
Kursu Nauczyciela Montessori. Program żłobkowy.

Kurs  pedagogiki  Montessori  przygotowuje  opiekunów dzieci  do  3  roku życia  do  roli  nauczyciela
Montessori i stworzenia przygotowanego otoczenia odpowiadającego na rozwojowe potrzeby zgodne z
filozofią Marii Montessori. 

Zagadnienia kursu:

1. Teoria,  historia  i  filozofia  metody  Montessori,  podstawowe  pojęcia  i  porównanie  edukacji
Montessori  na  tle  innych  koncepcji  pedagogicznych,  omówienie  zagadnień  tj.  absorbujący
umysł, okresy wrażliwe, przyjrzenie się swojej osobistej filozofii edukacyjnej;

2. Sylwetka i linia życia Marii Montessori; 

3. Przygotowany nauczyciel - kim jest i jaką pełni rolę, zasady nauczyciela Montessori, zasady
stosowania pozytywnej dyscypliny w relacji z dzieckiem oraz sposoby komunikacji;

4. Przygotowane  otoczenie  -  tworzenie  klasy  dla  niemowląt  i  małych  dzieci,  niezbędne
wyposażenie i strefy otoczenia rozwijające samodzielność dzieci, ich umiejętności praktyczne
dzieci i zmysły, omówienie poszczególnych stref przygotowanego otoczenia: życie praktyczne,
sensoryka,  język,  sztuka  i  kultura,  duża  i  mała  motoryka,  przeprowadzanie  prezentacji
materiałów i omówienie ich celów pośrednich i bezpośrednich, lekcja trójstopniowa

5. Dziecko  -  rozwój  i  potrzeby  niemowląt  i  małych  dzieci  oraz  ich  wspieranie  w  metodzie
Montessori,  elementy  psychologii  rozwojowej  dzieci  do  3  roku  życia  obejmujące  rozwój
fizyczny, poznawczy i społeczny, higiena i bezpieczeństwo na co dzień w klasie Montessori,
analiza procesu nauki korzystania z toalety przez dzieci, wykonanie studium przypadku dziecka
i omówienie go

6. Zarządzanie klasą- ramowy plan dnia, plan miesięczny i roczny, uwzględnienie różnorodności i
zainteresowania dzieci, ustalenie zadań pracy nauczyciela oraz asystenta w klasie

7. Obserwacja- jej rola w tworzeniu przygotowanego otoczenia, rola obserwatora oraz sposoby
uzyskiwania i zapisywania obserwacji

8. Interakcja  z  rodzicami  -  edukacja  rodziców na  temat  pedagogiki  Montessori  oraz  rozwoju
dzieci, tworzenie pozytywnego wizerunku nauczyciela Montessori,

9. Przygotowane  otoczenie  i  wspieranie  samodzielności  w  domu-  jak  stworzyć  sprzyjające
otoczenie, komunikacja rodzic-dziecko

10. Zajęcia  praktyczne  z  tworzenia  materiałów  Montessori  z  dziedziny  życie  praktyczne,
sensoryka, język, sztuka i kultura, duża i mała motoryka dla grupy wiekowej do 18 miesiąca
oraz 18-36 miesiąca. 

11. Wykonanie planów sali dla grupy wiekowej do 18 miesiąca oraz 18-36 miesiąca. 

12. Wykonanie albumu prezentacji materiałów Montessori z poszczególnych działów.


