Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz,
ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Janusz Morgenstern

szczęśliwy dom
warunkiem dobrego życia
XIII Ogólnopolski Zjazd
Rodzin Edukacji Domowej
29-31 maja 2015
Stankowice

Drodzy rodzice
Serdecznie zapraszamy na kolejny ogólnopolski zjazd rodzin edukujących domowo, planujących taką formę edukacji lub z nią sympatyzujących, organizowany przez Stowarzyszenie
Edukacji w Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej —
NIWA” oraz Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju.

XIII Ogólnopolski Zjazd odbędzie się w Stankowicach (najbliższe miejscowości 5,5 km
Leśna i 11 km Gryfów Śląski).

Osią zjazdu będzie jak zwykle temat Edukacji Domowej, tym razem jednak chcemy się przyjrzeć kwestii świadomego przygotowywania naszych dzieci do dorosłości. Dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) przybliży nam co współczesna pedagogika ma do powiedzenia w kontekście rozwoju dziecka. Joanna i Mariusz Dzieciątko opowiedzą o wyzwaniach edukacji w domu. Dr Piotr Bazia z Finlandii przedstawi nam opracowaną przez siebie
Metodę SALAMA—naukę myślenia matematycznego. Łukasz Wojtacha poprowadzi warsztat z zakresu edukacji medialnej i wolnych zasobów edukacyjnych.

Pragnąc rozwijać zainicjowane podczas zeszłorocznego Zjazdu warsztaty dla młodzieży
od 6 klasy SP wzwyż zapraszamy na warsztat „Chwytając marzenia” prowadzony przez
Barbarę Szuszkiewicz—trenerkę improwizacji scenicznej.

Nie zapominając o zbliżającym się dniu dziecka przedstawiciele Stowarzyszenia NIWA przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji, m.in..:


Nocne zwiedzanie zamku Czocha



Rodzinną naukę wędkowania



Turniej szachowy

Zapraszam do zapoznania się z planem XIII Ogólnopolskiego Zjazdu i zachęcam do rejestracji.

Łukasz Wojtacha

Plan Zjazdu
piątek 29.05.2015r.
dzieci

młodzież

16:00—17:00

rejestracja

17:00—17:30

sprawy organizacyjne

17:30—20:00

Gry i zabawy

Autoprezentacja gospodarzy:

integracyjne



tożsamość mieszkańców Pogórza Izerskiego



walory przyrodniczo-architektoniczne
i turystyczno-krajoznawcze naszego regionu

przygotowanie do nocnego zwiedzania „Zamku Czocha”

20:00—21:00

– przejście / przejazd do miejscowości Sucha
Nocne zwiedzanie „Zamku Czocha” obejmuje m.in.:

21:00—22:30

dorośli



opiekę przewodnika,



nocne zamkowe atrakcje,



degustację pitnych miodów zamkowych,



pajdę chleba z zamkowym smalczykiem.

Plan Zjazdu
sobota 30.05.2015r.
dzieci
8:45—9:00

młodzież

przekazanie dzieci i młodzieży pod opiekę osób prowadzących zajęcia
integracyjne

„Chwytając marzenia”
cz. 1

—kadra

—Barbara Szuszkiewicz

Gry i zabawy

9:00—10:30

dorośli
Wyzwania edukacji w domu
—Joanna i Mariusz Dzieciątko

SP Stankowice

10:30—10:45

10:45—12:15

przerwa kawowa
Zajęcia szachowe „Chwytając marzenia”
dla dzieci
cz. 2
—kadra

—Barbara Szuszkiewicz

Pedagogika a rozwój dziecka
—dr Katarzyna Kochan

SP Stankowice
przerwa kawowa

12:15—12:30
12:30—14:00

Zajęcia plastyczne „Chwytając marzenia”
cz. 3
—kadra
—Barbara Szuszkiewicz

SP Stankowice

14:00—15:30

15:30—17:00

Prezentacja oferty SP w Stankowicach w ramach ED
—Krzysztof Rozenbajger

przerwa obiadowa
„Szachowy turniej „Chwytając marzenia”
plenerowy”
cz. 4

Metoda SALAMA—nauka myślenia matematycznego

—kadra

—dr Piotr Bazia

—Barbara Szuszkiewicz

SP Stankowice

17:00—17:15

17:15—18:45

przerwa kawowa
Warsztaty historyczne nt. Górnych Łużyc i Pogórza Izerskiego—
m.in. prezentacja
stroju rycerskiego

Podchody terenowe dla
młodzieży - na wzgórzu
„Leszczynki”

Edukacja medialna i wolne zasoby edukacyjne
—Łukasz Wojtacha

—kadra
Stowarzyszenia NIWA

—członkowie
Stowarzyszenia
„Zamek Czocha”
—kadra
SP Stankowice

18:45—19:30

19:30—22:00

odebranie dzieci i młodzieży spod opieki osób prowadzących zajęcia,
przygotowanie się do wspólnego ogniska

„Wspólne Ognisko”
i dobra zabawa :)

Plan Zjazdu
niedziela 31.05.2015r.
dzieci

9:00—10:30

młodzież

dorośli

Zajęcia n/t wędkowania dla rodzin nad brzegiem Zalewu Leśniańskiego
(plaża z widokiem na Zamek Czocha)
—członkowie
terenowego Oddziału PZW

10:30—10:45

przekazanie dzieci i młodzieży pod opiekę osób prowadzących zajęcia
Potrzeby rodzin edukujących
domowo

Kontynuacja zajęć n/t
wędkowania dla dzieci
—członkowie

10:45—12:00 terenowego
Oddziału PZW

—kadra

—dyskusja moderowana
„Chwytając marzenia”
—Mariusz Dzieciątko
cz. 5
—Łukasz Wojtacha
—Barbara
Podsumowanie XIII Zjazdu
Szuszkiewicz
Rodzin Edukujących Domowo
—Mariusz Dzieciątko

SP Stankowice

—Łukasz Wojtacha
Oficjalne zakończenie XIII Zjazdu Rodzin Edukujących Domowo

12:00—12:15

odebranie dzieci i młodzieży spod opieki osób prowadzących zajęcia
Festyn środowiskowy z okazji Dnia Dziecka:

12:15—16:00



konkursy,



gry i zabawy integracyjne dla dzieci,



występy zespołów folklorystycznych,



degustacja lokalnych potraw,



prezentacja poszczególnych gospodarstw agroturystycznych (możliwość wizyty w tych gospodarstwach), w tym hodujących konika polskiego

—kadra
Stowarzyszeń lokalnych z terenu Stankowic

14:00—15:00

przerwa obiadowa

koszty uczestnictwa
70 PLN płatny za każdego członka rodziny
(dotyczy dzieci od 3 roku życia)

Koszt uczestnictwa obejmuje:


uczestnictwo w Zjeździe



opiekę nad dziećmi od 3 roku życia do końca 5 klasy Szkoły Podstawowej



warsztaty dla młodzieży — ”Chwytając Marzenia”



nocne zwiedzanie Zamku Czocha — wraz z atrakcjami



wspólne ognisko wraz z poczęstunkiem



przerwy kawowe

obiady
cena
10 PLN

6,50 PLN

cała porcja żywieniowa

„połówka” porcji żywieniowej—tzw. porcja dziecięca

menu
SOBOTA
NIEDZIELA

krupnik z warzywami, kotlet mielony, ziemniaki,
marchewka z groszkiem
pomidorowa z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki,
surówka Coleslav
możliwe jest zamówienie posiłków wegetariańskich

rejestracja
potwierdzeniem rejestracji jest wpłata
kosztów uczestnictwa

Rejestracja na stronie

www.edukacjadomowa.pl
wpłata kosztów uczestnictwa i opłat za obiad za każdego członka rodziny
proszę dokonywać na konto:
Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju
AliorBank—42 2490 0005 0000 4500 2481 5229

noclegi
proszę zamawiać indywidualnie
—w poniższych agroturystykach
specjalna oferta dla uczestników Zjazdu ED
lp.

Nazwa i adres

adres www

nr telefonu

adres email

przewidywany koszt
pobytu
za 1 nocleg
od osoby
(w PLN)

liczba
noclegów
w terminie
29-31maja
2015 r.

1.

Gospodarstwo
Agroturystyczne
"U Kruka"
-Stankowice
59-820 Leśna

brak strony

784 423 927,
721 358 079,
75/ 721 10 58
75/ 724 20 55

brak email

25

16

2.

„Gościniec
u Buckich”
-Stankowice
59-820 Leśna

www.camping.pnet.pl

609 170 115,
75/ 721 13 98

camping@pnet.pl

25

30

3.

Pokoje gościnne
"U Wicia"
-Stankowice
59-820 Leśna

662 261 238,
696 398 332

jolanta.witkowska3@gmail.com

25

6-8

4.

Gospodarstwo
Agroturystyczne
"POLANA"
-Stankowice 85
59-820 Leśna

http://
agroturystykapolana.cba.pl

880 846 421

izabela-krasna@wp.pl

25

12

5.

„Stadnina Izery”
Stankowice 86
59-820 Leśna

www.stadninaizery.com

665 304 202,
661 189 132

grzegorz_chylek@wp.pl

25

9

6.

Agroturystyka
„Nad strumykiem”
Stankowice 8
59-820 Leśna

http://
www.nadstrumykiem.c0.pl

691 642 823

aneta.tarka@interia.pl

25

4-7

7.

Leniuchy
DO-MA Maria
Downie
Stankowice 100
59-820 Leśna

http://leniuchy24.pl/pl

75 72 42 908
785 811 837

leniuchy.stankowice@gmail.com

50

6-9

8.

Agroturystyka
„Leszczynki”
Stankowice 54
59-820 Leśna

http://leszczynki.com

512 967 567
663 876 777

k.rozenbajger@tlen.pl

9.

Zamek Czocha
-Sucha,
59-820 Leśna

http://zamekczocha.com

75 72 11 553

zamekczocha@hotelewam.pl

(dzieci
do 10 lat)
35
25

6-9

zgodnie
z cennikiem
na stronie
internetowej

nie ustalono

zapraszamy

