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Zapraszamy Państwa na warsztaty:  
 

Pedagogika Marii Montessori 
 
Metoda Marii Montessori opiera się na założeniu by uczyć przez działanie, rozwijać samodzielność, 
wiarę we własne siły i koncentrację.  Uczy zamiłowania do ciszy i szacunku do do pracy i porządku. 
Dla realizacji tych celów wykorzystuje się odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresat: 
Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i osoby pracując indywidualnie z dziećmi. 
Zapraszamy również do osoby, które niekoniecznie pracują metodą montessori, a są nią 
zainteresowane i ciekawe. 
 
Cele: 

• przedstawienie podstawowych założeń pedagogii Marii Montessori, zasad pracy z materiałem 
Montessori 

 

Korzyści uczestnika szkolenia:  

• zdobędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori 
• dowiesz się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori 
• nauczysz się odpowiednio wybierać materiał, przygotowywać miejsce pracy i przeprowadzać 

trzystopniową lekcję nazw 
• nauczysz się tworzyć własne pomoce dydaktyczne 
• weźmiesz udział w lekcji ciszy i milczeniu 
• otrzymasz bogaty skrypt szkoleniowy wraz z kartami pracy 
• otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia 

Zakres realizowanych treści:  

I. Wprowadzenie w tematykę pedagogiki Marii Montessori. 

II. Prezentacja materiałów: 

a. Ćwiczenia Praktycznego Dnia,  
b. Sensoryka,  
c. Matematyka łatwa i trudna,  
d. Mowa,  
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e. Szafa sensoryczna,  
f. Kalendarz Montessori 
g. 12 ramek z zapięciami,  
h. Urodzinowe Słoneczko,  
i. Lekcje ciszy i milczenia,  
j. Chodzenie po elipsie. 

III. Praca swobodna na materiale Montessori. 

Osoba prowadząca warsztaty: Nauczyciel Metody Montessori z wieloletnią praktyką, nauczyciel 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i rytmiki. Instruktor metod 
muzykoterapii i choreoterapii. 

Czas trwania kursu: 10 godz. dydakt.                               
 

Cena:  430zł/osoby  

Termin: 22 września 2018 r., sobota, godz. 9:00. 

 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grupa ograniczona do max. 14 osób.  
 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs wraz z potwierdzeniem zapłaty przyjmujemy pod nr 
telefonu: 59 841 38 55 w godz. 8:00 – 16:00  i adresem mailowym:   
odk.atena@poczta.fm  
 
Opłatę za kurs uczestnik zobowiązany jest dokonać na rachunek bankowy Ośrodka  

Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064  lub w kasie w Ośrodka. 

 
Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku niepodjęcia szkolenia przez Zgłaszającego. 

 

 
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2   
                lub w każdym miejscu, jeżeli zgłosi się grupa zorganizowana    
 

 

  

 


