Kurssamling på Utøya for fremtidige lærere
5-7. november 2018
Etter 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver
dag. Anti- demokratiske krefter i Norge og resten av Europa rekrutterer i stadig større grad
unge mennesker. I et langsiktig perspektiv er det beste forsvaret mot disse kreftene å styrke
unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier.
Samtidig, ser vi at mange lærere synes det er vanskelig å undervise om 22.juli og relaterte
tema (Anker og Von der Lippe, 2015). Vi ønsker å styrke fremtidige læreres kompetanse og
ferdigheter i å undervise om 22.juli og demokratisk medborgerskap, ved å tilby konkrete
metodologiske tilnærminger basert på utdanning om, gjennom og for demokratisk
medborgerskap og menneskerettigheter.
Kurssamlingen er relevant for skolens samfunnsmandat - å utdanne og danne aktive
demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Dette er særlig relevant med tanke på den
pågående læreplanreformen, der demokrati og medborgerskap er definert som et tverrfaglig
tema i læreplanverket.

Hva lærer du?
•
•
•
•

Hvorfor og hvordan undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap kan
bidra til å engasjere ungdom som aktive medborgere i samfunnet.
Kunnskap og ferdigheter til å bruke ulike innganger og metoder for å vekke interesse
og engasjement hos elever.
Kunnskap og ferdigheter til å undervise i kontroversielle og sensitive tema.
Erfaringer og inspirasjon fra andre deltakere fra hele landet.

Gratis
Kurssamlingen er nasjonal og det er ingen deltakeravgift. Vi dekker økonomireise og opphold
(inkludert måltider).

Læringssenteret på Utøya
Samlingen gjennomføres på Utøya i nye kurs- og konferansefasiliteter. Overnatting er på øya
i nye hytter (fra 2017).
Vi tar også i bruk læringssenteret på Utøya – Hegnhuset – som stod ferdig sommeren 2016.
Læringssenteret er utviklet for at ungdom selv skal reflektere over hva demokrati betyr for
dem, hva som utfordrer demokratiet og hvordan de selv kan verne om demokratiet. En viktig
målsetting er å styrke ungdoms demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter.
Et besøk på Utøya kan være både på godt og vondt. Utøya har en lang og viktig historie, med
både mørke og lyser sider. I dag er det nettopp den totale rammen som bidrar til at Utøya er
et spesielt sted for læring og som møteplass for ungdom og de som jobber tett med barn og
unge. Les mer om læringssenteret her: http://www.utoya.no/laeringssenteret

Vi ser etter lærerstudenter fra hele landet, som er engasjerte, nysgjerrige og
har lyst til å lære mer om hvordan undervise om 22. juli og demokratisk
medborgerskap.
Send inn din søknad via skjema på våre nettsider innen 10. oktober

Ved spørsmål, kontakt
Ingrid Aspelund, Det Europeiske Wergelandsneteret (EWC)
i.aspelund@theewc.org eller tlf 95993511

Tentativt program
5-7. november
Mandag
10:00

Oppmøte EWC

10:00 – 11:00

Introduksjon

11:00 – 12:00

Felles transport til Utøya

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 15:00

Utøyas historie og «tilbake til Utøya» etter 22. juli 2011

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 17:00

Møte med vitner etter 22. juli, og pedagogisk tilnærming til vitneberetninger

17:00 – 18:00

Innsjekk og fritid

18:00 – 19:00

Middag

19:00

Refleksjon og sosialt

Tirsdag
08:00 – 09:00

Frokost

09:00 – 11:30

Demokratiforståelse og pedagogisk grunnlagstenkning

11:30 – 12:30

Innledning: Hatprat, ekstremisme og menneskerettigheter

12:30 –14:00

Lunsj

14:00 – 17:00

Workshop: Hatprat, ekstremisme og menneskerettigheter m/praktiske
undervisningsopplegg

17:00 – 18:00

Fritid

18:00 – 19:00

Middag

19:30

Kino

Onsdag
08:00 – 09:00

Frokost

09:00 – 12:30

Oppsummering, praktisk anvendelse og planlegging

12:30 – 13:30

Lunsj

13:30 – 14:30

Evaluering og avslutning

15:00

Avreise Utøya

