Inspirationsföreläsning:

Bildning eller folkbildning?
Strategier för framtiden
Behovet av bildade medborgare kommer att vara stort under 2000-talet. Framtidsstudier visar
en stark önskan hos breda medborgargrupper att förverkliga också sina icke-materiella livsvisioner. Denna önskan ligger helt i linje med behovet av att bygga ett socialt hållbart samhälle.
Kommunnyttan med den hittillsvarande folkbildningsverksamheten har inte hos alla varit uppenbar. Olika slags organisatoriska lösningar på att tillfredsställa människors – och för all del
även samhällets – bildningsbehov kan också tänkas. Här kan erfarenheter från andra länder
komma till nytta.
Föreläsningen tar bl.a. upp följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

är det någon skillnad mellan ”bildning” och ”folkbildning”?
är folkbildning hälsosam? Äta rätt eller sjunga i kör – gör det någon skillnad?
fördjupar folkbildningen automatiskt demokratin – eller måste man arbeta på ett visst sätt?
räcker det med att ta hand om den gamla målgruppen eller måste nya sökas?
många pekar på behovet av nya mötesplatser - har mötesplatser olika bildningsvärde?
behöver arbetsliv och företag folkbildningen eller räcker det med ”friskvård”?
vilka pedagogiska utmaningar står bildningsarbetet inför?

Vi erbjuder en visions- och kompetensutvecklande föreläsning med möjligheter till samtal om
en konkret modernisering av kommunens folkbildningsarbete. Vi ställer också upp som stödpersoner i ett sådant utvecklingsarbete.
Målgrupp: anställda och förtroendevalda inom folkbildningsorganisationer, föreningar och
kommunala kultur och fritidsförvaltningar.
Plats: föreläsningen ordnas lokalt i en kommun eller en kommundel.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: Beror på omfattning m.m. Kontakta oss för diskussion. Material till alla deltagare
ingår.

Fritidsvetarna

Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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