“Jeg har lært mye gjennom kurs i filosofisk samtale.
Å få lede samtaler er kjekt og lærerikt og jeg har nok
vokst en del på det.” (jente, 17 år som leder samtaler både med barn og med
ungdommer og voksne etter å ha deltatt på kurs.).

PRAKTISK INFORMASJON
Arrangør: Kateketforeningen, Barne- og ungdomsfilosofene og
Ung Kirkesang. Kurset er støttet av trosopplæringsmidler. Derfor
kan vi subsidiere kostnadene til faglig og administrativ kursledelse
samt oppfølging av deltakerne etter kurset inkl diskusjonsforum på
nettet.Sted: Sørmarka kurs- og konferansesenter utenfor Oslo.
Når: 12. – 14. mars 2010, fra fredag kl 17.00 – søndag kl 16.00.
Pris: reise, opphold + en påmeldingsavgift pr person på kr 250,-.
Opphold helg: dobbeltrom pr person: 955,- eller enkeltrom kr 1155,-. Middag,
frokost, lunsj og frukt gjennom to dager er inkl.
Reise: velg rimeligste reisemåte, se veibeskrivelse på www.sormarka.no
Påmeldingsfrist: 20. februar.
Materiell: Deltakerne får tilsendt noe materiell før kurset.

Hellig Olav var så
kristen
at han drepte!

Passer ikke datoen eller blir det for langt å reise? Bestill kurset til ditt prosti
eller bispedømme og bestem selv tid og sted!
Fritak fra skole? Noen ungdommer må kanskje reise før skoledagen er
slutt. Kontakt oss for mal om søknad om fritak fra skolen.
Påmelding: birgitteloes@mac.com eller harald@kateket.no

Kateketforeningen
Barne- og ungdomsfilosofene

Invitasjon til kurs i
samtaler med barn
og unge i kirka sin
trosopplæring

http://filosofimedbarn.ning.com
Metode: filosofisk samtale /// Mål: ord til tanke og tro /// Deltakere på kurset: ansatte,
frivillige og ungdommer 16+ /// Omfang: helgekurs fredag - søndag

Ønsker du å:

Ord til tanke og tro

lære et samtaleverktøy du kan bruke i mange

Det er naturlig for unge mennesker å stille dype, eksistensielle spørsmål. De spør fordi

sammenhenger?

deres identitet ennå er flytende. De spør for å få svar, som kan hjelpe dem til å bygge den

bli en filosofisk veileder for barn og ungdom i tros-

virkelighetsforståelse de baserer sin tro og identitet på:

opplæringsgrupper?
få gruppen din til å lytte bedre og stille flere spørsmål?

Har vi rett til å mene at visse måter å leve på er bedre enn andre måter?

Ledertrening:

få deltakerne til å reflektere mer og ta ansvar for sine

Hvordan begrunner vi dette?

“Kurset vil også gi deltakerne god ledertrening!”

meninger?

Hva er tro og hva er viten?

(kateket i Hamar).

Velkommen på kurs! Mer om metoden kan du lese på

Må jeg alltid følge reglene?
www.buf.no

“I dag tilbyr vi minilederkurs året etter
konfirmasjonsfasen, men
hva så? Kurset er et faglig
ledelsestilbud for en gruppe
som i dag ikke har så mye.”
(kateket i Tunsberg).

Slike spørsmål skal ikke besvares en gang for alle, men grubles over, tygges på – og
arbeides med. Og det er akkurat det vi gjør i den filosofiske samtalen. Som voksne

Fellesskap:

samtaleledere hjelper vi deltagerne til å utdype og begrunne sine meninger slik at de ikke

“Dette kurset vil jeg ta med meg ungdomslederne mine på! Det er OK å bruke tid på å
gå et stykke vei sammen med dem. De får noe
tilbake for sin innsats i menigheten og en metode de kan bruke i gruppene sine.” (kateket i Oslo).

blir stående ordløse i forhold til sin tro og sine tanker. En tro som tør å hevde det den
mener er sant, blir lettere en trygg og frimodig tro.

Allsidig metode
De som jobber med trosopplæring 3 – 18 år vil fort se at det er mange aktiviteter der
filosofisk samtale kan brukes. Metoden gir samtalelederen hjelp til å strukturere samtalen
og å støtte deltagerne i å formulere seg så klart og tydelig som mulig. Lederen sitter ikke
klar med svarene dersom deltagerne ikke vet hva de skal si. Formålet er å stimulere barn og
unges egen tenkeevne, ikke å formidle lederens eller kirkas svar.

Å tenke kan være hardt arbeid!

“Åh, nå er jeg så sliten, må du stille flere spørsmål nå?” “Ja, gjør det, for dette er
gøy! Jeg visste ikke at det var mulig å jobbe så lenge med ett bibelvers og å tenke
dypere og dypere…”
(to deltakere hhv 12 og 16 år). De fleste deltakerne synes filosofisk samtale er nettopp både slitsomt,
gøy og givende.

