Petra är katolsk församlingspedagog från
Tyskland som arbetat med både katolsk religionsundervisning i skolor och med barnkatekes i
församlingar i Paderborn, Köln och Aachen.
Sedan 2015 har hon i samarbete med Bonifatiuswerk
hållit uppskattade kateketkurser i Finland där hon
nu har biskopens uppdrag att leda kateketernas
och lärarnas utbildning och ta fram nytt
kateketiskt material.

ANMÄLAN SENAST
DEN 19 OKTOBER 2018 till
KPN@KATOLSKAKYRKAN.SE
08–50 557 660 • www.kpn.se

Dagens program
Lördag 27 oktober kl 9.30-16
Kristus Konungens församling,
övre salen, församlingshemmet

KETTMETODEN
VAD ÄR DET?
Franz Kett är en katolsk religionspedagog som arbetat med barn med särskilda behov. Den vanliga undervisningen i skolsalen fungerade inte här och han var
tvungen att tänka ut en helt ny pedagogik för att
fånga deras intresse och engagemang. Tillsammans
med syster Esther Kaufmann började han utveckla
en mer helhetlig metod som skulle göra dem mer delaktiga och aktiva i lärandet. De använde sig av alla
sinnen och de bjöd in barnen till att själva gestalta
trons erfarenheter. Ibland har deras metod kallats
”duk”-metoden, eftersom de ofta använder dukar på
golvet för att åskådliggöra en händelse ur Bibeln.
Metoden visade sig fungera utmärkt även för barn i
den vanliga katekesen och är idag spridd och uppskattad i Katolska kyrkan i Tyskland. Mycket av KPN:s pedagogiska arbete är också influerat av denna Kettmetod.

9.30
Fika och anmälan
10.00 Välkommen
10.15 De pedagogiska och teologiska tankarna bakom
Kettmetoden, och hur vi kan använda oss av dessa
I katekesen i Sverige
11.00 Paus
11.15
Den barmhärtige fadern (Lukas 15)
En biblisk berättelse som förberedelse till barnens bikt,
berättad med material ur Ketts pedagogik
11.45 Inledning till kursdeltagarnas eget praktiska arbete
12.15 Lunch
13.00 Från teori till praktik: grupparbete
14.30 Fika
14.45 Vi delar frukterna av vårt grupparbete i plenum
15.45 Avrundning och utvärdering
16.00 Slut!

Vad du som deltagare ska ta med:
Öppenhet för något nytt
Nyfikenhet
Lusten att experimentera
Glädje över att göra saker tillsammans
Olika material: speciella stenar, mindre grenar, kottar,
blad, kastanjer, ekollon, dukar i olika färger (gärna
enfärgade men även BROKIGA går bra), små saker som
du tror kan komma till användning i katekesen

Petra Bungarten kommer att tala på engelska
och tolkas av Ulrika Erlandsson från KPN

