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Przedstawienie podstawowych odkryć dr Marii
Montessori dotyczących rozwoju dziecka oraz
ich wpływ na system nauczania. Zapoznamy
uczestników z zagadnieniami teoretycznymi w
odniesieniu do praktyki pracy nauczyciela w
przedszkolu.
 Fazy rozwojowe - studenci poznają specyficzną
koncepcję faz rozwoju dziecka, która jest
podstawą do wszelkich działań nauczyciela
wobec dziecka
 Wolność i dyscyplina - dwie strony tego samego
medalu
 Specjalnie przygotowane otoczenie – koncepcja
otoczenia w Montessori oraz jego konstrukcja.
Temat przedstawiony zarówno w zakresie
teorii, jak i praktyki.
 Obowiązkowe lektura wybranej literatury.
Uczestnicy poznają system uważnej obserwacji, która
będzie podstawą do podjęcia właściwych działań
edukacyjnych, zgodnych z rzeczywistymi i
indywidualnymi potrzebami dziecka. Studenci nauczą
się jak wykorzystać tę metodę w praktyce. Nauczyciele
poznają szereg narzędzi stosowanych na co dzień w
grupie Montessori.
Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem klasy
montessoriańskiej, procesami zachodzącymi w grupie
różnowiekowej. Nauczą się konstruować
 plany pracy
 opisy funkcjonowania dziecka
 inne dokumenty (dziennik, zeszyty obserwacji).
Studenci poznają ramowy zakres obowiązków
nauczyciela Montessori, dowiedzą się, jak ułożyć dobrą
współpracę z asystentem/drugim nauczycielem w
grupie. Poznają aspekty związane z postawą i etyką
pracy nauczyciela specyficzną dla podejścia Montessori
oraz fazy rozwoju nauczyciela.
Studenci poznają podstawy teoretyczne działu życie
praktyczne oraz metodykę pracy z pomocami. Nauczą
się również przygotowywać samodzielnie pomoce w
oparciu o konkretne zasady. Moduł uwzględnia pracę
własną studentów z zestawem pomocy rozwojowych.
Studenci poznają znaczenie kształcenia sensorycznego
u dzieci oraz metodykę pracy z pomocami działu
sensorycznego. Zapoznają się również z
neurobiologicznymi aspektami pracy mózgu. Moduł
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uwzględnia pracę własną studentów z zestawem
pomocy rozwojowych.
Studenci poznają etapy rozwoju mowy u człowieka oraz
jego zakłócenia. Zapoznają się z ze znaczeniem mowy
w życiu dziecka. Poznają materiały dydaktyczne
przygotowujące umysł i rękę dziecka do umiejętności
czytania i pisania u małego dziecka. Moduł uwzględnia
pracę własną studentów z zestawem pomocy
rozwojowych.
Studenci poznają powiązania między matematyką i
innymi działami edukacji Montessori, dowiedzą się czym
jest umysł matematyczny i jak przygotować dziecko do
przyswojenia pojęć abstrakcyjnych. Poznają bogactwo
unikatowych materiałów rozwojowych Montessori, które
prowadzą dziecko przez świat matematyki od konkretu
do abstraktu. Moduł uwzględnia pracę własną
studentów z zestawem pomocy rozwojowych.
Nauczanie o otaczającym nas świecie i przedstawienie
mechanizmów nim rządzących, jako harmonijnej
całości, to zwieńczenie wszystkich działów pedagogiki
Montessori. Osadzenie dziecka w otaczającym je w
świecie, specjalne materiały i scenariusze pracy tworzą
jedyną w swoim rodzaju koncepcję nauczania
zintegrowanego, które kształtuje człowieka, a nie tylko
przekazuje wiedzę. Moduł uwzględnia pracę własną
studentów z zestawem pomocy rozwojowych.
Zajęcia będą miały charakter warsztatów, na których
studenci poznają zarówno różnorodne techniki
plastyczne i scenariusze zajęć, jak również aspekty
arteterapeutyczne w prowadzeniu grupy. Przede
wszystkim dowiedzą się, jak wprowadzać zagadnienia
związane ze sztuką w środowisku Montessori i jak
poprzez zajęcia twórcze zintegrować wszystkie działy
pedagogiki Montessori.
Uczestnicy poznają etapy rozwoju emocjonalnego dzieci
w wieku przedszkolnym, neurobiologiczne i rozwojowe
przyczyny trudnych zachowań oraz stresory wpływające
na funkcjonowanie dziecka w środowisku
przedszkolnym. Przedstawione zostaną narzędzia
wspomagające samoregulację dzieci oraz nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem okresu adaptacji do
przedszkola.
Uczestnicy dowiedzą się jakie emocje towarzyszą
dzieciom i rodzicom w procesie adaptacji grup i na tej
podstawie zaprojektują proces adaptacji odpowiedni do
miejsca w którym pracują oraz potrzeb rozwojowych
dzieci w danym wieku. Studenci poznają też metodę,
która będzie ich skutecznie wspierała w roli mediatora
oraz poznają sposoby na wdrażanie dzieci w
samodzielne pełnieniu takiej roli.
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Studenci
poznają model komunikacji opartej na empatii i będą
mogli zastosować go w praktyce w scenkach,
ćwiczeniach dramy i grupowych. Zakres szkolenia
obejmuje umiejętności prowadzące do budowania
udanych relacji nie tylko z dziećmi, ale też z dorosłymi.
Uczestnicy poznają bliżej koncepcję emocji, dowiedzą
się, jak być skutecznym słuchaczem i jak identyfikować
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potrzeby własne oraz drugiej osoby.
W toku studiów, każdy uczestnik odbędzie 2 sesje
mentoringowe, które poprowadzą go przez proces jego
rozwoju, jako nauczyciela Montessori. Sesje
poprowadzą wykładowcy posiadający kwalifikacje do
prowadzenia Coachingu i Mentoringu, a ich praktyka
Montessori wynosi co najmniej 12 lat.
Kilku egzaminatorów, dobra atmosfera i sprawdzenie się
w praktycznych i teoretycznych umiejętnościach.
Uczestniczy odbędą 2-tygodniowe praktyki w
rekomendowanej przez DCEM placówce Montessori,
podczas których będą mogli doświadczyć pracy grupy
montessoriańskiej.
Odbycie praktyk jest warunkiem zaliczenia końcowego i
wydania dyplomu.
Uczestnicy studiów otrzymają rabat w wysokości 10%
na inne kursy i szkolenia organizowane przez DCEM w
roku szkolnym 2022/2023.

Warunki ukończenia studiów:
 zaliczenie egzaminów cząstkowych z działów praktycznych
 co najmniej 75% frewencja
 zaliczenie egzaminu końcowego z działów praktycznych
 odbycie sesji mentoringowych
 złożenie pracy pisemnej
 zaliczenie praktyk
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