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Nedanstående kursområden utgör utbildningens innehåll:
Diakoni - teori och praktik
– en överblick och fördjupad kunskap om Diakoni.
– en teologisk grund för diakonalt arbete inom olika fält i kyrka och samhälle
– möjlighet att pröva och gestalta den diakonala yrkesrollen.
– Diakonins identitet och historia (tolkning, historik och praktik)
– Kyrka och samfundskunskap
– Diakonala fält , t ex ungdomsdiakoni, integration.
– Yrkesroll och professionalitet
– Socialt arbete
– Politisk och profetisk diakoni

Omvärld och beteende
– Kunskap och insikt om människans psykosociala utveckling och beteende.
– förståelse för det salutogena perspektivet vad gäller människors hälsa.
– Omvärldsanalys ur ett hälsoperspektiv (individ och omvärldsförståelse utifrån senmoderna teorier)
– Identitet, livsåskådning och hälsa
– Etik
– Kulturmöten och interkulturella perspektiv
– Exposure – en dialogbaserad modell för omvärldsanalys och levande diakoni
– Kriser och psykisk ohälsa
– Socialpedagogik
Teologi
– kunskap om kristen tro utifrån ett historiskt, systematiskt och bibliskt perspektiv
– Bibelkunskap, fördjupad kunskap om Bibelns innehåll och historia och även olika tolkningsmodeller.
– grundläggande kunskaper om gudstjänstens historia och innehåll.
– Diakonal teologi
– Gudstjänst, andakt, nattvard, dop, begravning (liturgi och diakoni)
– kunskap om själavårdens teori och praktik, religionspsykologi
– utveckla den egna själavårdande förmågan och själavårdshandledning, samtalsmetodik, tystnadsplikt
– Individuella samtal
Pedagogik
– en fördjupad insikt och kunskap om pedagogiska teorier i relation till församlingens uppdrag.
– utveckla pedagogisk reflektion och färdigheter och på så sätt bidra till det församlingspedagogiska
områdets utveckling.
– Bibelpedagogik
– Livsnära samtal
– Grupputveckling
– Barn och ungdomsdiakoni

forts
Övriga ämnen
Projekt
– utforska projektarbetes metod och dynamiken som projekt kan medföra.
– kunskap om projektarbetes arbetsformer och villkor.
– Projektet som förändringsverktyg
– Genomförande av eget projekt med skriftlig och muntlig presentation.
Praktik
– följa en diakon i det dagliga arbetet
– reflektera över yrkesroll och arbetsuppgifter
Församlingsstudie
– ska förankra utbildningen i församlingens verklighet
– Församlingsarbete utifrån ett diakonalt perspektiv
– Relation och interaktion mellan teologi och social kontext
– Beskrivande självständig rapport och reflektion av församlingsstudien.
Pilgrimsvandring
– Upplevelse av pilgrimsvandring i utbildningsgruppen
– Pilgrimsvandringens historia och samtida uttryck
– Pilgrimsvandring som pedagogiskt verktyg och metod
– Pilgrimsvandring och diakoni
Internationell studieresa
– Erfara och utforska diakonalt arbete, i ett annat land
– Kyrkans mission
– Resmålets diakonala och kontextuella verklighet
– Resan i sig, genomförandet
– Reflektion och dokumentation

