Uitnodiging Congres Big History - Maria Montessori

UITNODIGING zaterdag 16 juli 2016
MONTESSORI‐sessies KOO

Wilt u zo vriendelijk zijn deze
uitnodiging onder al uw collega’s te
verspreiden?

3e Internationale Big History Conferentie Amsterdam
Montessori platform Kosmisch onderwijs en opvoeding

Big History

Het Montessori platform Kosmisch onderwijs en opvoeding nodigt leraren
PO, opleiders en andere betrokken belangstellenden van harte uit voor de
Montessori‐sessies KOO binnen de 3e Internationale Big History
Conferentie op zaterdag 16 juli 2016 te Amsterdam.

Big History is een nieuwe wetenschappelijke discipline welke
de geïntegreerde geschiedenis van de kosmos, aarde, het
leven en de mensheid probeert te begrijpen met behulp van
het best beschikbare empirische bewijs en wetenschappelijke
methoden.

Big History en Maria Montessori

Big History en onderwijsprincipes Maria Montessori

Montessori als een kosmische benadering van onderwijs wordt
internationaal gezien als een voorbeeld voor leren van Big History in
primair onderwijs. De onderwijsprincipes van Maria Montessori staan
borg voor een universele en levende vorm van onderwijs met name door
consequent en principieel uit te gaan van het kind èn de relatie met het
kind binnen de context van het grotere geheel.

Big History gaat uit van acht drempels in de lijn van ruimte en
tijd en hanteert één formule voor elke drempel:
ingrediënten + gunstige voorwaarden = groeiende complexiteit.
Bijzonder is dat de formule van Big History vergelijkbaar is
met de aanpak van Maria Montessori:
materiaal + voorbereide omgeving = montessorionderwijs.

De Montessori‐sessies KOO ‐ 1, zaterdag 16 juli 2016

De Montessori‐sessies KOO ‐ 2, zaterdag 16 juli 2016

Het Montessori platform Kosmisch onderwijs en opvoeding heeft twee
Montessori‐sessies KOO van elk drie programmaonderdelen voorbereid.
Het programma is voor sessie 1 is:

Het Montessori platform Kosmisch onderwijs en opvoeding
heeft twee Montessori‐sessies KOO van elk drie
programmaonderdelen voorbereid. Programma sessie 2 is:
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Raamwerk kosmisch onderwijs en opvoeding primair onderwijs
De montessorischool als voorbereide omgeving voor KOO
Montessori, een kosmische benadering van onderwijs

Het kind uitnodigen ruimte en tijd te onderzoeken
Eigenschappen kosmisch denkende en werkende leraar
KOO voor kinderen van 0 tot 6 jaar

Bijwonen Montessorisessies KOO zaterdag 16 juli 2016

Bijwonen driedaagse conferentie van 15 ‐ 17 juli 2016.

Voor het bijwonen van alleen de montessorisessies op zaterdag is met de
Internationale Big History Association een speciale dagprijs afgesproken
van € 46,50

U kunt ook de hele conferentie bijwonen van 15 ‐ 17 juli
2016. Dan moet u zich inschrijven via de Internationale Big
History website http://www.ibhanet.org/
Daar vindt u ook het complete programma van de
conferentie.

U kunt zich aanmelden voor deze zaterdagsessies door een email te
sturen naar de Stichting Eigentijdse Verbindingen:
contact@eigentijdseverbindingen.nl en € 46,50 ŽǀĞƌƚĞŵĂŬĞŶŽƉ
rekeningnummer NL51 RABO 0136 8519 75 t.n.v. Stichting EV onder
vermelding van BH16juli en uw naam.

Praktische informatie

Montessoriplatform KOO

Plaats: De conferentie wordt gehouden op de Universiteit van Amsterdam.
Locatie Oudemanhuispoort 4‐6, 1012 EZ Amsterdam.

In september 2015 zijn we met een groep betrokken
leerkrachten en opleiders een cursus Montessori KOO en Big
History gestart. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot het
Montessoriplatform KOO. U bent van harte welkom om deel
uit te maken van het platform en op eigen wijze een bijdrage
te leveren aan Montessori KOO.

Datum: De Montessori‐sessies KOO zijn op zaterdag 16 juli 2016.
Taal: Vanwege het internationale karakter van de conferentie is de voertaal
Engels. De digitale montessoripresentaties zullen ook in het Nederlands
beschikbaar zijn.
Informatie: 035‐6564636 of 06‐12395394
contact@eigentijdseverbindingen.nl

Informatie: 035‐6564636 of 06‐12395394
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