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Edukacja domowa [ang. Homeschooling] to organizacja procesu kształcenia
dzieci przez rodziców w sposób niezależny od systemu szkolnego. Jest alternatywną
formą spełniania obowiązku szkolnego.
W Polsce mało znaną zarówno wśród pedagogów jak i rodziców. Polacy
przywykli do tradycyjnego modelu szkoły. I mimo wielu krytycznych opinii wobec
edukacji, niewiele jest odważnych działań innowacyjnych. Tymczasem w wielu
krajach funkcjonuje bardzo dynamiczny ruch społeczny skupiający rodziców, którzy
sami pragną kierować edukacją swoich dzieci z pominięciem instytucji nazwanej
„szkołą”.
Niniejsze zestawienie tematyczne przybliża tę tematykę. Zawiera pozycje zwarte i
czasopisma a także wykaz ważniejszych stron internetowych ułożone w porządku
alfabetycznym., które znajdują się w PBW – Filii Końskie. Wszystkie artykuły
z czasopism znaleźć można w czytelni a książki zawierają sygnaturę z numerem
danej pozycji.
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