Religionspedagogiska dagar 1-2.2.2019 i
Helsingfors
I februari 2019 ordnas de religionspedagogiska dagarna i
samarbete med Suomen uskonnonopettajain liitto ry:s (SUOL). Vi
börjar med vårt eget program fredagen 1.2 och deltar på lördagen
2.2 i SUOL:s vinterdagar kring temat ”Etik och pedagogik” –
perspektiv och metoder för religionsundervisningen. Lördagens
program innehåller seminarier både på engelska, finska och svenska. Obs! Man anmäler sig via skilda
anmälningslänkar till fredagens (Kyrkostyrelsen) och till lördagens (SUOL) program. Deltar man i båda
dagarna är deltagaravgiften för lördagens program 60 euro (annars 90 euro).

Fredag 1.2
Tema: Tro, veta och uppleva
Arr. Kyrkostyrelsen, Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA)
Plats: Kyrkans hus, vån 1 Mikaelsalen, Södra kajen 8
Deltagaravgift:
Alternativ 1: 90 euro. Här ingår lunch och kaffe på fredagen samt middagen på kvällen
Alternativ 2: 60 euro utan middagen
Logi: Var och en ordnar sin övernattning själv men vill du övernatta på hotell får du rabatt på följande
ställen:
Hotell Anna, anmälningskod: Annankatu1, 10% rabatt från dagens pris. Länk till hotell Anna
Hotell Arthur, anmälningskod: RELPED19 senast 21.12. 10 € rabatt på dagens pris. Länk till hotell Arthur
Anmälning: Sista anmälningsdagen 21.12. Anmäl dig här

Program
10 Välkommen och kaffe/te
10.15 "Men sådär kan man ju inte tänka!" Om radikaliseringsprocessens logik och dynamik, med exempel
från nutida judiska apokalyptiska rörelser. TD Mia Anderssén-Löf
11.30 Aktuellt från Kyrkostyrelsen. Bl.a. om den nya konfirmandplanen i jämförelse med skolans läroplaner
i religion för åk 7-9. Maria Björkgren-Vikström, Kyrkans central för det svenska arbetet
12.00 Lunch i Ala certa (Kyrkostyrelsens matsal)
12.45 ”Religion och vetenskap i dialogisk undervisning om tro, vetande och konstruktiv religionskritik”. TD
Olof Franck docent och lektor i religionsdidaktik vid Göteborgs universitet
14.30 Kaffe och samtal i grupper kring aktuella frågor. Frågor kan sändas in på förhand
1) För lärare som undervisar i grundläggande utbildningen. Samtalet leds av Tuomas Anttila,
styrelsemedlem i SUOL
2) För lärare som i huvudsak jobbar i gymnasiet. Sabina Mulari viceordförande i SUOL leder samtalet.

16.00 Studiebesök till Studium Catholicum, ett katolskt kulturcentrum (dominikanerna) i det centrala
Helsingfors, Riddaregatan 3
19.00 Gemensam middag och samtal kring aktuella frågor på restaurang Juuri, Högbergsgatan 27

Lördag 2.2
Plats: Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2 Helsingfors
SUOL:s vinterdagar med temat ”Etik och pedagogik” – perspektiv och metoder för religionsundervisningen.
Här ingår key note på engelska med Olof Franck och workshops på svenska med Olof Franck och Agneta
Lundmark. Program och anmälningslänk finns på SUOL:s webbsida här

