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Filozofie svobodného (sebeřízeného) vzdělávání je založena na respektu k dítěti
jako k plnohodnotné lidské bytosti a na plné dobrovolnosti vždy a za všech
okolností. Všechny ostatní alternativní vzdělávací filozofie pracují s předpokladem, že dospělí vědí, co je pro dítě nejlepší se naučit. My věříme, že každá lidská
bytost jakéhokoli věku je plně kompetentní dělat rozhodnutí o sobě i o svém
vzdělávacím procesu.
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Od roku 2012:
Šíříme povědomí o sebeřízeném vzdělávání, svobodných a demokratických
školách a unschoolingu
Poskytujeme podporu rodinám dětí, které se chtějí vzdělávat svobodně
Propojujeme lidi s podobnými názory na vzdělávání
Organizujeme mnoho akcí: setkání, semináře, konference, workshopy, letní
a zimní pobyty atd.
Vydáváme knihy a ebooky; píšeme a překládáme články
Budujeme otevřené vzdělávácí centrum poblíž Prahy
Pracujeme na změně legislativy směrem k větší svobodě ve vzdělávání

Knihy / Ebooky
Web / Blog

SvobodUM

Místo, v němž se veškeré naše i spřátelené aktivity propojí a budou mít šanci
vyvíjet se v čase i místě
Bezpečný prostor k návštěvě, přechodnému nebo internátnímu bydlení
i cohousingu, v němž má každý možnost zažít svobodu při nakládání se svým
časem a rozhodování o sobě samém
Teprve z takového prostředí může vzejít vybudování svobodné školy, zasazené
do celkově funkčního kontextu soběstačného a živoucího místa, obydleného
a navštěvovaného lidmi souznějícími s myšlenkami svobody učení
Zde můžeme ukázat, že svobodné vzdělávání v praxi je reálně fungující
strategiív
Na tento projekt se nám podařilo získat finance od soukromého dárce
(5 mil Kč), výhledově by centrum mělo být soběstačné
Facebook: SvobodUm

Dvě vydání knihy Svoboda učení s překlady článků Petera Graye
Píšeme blog o sebeřízeném vzdělávání, unschoolingu a svobodných
a demokratických školách
Překládáme odborné i laické články o sebeřízeném vzdělávání
Vydáváme ebooky
www.svobodauceni.cz
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Máme tým expertů a právníků, analyzujeme legislativu
Pracujeme na změně legislativy směrem k větší svobodě ve vzdělávání
Sdružujeme další neziskové organizace za účelem společné komunikace se
státními orgány a pro společný postup v boji za dobrovolnou školní docházku
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ASU

Asociace
Svobody
Učení

Komunita

Nabízíme členství ve Svobodě učení, propojujeme lidi s podobnými názory na
vzdělávání
Poskytujeme podporu rodinám dětí, které se chtějí vzdělávat svobodně
(nabízíme konzultace, organizujeme podpůrné skupiny)
Organizujeme letní a zimní pobyty, setkání a workshopy

www.svobodauceni.cz/asociace-svobody-uceni
www.facebook.com/svobodauceni

Akce

Organizujeme mnoho akcí: setkání, semináře, konference, workshopy, letní
a zimní pobyty atd.
V listopadu 2015 jsme zorganizovali konferenci Svobodné vzdělávání
(www.svobodnevzdelavani.cz) s návštěvností přes 300 osob, na níž vystupovali
odborníci z ČR i zahraničí
Uspořádali jsme přednášku Petera Graye a workshopy se zakladateli
svobodných /demokratických škol
www.facebook.com/svobodauceni

