Biografia Laury Dupree

Laura Dupree zajmuje się edukacją od 18 lat I podchodzi z pasją do edukacji dzieci,
ponieważ uważa je za największe bogactwo naturalne świata I uważa, że każde dziecko
powinno mieć możliwość uczenia się.

Jej wykształcenie obejmuje następujące obszary:







Tytuł naukowy w zakresie Rozwoju Dziecka I Nauki o Rodzinie
Certyfikat Dyrektora Opieki nad Dziećmi
Tytuł naukowy w Zakresie Opieki i Rozwoju Dziecka Montessori Małe Dzieci
Licencjat w zakresie studiów interdyscyplinarnych, specjalizacha w edukcjai wczesnodziecięcej i
edukacji specjalnej
Magister pedagogiki
Certyfikaty Amerykańskiego Stowarzyszenia Montessori w zakresie Małych Dzieci

Wykorzystując swoją wiedzę w praktyce, Laura nadzorowała modelową Szkołę Rozwoju Dziecka z ponad 40
pracownikami, licencjonowaną przez stan Teksas dla 148 dzieci, zawierającą zarówno społeczność Montessori
jak I tradycyjną. W czasie swoich 10 lat w programie Laura doprowadziła do stworzenia Narodowego
Stowarzyszenia Edukcji Małych Dzieci oraz do uzyskania przez szkołę akredytacji Amerykańskiego
Stowarzyszenia Montessori. Laura pracowała również w terenie ucząc trzylatki i przedszkolaki w prywatnym
sektorze w lokalnej społeczności religijnej.
Wiele jej artykułów dotyczących edukacji wczesnodziecięcej zostało opublikowanych w czasopismach
lokalnych i uniwersyteckich, najbardziej dumna jest z artykułu „Prawidłowe interakcje z niemowlętami i
małymi dziećmi”.
Dupree podróżowała po całych Stanach Zjednoczonych i poza nimi (m.in do Kenji I Polski) ucząc nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej. Laura przemawiała również na różnych konferencjach, w tym na corocznej
konferencji Narodowego Stowarzyszenia Edukacji Małych dzieci, konferencjach Stowarzyszenia Edukacji
Małych Dzieci Obszaru Houston, corocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Montessori, gdzie jej
szkoła została wybrana jako szkoła pokazowa, oraz w kilku niezależnych Dystryktach Szkolnych. Była również
współorganizatorką i mówczynią na Konferencji Tydzień Edukacji Montessori, która odbyła się w Houston, w
Teksasie, w 2004 roku.
W 2009, Laura była jedną z 14 pedagogów z całego świata, którzy uczestniczyli w Programie Edukacyjnym
Misja Montessori na Uniwersytecie Chaminade w Honolulu na Hawajach. W tym roku będzie prowadziła
edukację nauczycieli w Letnim Instytucie Montessori Uniwersytetu Chaminade w Honolulu na Hawajach oraz
w Nairobi dla żyjących w slumsach I sierocińcach.
Dupree wierzy w pracę społeczną I jest wiceprzewodniczącą Rady szkoły Pines Montessori, zajmującą się
reklamą I akredytacją. W życiu osobistym Laura jest żoną Marka od 25 lat I mają troje dzieci w wieku
uniwersyteckim: Victorię, Jacqueline oraz Aarona.

