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Werkgroep Educatie

Doel
Onderzoek naar alles wat betrekking heeft op vorming & leren:
intern
 onderwijs, cursussen
extern
 idem + voorlichting
NB “voorlichting” is ook een studieonderwerp van de werkgroep communicatie

Extra
Een ecodorp is  door de beoogde veilige sociale structuur en een overschot aan praktische
leerelementen  al snel een prima plek voor het onderdak bieden aan onderwijs en opvang.
Bijkomend voordeel van het maken van een fysieke plek hiervoor, kan zijn dat er geld gegenereerd wordt
waarmee er economische onafhankelijkheid wordt gecreëerd.

Bijlagen - onderwijs
“BuitenBijkomSchool schets.doc”  Schets van een initiatief voor regenererend onderwijs.
Dit  document is in z’n geheel opgenomen in de Prospectus van Flowtown Drenthe.
(zie ook deze map)

Op school word je dom  John Taylor Gatto in Nederland
www.youtube.com/watch?v=PnC4t8pxmKo

Alternatief onderwijs:
Sudbury Onderwijs dekampanje.org  (Amersfoort)

De Vrijheid Van De Sudbury Valley School
vijfendertig jaar ervaringen en inzichten

Samenvatting

● Nederlands

● 188 pagina's

● Astarte

● mei 2003

Alle productspecificaties (bol.com)

De Sudbury Valley School is een school waar kinderen vrij zijn. Een

school zonder lesroosters, zonder overhoringen, rapporten en klassen.

Kinderen kiezen de hele dag zelf wat ze willen doen en leren. De

school wordt bestuurd door volwassenen en kinderen samen.

De fundamenten van de school:

- alle mensen zijn van nature nieuwsgierig

- leren gaat gemakkelijk als mensen zelf het initiatief nemen

https://docs.google.com/file/d/0BycwC99MiCxjRnJfMFU3SVZSTzQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0BycwC99MiCxjRnJfMFU3SVZSTzQ/edit
https://drive.google.com/?tab=co&authuser=0#folders/0BycwC99MiCxjaGR4WlJoNlYxNlU
https://drive.google.com/?tab=co&authuser=0#folders/0BycwC99MiCxjaGR4WlJoNlYxNlU
http://www.youtube.com/watch?v=PnC4t8pxmKo
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdekampanje.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHL1in53NRljqzWQXQ8ecitG8gPag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fde-vrijheid-van-de-sudbury-valley-school%2F1001004001961615%2F%23product_specifications&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmi4X5ag3TOXUye-q92cEQQGNckg
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- mensen die vrij gelaten worden zijn creatief en ontplooien hun talenten

- door de leeftijdmix groeien alle leden van de groep

- vrijheid is essentieel voor persoonlijke verantwoordelijkheid

De Sudbury Valley School is opgericht in de Verenigde Staten in 1968. Al vijfendertig jaar werkt de

school met veel succes. Over de hele wereld groeit het aantal Sudbury Valley scholen in hoog tempo.

Dit boek is een samenstelling van hun meest inspirerende artikelen en publicaties.

Recensie(s)

In dit goed leesbare boek is de (Amerikaanse) Sudbury Valley School beschreven, waar al 35 jaar

gewerkt wordt zonder rooster, rapporten of klassen. Iedere groepsleerkracht wordt dan nieuwsgierig

en wil weten hoe zo'n school er dan uitziet. Dat is precies de bedoeling van deze vertaling. Deze

kennismaking is voor onderwijsmensen inspirerend als ze hun eigen onderwijs adaptiever willen

inrichten. De visie op leren staat haaks op onze praktijk. Praktische tips zijn er dan ook niet in te

vinden, want de ideologie heeft daarvoor te veel consequenties voor de hele school. Als blikverruimer

in een tijd van verandering in het onderwijs is deze uitgave van Astarte goed bruikbaar. De doelgroep

bestaat uit ouders, leerkrachten en anderen die bij het onderwijs zijn betrokken. Het boek is vertaald

en samengesteld door de vereniging Iederwijs, die ook in Nederland dergelijke scholen wil opzetten.


