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“European Democratic Education Conference”
Ojrzanów, 40 km od Warszawy

1-9 sierpnia 2015 r. 

ZJAZD SZKÓŁ DEMOKRATYCZNYCH EUDEC
i ich sympatyków z całej Europy połączony jest 

z FESTIWALEM “Inspire the Future”. To doskonała 
okazja, aby spotkać się z ludźmi, którzy praktycznie 

działają na rzecz edukacji demokratycznej. 
To czas networkingu i pozyskiwania nowej wiedzy, 

działań inspirujących do kreacji, dobrej zabawy 
i odpoczynku w naturalnym otoczeniu polskiej wsi.

Zagroda Ojrzanów jest unikalnym miejscem. 
Pobliskie lasy, pola i rozlewiska są wspaniałą 

przestrzenią dla miłośników mindfulness. 
Sama zaś zagroda z jej kilkuhektarową 

infrastrukturą to otocznie idealne do twórczych 
dyskusji i wymiany doświadczeń. 

O KONFERENCJI



1 sierpnia     uroczyste otwarcie 
    Konferencji

2 - 6 sierpnia  międzynarodowy zjazd szkół  
     demokratycznych 
    (spotkania i warsztaty) 

3 -4 sierpnia   walne zgromadzenie członków   
    stowarzyszenia EUDEC 
    (równolegle z warsztatami)

7 - 8 sierpnia  festiwal „Inspire The Future” 

9 sierpnia   uroczyste zakończenie  
    Konferencji

  

HARMONOGRAM



słuchaczy

O ZJEŹDZIE 
1-6 sierpnia 2015
Celem dorocznego zjazdu 

European Democratic Education Community, 
organizowanego od 2006 r., za każdym razem w innym 

państwie Europy, jest spotkanie zwolenników 
edukacji demokratycznej stowarzyszonych 

lub sympatyzujących z tą międzynarodową organizacją. 

Uczestnikom zależy na na wymianie myśli, wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy aktywnie działającymi szkołami, 

jak również na poszerzeniu perspektywy osób, które 
rozpoczynają własne działania w zakresie edukacji 

demokratycznej. W warsztatach mogą brać udział zarówno 
członkowie EUDEC jak i osoby niezrzeszone. 

Podstawową formą spotkań jest  warsztat otwarty 
inicjowany spontanicznie wokół interesującego tematu. 

Dotychczasowe doświadczenia ze zjazdów dowiodły, 
że jest to najefektywniejsza, niosąca najwięcej 

satysfakcji forma spotkań. Część warsztatów będzie 
zaplanowana z góry, zarówno przez organizatorów jak 
i przedstawicieli szkół z wieloletnim doświadczeniem.

W Ojrzanowie odbędzie się również coroczne walne 
zgromadzenie członków stowarzyszenia (AGM EUDEC), 

na którym podejmowane są kluczowe dla organizacji decyzje.

Zjazdowi towarzyszą również nieformalne spotkania 
i dyskusje, spontaniczne koncerty, zabawa i rekreacja.i dyskusje, spontaniczne koncerty, zabawa i rekreacja.



słuchaczy

o festiwalu INSPIRE 
THE FUTURE

7-8 sierpnia 2015

W ramach zjazdu EUDEC, zapraszamy 
na otwarty (bez opłat) festiwal połączony 

z ekologicznym piknikiem, blisko natury, 
pozostający w dostępności komunikacyjnej stolicy 

(40 km od centrum). 

Zależy nam na otworzeniu w Polsce dyskursu 
wokół dokumentu Manifesto 15, który jest 

deklaracją wizji nowoczesnej i odpowiedzialnej 
edukacji.  Idąc za Manifesto 15, zadajemy sobie tam 

postawione pytanie: Jak możemy zapewnić sukces 
sobie samym, naszym społeczeństwom i planecie, 

w świecie pochłoniętym niepewnością i poczuciem 
starzenia się obecnych systemów edukacyjnych?

Trzonem tegorocznego festiwalu będą wykłady 
podczas 10 bloków tematycznych

w różnych formach. 

Wykładom będą towarzyszyć dyskusje, pokazy 
fi lmów, prezentacje i aktywności takie jak biegi, 

zabawy, koncerty. 

Festiwal organizujemy z troską o rodziny i dzieci 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.



KONTAKT

KONTAKT 
KONFERENCJA:
IWONA JABŁONOWSKA
TEL. 606-736-002

KONTAKT FESTIWAL:
GRZEGORZ JABŁONOWSKI
TEL. 606-747-112

eudec@bullerbyn.pl

 ORGANIZATOR:
FUNDACJA BULLERBYN  
tel. 517-216-734
www.bullerbyn.org.pl



WSPÓŁORGANIZATOR:

PATRONATY MEDIALNE:

PARTNERZY:



SPONSORZY:



wesprzyj edukację,
 ZMIENIAJ  ŚWIAT  

NA LEPSZE!
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