PROGRAM WCZESNOSZKOLNEJ EDUKACJI MONTESSORI (KLASY 1-3)

"Edukacja nie jest tym, co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w
człowieku."
dr Maria Montessori
Maria Montessori rozumiała edukację jako naturalny proces zachodzący w dziecku. Proces ten
zmienia się wraz z rozwojem dziecka, ważne jest więc, by w odpowiednim czasie stosować
odpowiednie metody edukacyjne. Dzieci w wieku 6-9 lat posiadają naturalny entuzjazm do nauki, a
równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których działa otaczający je
świat. Odpowiedź na potrzeby dzieci w tym wieku stanowi Pięć Wielkich Lekcji Montessori,
będących całościową wizją wiedzy i wprowadzających zagadnienia z różnych dziedzin. Dlatego w
oparciu o wzorzec Wielkich Lekcji przygotowaliśmy kurs edukacji wczesnoszkolnej, którego celem
jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności ułatwiających zaspokajanie potrzeb dziecka.

PROGRAM WCZESNOSZKOLNY - PROGRAM KURSU














Filozofia i teoria edukacyjna dr Montessori
Język i literatura
Matematyka
Geometria
Geografia
Historia
Biologia
Zoologia
Planowanie i zasady konstruowania przygotowanego otoczenia w szkole
Kierowanie klasą
Obserwacja
Dyscyplina grupy w rozumieniu pedagogiki dr Montessori
Edukacja na rzecz pokoju na świecie
PROGRAM WCZESNOSZKOLNY – CELE





Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
Przygotowanie nauczycieli Montessori według najwyższych światowych standardów;
Zrozumienie pedagogiki Montessori jako odpowiedzi na potrzeby dziecka w wieku szkolnym;





Dostarczenie uczestnikom kursu wiedzy na temat otwierania nowych klas montessoriańskich,
pracy z rodzicami i pracy z zespołem nauczycielskim;
Każdy uczestnik nauczy się, jak samemu przygotowywać pomoce, które potem będzie mógł
wykorzystywać w pracy z dziećmi;
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie w posiadaniu zestawu materiałów przydatnych
do otwarcia klasy.

PROGRAM WCZESNOSZKOLNY - NABYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE






Przekazywanie koncepcji wczesnej edukacji rodzicom i innym zainteresowanym poznaniem
zasad pedagogiki Montessori;
Umiejętność tworzenia programów edukacyjnych, które spełniają wymogi nauczania
indywidualnego i odpowiadają zainteresowaniom każdego dziecka zgodnie z jego
indywidualnym stadium rozwoju i posiadanymi doświadczeniami;
Umiejętność ustalania stosowania różnorodnych kryteriów oceny rozwoju poszczególnych
dzieci i programów rozwojowych;
Umiejętność konstruowania, budowania oraz analizowania konstrukcji materiałów
dydaktycznych dla dzieci w różnych stadiach rozwojowych.

PROGRAM WCZESNOSZKOLNY - DLA KOGO?
Jeżeli:





Jesteś nauczycielem szkolnym i chcesz podnieść swoje kompetencje;
Skończyłeś właśnie studia pedagogiczne i poszukujesz pracy w nowych placówkach
montessoriańskich;
Pracujesz w zawodzie i czujesz, że nie trafiasz w potrzeby każdego dziecka w swojej
klasie;
Samodzielnie edukujesz swoje dzieci i czujesz, że wiedza książkowa Ci nie wystarcza;
to ten program jest właśnie dla Ciebie.

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 500 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: 500 zł brutto (płatna najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu tj. 30
czerwca 2019r.)
2. Czesne:
a) płatność w jednej racie – 7600 zł brutto (termin wpłaty: 31 lipca 2019r.),
b) płatność w dwóch ratach – 8000 zł brutto (terminy wpłat: 31 lipca 2019r. i 31 stycznia 2020
r.),
c) płatność w ośmiu ratach – 8400 zł netto (raty płatne do 15. każdego miesiąca, poczynając
od 31 lipca 2019r .
Osoby posiadające dyplom Nauczyciela Wczesnej Edukacji Montessori (2,5-6 lat) otrzymają
zniżkę za kurs w wysokości 1300 zł.
KALENDARZ
Program wczesnoszkolny tryb dwusemestralny

Program wczesnoszkolny tryb intensywny

