FRIENDSFRIENDS
AT HOMEABROAD DOELEN
is een project in het kader van het
Erasmus+
programma
van
strategische partnerschappen voor
scholen (2019-2021).

De waarden vrijheid, tolerantie,
respect voor diversiteit en nondiscriminatie zijn hoekstenen van de
Europese samenleving. Pesten op
school beschadigt deze waarden.

Het project verenigt 5 basisscholen Het is een sleutelfactor bij voortijdig
uit Portugal, Spanje, Roemenië, schoolverlaten en heeft ernstige en
Turkije en België.
langdurige gevolgen.
Bijna 3000 leerlingen en 110 Met dit project willen we over de
leerkrachten zijn direct en indirect grenzen heen deze problematiek
aanpakken.
bij het project betrokken.
www.friendsathomefriendsabroad.eu

pesten op de scholen
verminderen

bestrijden van vooroordelen en
discriminatie

vergroten van het bewustzijn
rond pesten en het ontwikkelen
van een anti-pest-schoolbeleid

bevorderen
van digitale
vaardigheden van leerlingen en
leerkrachten en verbeteren van
de kennis van de Engelse taal

uitwisselen van goede
praktijkvoorbeelden over
landsgrenzen heen
versterken en verrijken van
intercultureel bewustzijn en
dialoog tussen verschillende
etnische groepen, migranten en
vluchtelingen

bevorderen van wederzijds
begrip en vriendschap bij
leerlingen, leerkrachten, ouders,
...

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie
houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van
de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

www.friendsathomefriendsabroad.eu

KBO VOLKEGEM
DE STERRENKIJKER

In het hart van de Vlaamse Ardennen, tussen het
groen, zit onze school verscholen. Een kleinschalige
school met een 40-tal kleuters en 108 lagere
schoolleerlingen.
Onze school werkt volgens de principes van
Maria Montessori.
De dagdagelijkse werking laat zich o.a. kenmerken
door:
een leefgroepwerking
een vrije werkkeuze
aandacht voor de gevoelige periode
verantwoordelijkheid voor het eigen leren
gebruik van Montessori-materialen
kosmische opvoeding

www.volkegem.kbo-oudenaarde.be

KOSMISCHE
OPVOEDING
Binnen het Montessorionderwijs
spreken we van kosmische
opvoeding
in
plaats
van
wereldoriëntatie in het traditionele
onderwijs.

Naast kennis over natuur,
wetenschap, geografie, techniek, …
brengt kosmische opvoeding onze
leerlingen waardering bij voor de
aarde en voor alles wat door
menselijke samenwerking is tot
stand gekomen.

KOSMISCHE
OPVOEDING
Het is belangrijk om aan leerlingen
de verbindingen in het geheel te
tonen. Alles wat leeft en zich
ontwikkelt heeft een functie in het
groter geheel.
De mens heeft een speciale rol
hierin. Hij kan ingrijpen en de wereld
mee vorm geven. De mens is
verantwoordelijk voor het in stand
houden van het geheel en het
vreedzaam samenleven van alle
mensen op aarde.
Vanuit dit idee maken we een brug
naar ons Europees project.

