razem każdy osiąga więcej
XII Zjazd Rodzin Edukacji Domowej

29-30 sierpnia 2014
Korzecznik

razem każdy osiąga więcej
Serdecznie zapraszamy na kolejny zjazd rodzin edukujących domowo, planujących taką formę edukacji lub z nią sympatyzujących, organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie wraz
ze Stowarzyszeniem „Z Edukacją w Przyszłość” oraz Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju.
Zjazd 2014 odbędzie się w Korzeczniku, 23 km od Koła i 12 km od Kłodawy.
Osią zjazdu będzie jak zwykle temat Edukacji Domowej, tym razem jednak chcemy się przyjrzeć kwestii współpracy, motywacji oraz wyznaczania i realizacji celów. Jak zawsze będzie czas na dyskusje
o tym, jak lepiej nauczać nasze dzieci, jak wzmacniać swoje pedagogiczne kompetencje, jak znajdować
interesujące materiały edukacyjne i jak nie wypalić się dzień po dniu idąc tą fascynującą ścieżką wychowywania naszych dzieci.
Istotnym elementem tegorocznego spotkania są warsztaty dla młodzieży od 6 klasy wzwyż. Dzielić
się będziemy także doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Niektóre moduły warsztatów będą podzielone (rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów SP do klasy 5 oraz uczniów od klasy 6 SP wzwyż).
Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych trenerów i coachów na co dzień pracujących
z klientami indywidualnymi oraz zespołami nad wzmocnieniem ich efektywności.
Maria Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku przedstawi ofertę edukacyjną dla Edukatorów Domowych przygotowaną przez Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość”.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, podzielą się aktualnymi zmianami w systemie
oświaty, istotnymi dla Edukatorów Domowych.
Koszt uczestnictwa płatny za każdego członka rodziny:
30 PLN— młodzież od 6 klasy SP i dorośli
20 PLN— od 3 lat do 5 klasy SP
10 PLN— dla rodzin uczniów zapisanych do SP i Gimnazjum w Korzeczniku
W trakcie Zjazdu zapewniona jest opieka dla dzieci od 3 roku życia – zajęcia prowadzone przez kadrę SP
w Korzeczniku.
Noclegi:


bezpłatnie — w salach szkolnych i pod własnym namiotem (ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)



możliwość rezerwacji noclegów w okolicznych agroturystykach.

Rejestracja na stronie www.edukacjadomowa.pl
Szczegółowe informacje na stronach organizatorów:

www.korzecznik.eu

www.edukacjadomowa.pl

www.ceiwr.com

Plan Zjazdu:

Piątek 29.08.2014
Dzieci

Młodzież

1500—1600
1600—1900

Rodzice

rejestracja
gry i zabawy
integracyjne

gra terenowa

warsztat Mój cel na Zjazd,
mój cel na najbliższy rok

1900—

wspólne ognisko — wieczór rodzinnych talentów, zabawy, rozmowy
ile damy radę :)

Sobota 30.08.2014
Dzieci
900—1030

warsztaty plastyczne

—Mój Korzecznik

1030—1045
1045—1215

00

12 —14

gry i zabawy
integracyjne

gry i zabawy
integracyjne

1845—1900

Kim jest moje dziecko?

Dokąd zmierzam?

Dokąd zmierza/
prowadzę moje dziecko?

Jak efektywnie się uczyć?

Gimnazjum i SP
w Korzeczniku
— nasza oferta

obiad
gry i zabawy
integracyjne

1630—1645
1645—1845

Kim jestem?

przerwa

1400—1500
1500—1630

Rodzice

przerwa

1215—1230
30

Młodzież

Po co mi współpraca?

Konsultacje
z nauczycielami

przerwa
gry i zabawy
integracyjne

Czas wolny
Zakończenie

Sieć wsparcia
—moc czy mit?

