Idéskiss Petrusakademin 2018-2019

Kursnamn: Petrusakademin/Media Tro & Samhälle
Omfattning

Under ett läsår; fem helger fredag-lördag och en veckas resa till Almedalsveckan

Idé

Kursen vänder sig till dig med ett intresse för att förstå och en vilja att påverka vårt
samhälle utifrån ett kristet perspektiv.

Målgrupp

Unga vuxna, samhällsengagerade, studenter engagerade för och i organisationer,
kyrkor, församlingar eller annan idéburen verksamhet.
Kursen blir också en del av utbildningen för de som läser media på Kaggeholm med
inriktning mot Media, tro och samhälle.

Mål

Petrusakademin vill bidra till
- fler röster i samhället som väcker, lyfter, debatterar eller startar ett samtal om viktiga
samhällsfrågor från ett kristet perspektiv.
- att sätta engagerade kristna på ledande poster i samhället,
Efter kursen ska deltagaren:
- ha en bättre förståelse för olika livsåskådningar och synsätt
- ha en bättre förståelse för aktuella samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv
- förstå principer för påverkansarbete
- förstå den egna rollen och möjligheten att vara en röst för att delta i
samhällsdebatten
- Förstå och provat på olika verktyg för kommunikation i påverkansarbete

Innehåll:

Under fem helger, fredag – lördag hålls studier utifrån olika teman. Kursen avslutas
med ett besök på Almedalsveckan. Det genomgående handlar om att förstå och att
påverka vårt samhälle
Skiss på tänkbart upplägg för helger:
- Helg 1: Tro och samhälle; kristet samhällsengagemang. Vår identitet. Förebilder
och drivkrafter. Vi blickar inåt-bakåt; några förebilder i historien.
Helg 2: Att förstå vårt samhälle och vår samtid; vi tittar på det svenska samhället,
samhälle och synen på religion, sekularism.
- Helg 3: När världen kommer till oss: Migration, flyktingströmmar, integration,
andra religioner i vårt land, förföljelse av kristna över vår värld.
- Helg 4: Världen där ute, vår roll i världen, internationellt arbete, globala målen,
hur får vi svensken att förstå?
- Helg 5: Från tanke till handling, att få utlopp för tron; i konst och kreativitet; i
entreprenörskap, hur hanterar vi våra resurser

Metod

Föreläsningar blandat med praktiska uppgifter.

Litteratur/ material
Lärare

Kursledare/koordinator från Kaggeholms folkhögskola

