Onderwijsbegeleiders Levensbeschouwing en Identiteit Midden- en Oost-Nederland

Nieuwsbrief Oblimon nr 16 (juni 2015)
In deze nieuwsbrief kort iets over ons scholingsaanbod voor volgend schooljaar.

Cursus ‘filosoferen met kinderen over
kunst’
Op 7 september
start een training
‘filosoferen met
kinderen over
kunst’, die wij samen met CultuurCollege aanbieden.
In vier bijeenkomsten leert u hoe u
beeldende kunst
kunt gebruiken als vertrekpunt voor filosofische gesprekken met groepen kinderen. U
leert hoe u lessen kunt ontwerpen rond kunstwerken en u oefent in het begeleiden van
een filosofisch kringgesprek. Deelnemers aan
de cursus overdenken samen wat filosoferen
over kunst voor kinderen kan betekenen, en
hoe zij deze aanpak kunnen inzetten bij wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en levensbeschouwing. Tussen de bijeenkomsten
door krijgt u opdrachten om met groepjes
kinderen uit te voeren.
Voor: leerkrachten, educatiemedewerkers
van musea, docenten kunstzinnige vorming
Tijd: vier avonden in september en oktober
2015
Plaats: Ede (onder voorbehoud)
Meer informatie: liesbeth@oblimon.nl of
www.cultuurcollege.nl
Op aanvraag geven we deze training ook
op uw school.

Cursus Levensbeschouwelijke Vorming
in het Openbaar Onderwijs
Voor leerkrachten op openbare scholen organiseren wij komend schooljaar een cursus
over de plaats van levensbeschouwing in
openbaar onderwijs en over de rol die levensbeschouwing heeft in de ontwikkeling
van kinderen.
U verdiept zich daarbij in enkele grote godsdiensten en in de manieren waarop u die
met kinderen kunt verkennen, uitgaande
van ‘actieve pluriformiteit’.

In de cursus sluiten we aan bij de situatie op
de scholen van deelnemers. Zij kunnen zich
hiermee ontwikkelen tot specialist en aanspreekpunt levensbeschouwing op hun
school. Maar ook leerkrachten met een persoonlijke interesse in levensbeschouwing en
de verschillende achtergronden van hun
leerlingen zullen deze cursus verrijkend vinden.
Voor: leerkrachten openbaar onderwijs, met
name (beoogd) specialisten levensbeschouwing.
Tijd: vijf dinsdagavonden vanaf 27 oktober
2015
Plaats: Utrecht
Meer informatie: ineke@oblimon.nl

Kenniskring identiteit en
levensbeschouwing
Voor schoolbesturen
die levensbeschouwing en schoolidentiteit meer op de agenda willen hebben, organiseren en begeleiden wij kenniskringen
rond identiteit en levensbeschouwing. In
die kenniskringen komen coördinatoren levensbeschouwing van
de verschillende scholen vier of vijf keer per
jaar samen.
Doel is, de deelnemers beter toe te rusten
voor hun taak als coördinator. Onderwerpen
die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: interreligieuze dialoog in de school,
ontwikkelingen in de vakdidactiek levensbeschouwing, spiritualiteit van kinderen en morele dilemma’s in het onderwijs bekeken vanuit gedeelde waarden. Doel en inhoud van
de kring worden nader toegespitst in gesprekken met de opdrachtgever en de deelnemers.
Meer informatie: info@oblimon.nl
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