Moszczanka, 25 maja 2011

List otwarty
do Grup Regionalnych
Koleżanki i Koledzy,
Przed nami ostatnie tygodnie roku szkolnego i upragnione wakacje.
Od ostatniego listu minęło kilka miesięcy, czas więc, aby podsumować
wydarzenia, które w tym czasie miały miejsce.
5 lutego 2011 odbył się Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia
Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, na którym wybrano Krajowy
Zespół Koordynacyjny w składzie:
Marzena Kędra – przewodnicząca
Joanna Ryduchowska-Wrzałek- wiceprzewodnicząca
Ada Dorociak – wiceprzewodnicząca
Grażyna Kasprzak – Magiera – skarbnik
Aleksandra Piela – sekretarz
Wanda Silezin – członek
Anna Ławnik-Zawadzka – członek
W imieniu wszystkich koleżanek serdecznie dziękuję naszej
przewodniczącej Kazi Piwko za wsparcie merytoryczne i metodyczne,
możliwość skorzystania z głębokiej znajomości koncepcji pedagogiki
C. Freineta, za wszystkie piękne chwile spędzone wspólnie na pedagogicznym
szlaku. Niechaj idea twórczej aktywności nadal stanowi dla Ciebie szczególną
inspirację w pracy pedagogicznej oraz źródło nieustannej radości i satysfakcji.
Redakcja „Życia Szkoły” marcowy numer poświęciła Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu w Moszczance, w którym znalazły się artykuły o pracy
szkoły inspirowane pedagogiką C.Freineta.
Od 30 kwietnia do 7 maja 2011 r. w Vence i Nicei odbyły się X warsztaty
i seminarium „Alternatywne pedagogiki w placówkach oświatowych
Francji a pedagogika Celestyna Freineta”.

Serdecznie wszystkim dziękuję za wyrozumiałość, a Wandzie Silezin i Kazi
Piwko za kierowanie warsztatami i seminarium. Dziękuję Grażynce Magierze za
sprawne załatwianie spraw finansowych.
Grupa Regionalna Kraków oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Krakowie, rozstrzygnęli Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Historia
Polski w obrazach – oczami dzieci i młodzieży”. Wszystkim nagodzonym
gratulujemy.
Od 30 września do 2października 2011 r. odbędzie się kolejna
ogólnopolska konferencja w Moszczance – „Moim laboratorium jest
dziecko”, czyli jak zmieniać szkołę.
Tu apel do wszystkich animatorów i sympatyków o przekazanie
informacji. Niebawem szczegółowy program będzie na naszej stronie
internetowej. Koszt uczestnictwa – 200 zł, zgłoszenia i przedpłatę
w wysokości 100 zł przyjmujemy do końca czerwca.
Prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie lub pocztą elektroniczną:
Marzena Kędra: tel. 602 76 36 19 lub ( do godz. 15.00)77 436 64 23
marzena.kedra@interia.pl
szkolamoszczanka@wp.pl
Wszystkim pedagogom, którzy codziennie, nie bacząc na przeszkody
i trudności pozwalają swoim wychowankom wyruszać w podróże odkrywcze czasem trudne- ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla nich
upragniony, składamy gorące podziękowania i życzymy udanych wakacji.
W imieniu Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
Marzena Kędra

