Berättelser och berättande: Identifikation skapar empati
Fredag 13 maj – lördag 14 maj 2011
Kursen vill inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik och storytelling.
Vi lyfter fram betydelsen av empati, som vi också fördjupar oss i under en skrivarverkstad
utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Kursen tar upp konkreta exempel
hur man kan arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter genom att läsa skönlitteratur
och samtidigt träna språkutveckling. Abrahams Barns empatiprogram ”Vänner” och
läsinlärningsprojektet ”Listiga räven” presenteras. Vi får även möjlighet att samtala om barns
och ungas livsfrågor.
Medverkande:
Liza Haglund, filosofipedagog med lång erfarenhet som samtalsledare för barn och ungdomars
filosoferande, lärarutbildare på Södertörns högskola och författare till faktaböcker om filosofi för unga.
Ulla Holm, docent, leg. psykolog och författare till bl.a. ”Empati: att förstå andra människors känslor.”
Ida Junker, fil.kand., utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula
storytelling.
Lisbeth Lindvall, bibliotekarie med lång erfarenhet av Abrahams Barns verksamhet i Rinkeby.
Ulla Nestor, lärare som arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på grundskola i Märsta.

Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Pris inkl helpension: 1 950 kr
För mer information och anmälan senast 28 april kontakta Abrahams Barns programsekreterare
Elisabet Mattizon Armgard; elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

Obs! För detaljerat kursprogram se bifogad information.

Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande
pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och
kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i
centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. En metod som inbegriper identifikationsövningar i tal och
skrift med utgångspunkt från berättelser hjälper barn, ungdomar och vuxna till inlevelse i människoöden från
olika tider, kulturer och religioner.
För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar besök www.abrahamsbarn.org
eller kontakta Abrahams Barns programsekreterare Elisabet Mattizon Armgard
elisabet.mattizon-armgard@sigtunastiftelsen.se; 08-592 589 98

