
Middag med bildning på menyn
Så här funkar det 
ETT SAMTAL KAN ÖPPNA  
DÖRREN FÖR NYA PERSPEKTIV.  
Med samtalsmenyn vill vi sammanföra 
människor för bildande samtal. Genom att 
diskutera växer vi som individer. 

ALLT SOM BEHÖVS ÄR EN VÄRD  
SOM BJUDER UPP TILL MIDDAG.  
Samtalet kan ske vid ett riktigt matbord 
eller via en digital plattform. Med vänner, 
grannar, kollegor eller andra - formen är fri. 
Maten är inte det viktigaste - målsättningen 
är en givande kväll med nya insikter och 
perspektiv.

Berätta om era diskussioner  
– vinn en låda med delikatesser!

Du som värd får gärna skicka in namnen 
på deltagarna och en bild från samtalet. 
Sammanfatta kort vilken diskussion 
som engagerade er mest!

Bland bidragen väljer vi ut en vinnare 
som får en låda med delikatesser. 

Lämna in ditt bidrag senast 31.5 på  
www.sfv.fi/bildningpamenyn 

Välkommen  
Värden hälsar välkommen och alla gäster presesnterar sig.

HUR KÄNNER DU DIG JUST NU?

VAD KÄNNER DU DIG INSPIRERAD  
ATT GÖRA HÄRNÄST?

MED VEM SKULLE DU VILJA PRATA  
OM DET HÄR?

Unna dig  
en eller två  

för att avsluta  
samtalet.

Efterrätter

Välj en eller  
flera aptitretare  
att samtala om!Förrätter  

EN LÄRARE SOM FORMAT DIG
Berätta om en lärare som format dig och fått dig att växa som person. 

ETT KONSTVERK SOM HAR GETT DIG NYA PERSPEKTIV
Beskriv en bok, en tavla, en låt eller någon annan konstform som har 
öppnat dina ögon och gett dig nya synvinklar.

EN BILDANDE RESA SOM FÖRÄNDRADE DIG
Berätta om en resa som gett dig nya synsätt eller förändrat dig på  
något sätt.

Bli värd för samtal runt ett 
digitalt eller fysiskt middags-
bord under maj månad 
– vinn en låda med delikatesser!

Samtalsmenyn är en del av

European Bildung Day 2021
www.europeanbildung.net/ebd2021

www.europeanbildung.net

#bildningpåmenyn

Välj ett  
eller flera  

samtalsämnen  
att diskutera.Varmrätter  

GE ETT GOTT EXEMPEL PÅ BILDNING I DIN OMGIVNING 
ELLER I DINA TRAKTER!
Vilka är de bästa exemplen och varför?

VILKA UTMANINGAR FINNS I DIN OMGIVNING SOM  
BILDNING KUNDE LÖSA?
Alla samhällen och grupper har utmaningar – vilka kunde  
lösas med hjälp av bildning?

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA NÄR DET KOMMER 
TILL BILDNING I DIN OMGIVNING? 
Vem kan göra något åt det?

HUR SKULLE DEN ULTIMATA MÖTESPLATSEN FÖR BILDNING  
SE UT OM DEN SKAPADES PÅ DIN ORT?
Dröm stort och använd fantasin! Kanske ett köpcentrum stänger  
och kvar blir oanvända kvadratmetrar i överflöd? Vilka andra  
platser skulle passa?


