
08.30-08.50
08.50-09.05
09.05-09.45

Registrering och fika
Välkommen. Syfte och mål med fortbildningen.
Att undervisa om demokratifrågor och MR med historien som utgångspunkt (Stefan Andersson, projektledare Forum för levande historia)
09.50-10.30
Föreläsning: Ett samhälle i förvandling – Hur ser demokratins utmaningar och villkor ut?
		(Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap)
10.30-10.50
Fika
10.50 -12.00 Forts. föreläsning
12.00-13.00
Lunch
13.00-15.00
Workshop med utgångspunkt i FLHs pedagogiska material. Deltagarna provar på för att 		
		
se hur man själv kan jobba med materialet tillsammans med sina ungdomsgrupper.
15.00-15.15
Fika
15.15-16.00
Reflekterande pass. Goda exempel. Utmaningar. Erfarenhetsutbyte och diskussion mellan
		
deltagarna. Hur kan vi jobba vidare med dessa frågor inom kyrkan?
		
(Forum för levande historia och Svenska kyrkan)
Datum och tider: Tisdag 11 februari kl. 8:30 (fika och registrering), kl. 9:00 - 16. 00.
Plats: Birgittasalen, Uppsala stift, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala.
Kostnad: Ingen avgift, men deltagarna står för ev. uppehälle, sin lunch och resa.

Anmälan görs på denna länk eller på programmets hemsida: svenskakyrkan.se/tillitochdemokrati.se
På frågor om utbildningsdagen svarar Lena Blom, 0725/780754 och Christina Byström, 0707/140014,
från Social Hållbarhet-programmet. Sista anmälningsdag är 7 februari. Varmt välkommen!
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