Världens röster
- språk och kultur genom litteratur
INBJUDAN TILL SEMINARIUM • 22 SEPTEMBER SUNDBYBERGti

Samar Mahfouz Barraj

Taghreed Najjar

Den mesta litteratur som skrivs i världen förblir okänd
för svenska läsare. Litteraturen rymmer erfarenhet och
kunskap som vidgar våra vyer och låter oss möta andra
människor. Genom att lyfta en mängd berättelser utmanar vi våra fördomar och privilegier. I seminariet får du
ta del av hur världslitteraturen kan främja språkutveckling och interkulturell förståelse. Våra inbjudna författare
tar upp vikten av det fria ordet och konsekvenserna av
när yttrandefriheten hotas.

Målgrupp
Lärare från grundskola, gymnasium och SFI

Program
12.00 Lunchmacka och bokbord

Anmälan
Anmäl dig via webbplatsen
www.denglobalaskolan.se

12.30 In i litteraturen, ut i världen
Birgitta Wallin
13.30 Att inkludera världslitteratur i undervisningen
Tammi Nadel
14.15

Reportrar utan gränser
– möt organisationen och dess arbete
Lars Gunnar Erlandsson

15.00 Fika
15.15

Författarsamtal med Mats Kempe,
Taghreed Najjar, Yara Bamieh
& Samar Mahfouz Barraj

16.15

En bok i världsklass
Matilda Wallin, Internationella biblioteket &
Kia Knutsson-Norberg, Stockholms
utbildningsförvaltning

När?
Tisdag 22 september kl 12.00-16.30
Var?
Allaktivitetshuset Sundbyberg, Sturegatan 10
(T - Sundbybergs Centrum)

Kontakt
Johanna Lund Rockliffe
johanna@denglobalaskolan.com
Arrangör
Den Globala Skolan i samarbete med
Stockholms utbildningsförvaltning
och Internationella biblioteket
(med stöd från Svenska Institutet)

Välkommen!
				
				Medverkande >>>

Medverkande
Mats Kempe, författare, bibliotekarie och kulturskribent med lång erfarenhet av läsfrämjande verksamhet
och stora kunskaper i internationell barn- och ungdomslitteratur. Som bibliotekarie vid bland annat Världsbiblioteket har han tillsammans med lärare och pedagoger
utvecklat studiehandledningar för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan kring barnböcker från hela
världen. Mats Kempe samtalar med Taghreed Najjar,
barnboksförfattare från Jordanien som driver förlaget
Al Salwa Publishing, Yara Bamieh, illustratör och
barnboksförfattare från Palestina och Samar Mahfouz
Barraj, barnboksförfattare från Libanon.
Tammi Nadel, doktorand på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet med lång erfarenhet
som gymnasielärare i svenska och engelska. Hennes
pågående forskningsprojekt handlar om att undersöka
undervisning i och om världslitteratur inom ramarna
för svenskämnet.
Birgitta Wallin är redaktör för tidskriften Karavan,
med fokus på litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika. Birgitta har även varit engagerad i ett svenskindiskt bokprojekt, varit en av redaktörerna för antologin Människosaker och arbetat som översättare –
femte boken kom ut i höstas: Brända skuggor av Kamila
Shamsie.
Reportrar utan gränser arbetar för att förändra det
faktum att hälften av världens befolkning inte har rätt att
säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill.
Lars Gunnar Erlandson är styrelseledamot i Reportrar utan gränser och har tidigare varit utrikeskorrespondent för Sveriges Radio i Mellanöstern, Asien, Latinamerika och USA.

Den Globala Skolan arbetar i enlighet
med FN:s Global Action Programme:
Alla individer inom skola och utbildning
ska ses som ledare i den process som har
ett globalt hållbart samhälle som mål.
För detta krävs ett förändringsbenäget
lärande som genom sin flexibilitet leder
till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt
kan vi finna lösningar på globala utmaningar och aktivt bidra till en mer rättvis,
fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och
hållbar värld. Lokalt och globalt – nu och
i framtiden.

