Utbildningsdagar för dig som arbetar som pedagog

att se sig själv och

skapa möten med andra
För tillit, demokrati och människovärde – mot polarisering, hatbrott och våldsbejakande extremism
Att arbeta för tillit, demokrati och människovärde är en naturlig och grundläggande del av kyrkans uppdrag; att utifrån
kristen tro skapa ett gott samhälle. För att utveckla vårt eget
arbete i det samhälle vi möter behöver vi både ha förmågan
att se oss själva i mötet med andra och att hantera konflikter
utifrån pedagogiska förhållningssätt.
När vi själva har verktygen kan vi utveckla dessa förmågor
hos alla de människor vi möter i vår verksamhet.
En grundläggande förutsättning för att motverka konflikter
är att bekräfta och stärka det egna identitetsbyggandet för att
bättre kunna förstå, möta och se värdet av olikheter.

Välkommen till en utbildning som främst ska ses som
ett tillfälle till inspiration och reflektion kring hur vi kan
arbeta för ett gott samhälle utifrån våra förutsättningar
och lokala kontext.

för dig Oavsett om du arbetar med konfirmandverksamhet,

religionsmöten, asylsökande och nyanlända eller annan församlingsverksamhet vill vi erbjuda dig en utvecklingsmöjlighet
och djupare förståelse för bemötande under en tredagarsutbildning i Strängnäs stift.

datum 7-8:e november samt uppföljningsdag den 5:e december 2018.

plats Stiftsgården Stjärnholm, 613 41 Oxelösund.
Lokal för uppföljningsdagen meddelas senare.

kostnad: 800kr för del i dubbelrum, 1100kr för enkelrum i
slottet. Måltider är inkluderat.

anmälan: Anmäl dig senast 4 oktober 2018 via intranätet
kontakt och frågor: Britt Norberg Pedagogdagarna,

Annelie Fridell (innan 1 oktober) och Sofia Nordenving (efter
1 oktober) Verksamhet för asylsökande och nyanlända.

kursupplägg

Dag 1 (7:e november)
Att se sig själv för konstruktiva möten med andra
Under den första utbildningsdagen arbetar vi med att se och förstå oss själva för att
inte falla in i förenklade bilder av ”den andre”, reflekterar kring tillskrivning av identitet och hur bemötande påverkar tillit och delaktighet i samhället. Föreläsningar och
teori blandas med övningar och reflektion. Under dagen serveras fika och lunch.
David Thurfjell, Professor i Religionsvetenskap med empirisk riktning mot bland annat
den svenska majoritetskulturens sekularitet och med intresse av samhälleligt utanförskap och religionens roll i hanterandet och artikulerandet av detta.
- Sveriges religiösa landskap och den religionsvetenskapliga ansatsen att förklara
andras religiösa praktik utifrån ett givet västerländskt paradigm, ett sociologiskt och
religionshistoriskt perspektiv.
Anwahr Athahb, Socionom, föreläsare och psykoterapistudent med inriktning på KBToch relationell terapi vid Linköpings universitet med 10 års erfarenhet av arbete för
samhällsförändring genom bland annat Miljöpartiet de gröna, Läkare utan gränser och
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.
- Hur bemötande av minoriteter påverkar tillit och delaktighet i samhället, ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.
Britt Norberg, stiftspedagog Övningar utifrån mångfald och dialogutbildningen, MOD
- MOD bygger upp förmågan att se sig själv och den man i verkligheter är samt förmågan att hantera konflikter – att se människan före hotbilden.
Dag 2 (8:e november)
Att bidra till konstruktiva möten är att arbeta för tillit, demokrati och människovärde
- mot polarisering, hatbrott och våldsbejakande extremism.
Under den andra utbildningsdagen arbetar vi med konstruktivt bemötande av antidemokratiska miljöer och värderingar tillsammans med Segerstedstinstitutet. Föreläsningar och teori blandas med övningar och reflektion. Vi formulerar en individuell utmaning/uppdrag inför sista träffen. Även denna dag serveras fika och lunch.
Christer Mattsson, Doktorand, pedagog och bitr. föreståndare från Segerstedtinstitutet
- Beskriver den extremistiska och antidemokratiska diskursen på nationell och lokalnivå samt ”Toleransprojektets” pedagogiska förhållningssätt. Mer om Toleransprojektet
och Segerstedtsinstitutet: https://segerstedtinstitutet.gu.se/om-si
Dag 3 (5:e december)
Hur arbetar vi vidare i vår lokala kontext och utifrån våra förutsättningar?
Under uppföljningsdagen 5:e december återsamlas vi och reflekterar kring de tidigare
dagarna. Vi presenterar våra uppdrag och slutligen har vi en workshop kring hur vi
konkret kan arbeta vidare utifrån våra lokala förutsättningar och kontext.

Välkommen!
Anmälan senast 4 oktober:
internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/att-se-sig-sjalv-och-skapa-konstruktiva-moten-med-andra

