PROGRAM PRZEDSZKOLNY (2,6-6 LAT) – OPISY, KALENDARZE, OPŁATY I REKRUTACJA

Program Wczesnej Edukacji Montessori oferuje profesjonalny i całościowy 652-godzinny program
kształcenia nauczycieli zgodnie z pedagogiką dr Montessori i spełniający najwyższe standardy
międzynarodowe, co jest potwierdzone akredytacją MACTE.
Uczestnicy poznają teorię, jak i praktykę pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. W ramach programu
przewidziane są 400-godzinne praktyki nauczycielskie w placówkach montessoriańskich lub we własnej
placówce. Praktykę można zrealizować w przeciągu trzech lat od daty rozpoczęcia programu.
Nauczyciel Montessori nie "uczy”, lecz pojmuje edukację jako naturalny proces w rozwoju istoty ludzkiej,
wspiera dziecko na jego drodze do samodzielności i poznania świata. Stosuje metody stymulujące rozwój
dziecka, a poprzez wykorzystanie w nauczaniu doświadczeń i zaangażowania zmysłów, zaszczepia w
swoich podopiecznych niegasnący entuzjazm do nauki i samodzielnego odkrywania świata.

PROGRAM PRZEDSZKOLNY – CELE




Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów z
uwzględnieniem specyfiki systemu oświaty w Polsce,
zrozumienie pedagogiki Montessori jako podstawy rozwoju dziecka,
dostarczenie uczestnikom kursu praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie
dziecięcych potrzeb rozwojowych.

"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w istocie
ludzkiej"

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE
Cele kształcenia - kompetencje kandydatów na nauczycieli Montessori: MACTE
Polski Instytut Montessori promuje następujące kompetencje u kandydatów na nauczycieli Wczesnej
Edukacji Montessori (zgodne z wymaganiami MACTE - The Montessori Accreditation Council for
Teacher Education).
Kandydat do uzyskania dyplomu zdobywa kompetencje w zakresie:
1. Filozofia i rozwój dziecka według pedagogiki dr Montessori:
a. Rozumie i stosuje w praktyce filozofię Montessori.
b. Rozumie i potrafi praktycznie zastosować wiedzę o fazach rozwojowych i teoriach edukacyjnych
człowieka.
c. Prezentuje dowody na rozwój osobisty osiągany poprzez samoocenę i introspekcję.
d. Prezentuje wiedzę na temat norm rozwoju i zachowania oraz zna zasady postępowania w przypadku
wczesnej interwencji.
2. Prowadzenie grupy:
a. Umie prowadzić obserwacje i dokumentację oraz posiada umiejętności analityczne potrzebne do
planowania i rejestrowania postępów dzieci.
b. Potrafi wykorzystać wrażliwość kulturową w celu wspierania indywidualnego rozwoju dzieci.

c. Potrafi zastosować w praktyce efektywne strategie pracy w grupie.
d. Posiada umiejętności prowadzenia grupy i rozumie standardy zawodowe.
e. Stosuje w pracy niezbędne techniki administracyjne.
3. Wdrażanie programu nauczania:
a. Potrafi zaprezentować zasady planowania otoczenia i materiałów Montessori.
b. Potrafi jasno przedstawić cele i sekwencję programu nauczania Montessori.
c. Biegle stosuje zasady Montessori w kontekście programu nauczania, materiałów dydaktycznych i
prezentacji na zajęciach.
d. Potrafi zaprojektować i modyfikować przygotowane otoczenie zgodnie z potrzebami i danym etapem
rozwoju dzieci.
e. Stosuje różnorodne strategie komunikacyjne i metody oceniania.
f. Zna i rozumie prawa administracyjne prowadzenia placówki Montessori.
4.
a.
b.
c.

Angażowanie się w społeczność lokalną oraz współpraca z rodzicami i rodzinami:
Prezentuje wrażliwość kulturową w kontakcie i współpracy z rodzinami i dziećmi.
Zna środki dodatkowego wspierania dzieci i rodzin dostępne w środowisku lokalnym.
Zna odpowiednie stowarzyszenia zawodowe.

PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM
400-godzinne praktyki w przedszkolu Montessori - mogą być niezaprzeczalnie jednym z
najważniejszych doświadczeń dla przyszłego nauczyciela. Zapewniają możliwość uczenia się i nauczania
pod okiem doświadczonego nauczyciela i wiążą teorię z praktyką w środowisku Montessori. W tym czasie
praktykant przechodzi etapy obserwacji, internalizacji i dalszego poszerzania wiedzy.
Opiekunowie praktyki są odpowiedzialni za zapewnienie praktykantowi konkretnych warunków tak, by
mógł on nauczyć się:









wprawnej obserwacji dzieci,
projektowania i dbania o przygotowane otoczenie grupy,
planowania zajęć Montessori dla dzieci, łącznie z indywidualnymi, grupowymi i klasowymi
prezentacjami,
oceny i ewaluacji postępów i rozwoju dzieci,
rozumienia i umiejętnego wykorzystywania materiałów Montessori,
projektowania ćwiczeń edukacyjnych,
odpowiednich relacji z nauczycielami Montessori i innymi osobami, w tym także z rodzicami,
uczestniczenia, w miarę możliwości, w warsztatach dla rodziców, rozmowach, konferencjach,
spotkaniach i dniach otwartych szkoły.

Praktykant przebywa w grupie, którą tworzą dzieci w całym przedziale wiekowym (od 2,5 do 6 lat) w sali
wyposażonej w kompletny zestaw materiałów Montessori. Zalecamy, aby praktykanci ukończyli praktyki w
jednym przedszkolu. Umożliwi im to pełne poznanie dzieci, ich rodzin i zasad działania placówki.
Praktyka zaczyna się po ukończeniu przez studenta pierwszej części programu szkoleniowego, łącznie z
egzaminem ustnym z Życia Praktycznego.
Na praktyki kieruje koordynator praktyk po porozumieniu z uczestnikiem szkolenia.
Dokładamy wszelkich możliwych starań, by miejsce i termin praktyk były dogodne dla uczestników.

PROGRAM PRZEDSZKOLNY - DLA KOGO?







Nauczycieli przedszkolnych i wszystkich osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje
zawodowe,
studentów wydziałów pedagogicznych planujących pracować w placówkach Montessori,
dyrektorów otwierających placówki Montessori,
rodziców pragnących poznać pedagogikę dr Montessori,
nauczycieli i rodziców edukacji domowej,
nauczycieli wspierających (psychologów, logopedów, nauczycieli języka obcego, terapeutów).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
Proces rekrutacji jest uproszczony z poszanowaniem czasu uczestnika. Zapewnia on optymalne dobranie
szkolenia do potrzeb i oczekiwań kandydata. Składają się na niego następujące etapy:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł brutto Sekretariat wysyła dostęp do strefy
studenta – Muszelki, gdzie kandydat zamieszcza swoje CV, kopie dyplomów studiów wraz z
suplementem*.
*Jeżeli dyplom uczelni wyższej nie jest uzupełniony suplementem, prosimy o przesłanie skanu indeksu –
tylko znaczących stron z wykazem przedmiotów. Zdajemy sobie sprawę, że wiele dyplomów wydawanych
przed 2006 rokiem nie posiada suplementów.

KOSZTY SZKOLENIA
Formę uiszczania opłat dostosowujemy do potrzeb uczestników, proponujemy dogodne wpłaty ratalne, jak
i wpłaty w jednej lub dwóch transzach. Dokładne daty wpłat są uwzględnione w umowie z
uczestnikami wręczanej pierwszego dnia szkolenia. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom budżetów
domowych i naszą praktyką jest dostosowywanie harmonogramu uiszczania rat przy podpisywaniu umowy.
Na koszty szkolenia składają się następujące opłaty:
1. Opłata rejestracyjna: 300 zł brutto (płatna najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu tj. 30
czerwca 2019r.
2.

Opłata akredytacyjna MATE: 166 USD * (termin wpłaty: 10 lipca 2019r.) * kwota może ulec zmianie

3. Czesne:
a) płatność w jednej racie – 7100 zł brutto (termin wpłaty: 31 lipca 2019r.),
b) płatność w dwóch ratach – 7500 zł brutto (terminy wpłat: 31 lipca 2019r. i 31 stycznia 2020 r.),
c) płatność w ośmiu ratach – 7900 zł netto (raty płatne do 15. każdego miesiąca, poczynając od 31
lipca 2019r .

KALENDARZ
Kurs wakacyjny dwusemestralny Warszawa

Kurs wakacyjny intensywny Warszawa

Kurs wakacyjny intensywny trzysemestralny Warszawa
( Terminy spotkań trzeciego semestru zostaną ogłoszone wkrótce – przewidywany termin realizacji jesień 2019r.)

