Onderwijsbegeleiders Levensbeschouwing en Identiteit Midden- en Oost-Nederland

Nieuwsbrief Oblimon nr 8 (juni 2013)
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Graag brengen wij twee nieuwe activiteiten uit
ons aanbod onder uw aandacht. En we wensen u alvast een mooie, avontuurlijke en zonnige vakantie toe!
Leergemeenschap levensbeschouwing

In het afgelopen schooljaar deden we ervaring op met het begeleiden van leergemeenschappen rond schoolidentiteit en levensbeschouwing.

Cursussen ‘filosoferen met kinderen’
In september start in Arnhem een nieuwe
cursus ‘filosoferen met kinderen’ voor gevorderden. We gaan ons verdiepen in de
filosofie en methode van Plato. Deelnemers
scherpen daarmee hun inzicht in het eigene
van filosofie. We lezen en bespreken enkele
teksten, en oefenen daarnaast in het begeleiden van een echte dialoog tussen kinderen.
Data: 12 en 19 september, 31 oktober en 7
november 2013, steeds van 19.30 tot 21.30u

In een leergemeenschap of expertgroep
zitten (meestal) vertegenwoordigers van
verschillende scholen die onder hetzelfde
bestuur vallen. Het zijn mensen die binnen
hun school de ‘kartrekker’ zijn voor levensbeschouwelijke activiteiten. Of contactpersoon
voor dingen die met ‘identiteit’ te maken
hebben. Of die de taak hebben, het gesprek over missie en visie van de school
gaande te houden. Zij komen een aantal
keren per jaar samen om hun deskundigheid
te vergroten. Ook kunnen zij gezamenlijke
activiteiten of materialen ontwikkelen. Leervragen en doelen worden door de groep
zelf bepaald.
Ook komend schooljaar gaan wij weer met
enkele leergemeenschappen aan de slag.
We denken mee, helpen structuur te brengen in het werk van de groep en verzorgen
inleidingen en workshops over specifieke
onderwerpen als ‘vieringen’, ‘interreligieus
leren’ of ‘de school als gemeenschap’.
Wilt u samen met andere scholen ook een
leergemeenschap opzetten, neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer
over de mogelijkheden.

Kosten per deelnemer: € 226,Meer informatie en
aanmelden:
liesbeth@oblimon.nl

In maart 2014 gaat ook weer cursus filosoferen met kinderen voor beginners van start,
eveneens in Arnhem. Onze cursussen kunnen desgewenst ook bij u op school worden
gegeven.
Op onze website vindt u meer informatie:
www.oblimon.nl kijk onder: activiteiten.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen,
stuur dan een mailtje naar info@oblimon.nl
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