Het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken vzw
Het ‘Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken’ biedt aan
leermeesters en leerkrachten levensbeschouwelijke vakken nascholing
aan.
De samenwerking tussen de verschillende godsdiensten en de nietconfessionele zedenleer is een verrijking voor ieder en een unicum in
het onderwijsland. Vertegenwoordigers van de verschillende erkende
en onderwezen levensbeschouwingen geven vorm aan het
nascholingsinstituut. Uiteraard behoudt iedere levensbeschouwing
haar eigen identiteit en werking, maar krijgen kennen, herkennen en
erkennen van de andere en zijn of haar levensbeschouwing een
diepere betekenis en zo worden stappen gezet in de richting van een
open en verdraagzame samenleving.
In overleg met de inspecteurs-adviseurs LBV ontwikkelt het
nascholingsinstituut initiatieven waarbij leraars LBV een belangrijke rol
spelen. Zij kunnen immers - elk vanuit hun eigen invalshoek - een
gemeenschappelijk project opzetten gericht op de leerling, de school,
de samenleving.

Studiedag leermeesters LBV lager onderwijs

Samen anders - anders samen
Levensbeschouwelijke vakken:
eigenheid en ontmoetingen

Maandag 6 december 2010
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw – Hadewijchzaal
Koning-Albert II-laan 18
Brussel (Noordstation)

De eerste spreker leidt ons in, vanuit historisch perspectief, in de
mogelijkheden van een multilevensbeschouwelijke samenleving. De
tweede spreker schetst de mogelijkheden en de uitdagingen van die
samenleving voor het levensbeschouwelijk onderwijs.
Na de middag leveren we allen een bijdrage in een workshop om
samen ‘anders’ na te denken over de praktijk van
levensbeschouwelijke ontmoetingen.
Dr. Frank Mertens behandelt moderne thema’s zoals tolerantie en
persvrijheid aan de hand van het omgaan met minderheden in de
zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek. Baruch Spinoza, filosoof
en zoon van Portugees-Joodse immigranten, komt hierbij scherp in
beeld.
De heer Mertens, verbonden aan de Universiteit Gent, is doctor in de
wijsbegeerte met specialisatie in vroeg-moderne Nederlandse
wijsbegeerte en werkt als postdoc mandaathouder voor het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) dat fundamenteel onderzoek in
Vlaanderen ondersteunt voor alle disciplines.
Dr. Sergio Abdusalaam Scatolini gaat in op de uitdagingen van het
interlevensbeschouwelijk samenleven. Hij neemt ons mee in een
menselijke en veelzijdige zoektocht naar kennis, samenwerking,
samenleven en spiritualiteit.
De heer Scatolini doceert ‘Islamitische godsdienst’ in de
lerarenopleiding en ‘Onderwijs, maatschappij en interculturele dialoog’
in de 'International Educating Class' (IEC) aan Groep T - Leuven
Education College.
Hij heeft studies graduaat en postgraduaat gedaan (godgeleerdheid,
educatieve studies, linguïstiek, islamitische religie, geschiedenis en
beschaving) en ook de lerarenopleiding aan de KUL gevolgd.
Worldcafé / tafelgesprekken / workshop
Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om aan vier gespreksronden te
participeren:
- wat kunnen we vanuit de lezingen leren en toepassen in de lessen
LBV?

-

wat gebeurt er aan samenwerking tussen de verschillende LBV
(inventariseren op leeftijd)?
kan er meer gebeuren aan samenwerking en projecten?
hoe ziet de ideale samenwerking eruit? Zijn er obstructies of
valkuilen?
Het resultaat van de gesprekken wordt aan alle deelnemers
gemaild en er wordt voorgesteld hoe bestaande en nieuwe
samenwerkings-initiatieven gebundeld kunnen worden.
Een uitnodiging voor een vervolgdag volgt.

Programma
vanaf 9.00 u
9.30
9.45
10.45
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30

Onthaal en koffie
Verwelkoming en inleiding
Vrijheid en tolerantie in de zeventiende-eeuwse
Nederlandse republiek (Dr. Frank Mertens)
Pauze
De vier pijlers van het (inter)levensbeschouwelijk onderwijs
(Dr. Sergio Scatolini)
Voorstelling worldcafé / workshop
Middagpauze met broodjes
Worldcafé
Vervolgdag en afsluiting

Doelgroep
Teams van leermeesters LBV lager onderwijs en hun directie
Deelname en inschrijven
Deelname in de kosten bedraagt 8 euro, broodje middagmaal
inbegrepen. Inschrijven gebeurt voor 15 november en uitsluitend met
het inschrijvingsformulier in bijlage of dat je vindt op de website. Je
mailt het naar marlene.stevens@skynet.be .
Enkel de eerste 150 ingeschrevenen kunnen deelnemen. Je betaalt na
ontvangst van de bevestiging van je inschrijving.
Organisatie
Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken vzw
Info: www.everyoneweb.com/nascholinglbv

