
Warsztaty Administracyjne 

Piątek 10:00 – 14:00 

MIEJSCE: PRZEDSZKOLE SŁONECZNIK, ul. Mozarta 4 

Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej 
skorzystać na danym wykładzie, czy konferencji. Nie znaczy to jednak, że rodzic nie może przyjść na zajęcia przeznaczone dla nauczycieli, albo 
odwrotnie. Dedykowanie danej grupie ma na celu jedynie ułatwienie podjęcia decyzji przy zapisywaniu się na warsztaty.  

Warsztaty Administracyjne: 

Patty Sobelman oraz Joanna Maghen 

Jak stworzyć trwałe podstawy montessoriańskiej placówki?  

Jak wybierać dzieci (rodziny), które znajdą się w naszej placówce? Jak przyjmować pracowników? Jaka jest rola nauczycieli dodatkowych do 

takich przedmiotów jak język angielski, muzyka, logopedia etc.? Jakie dokumenty są potrzebne, żeby placówka działała bez zastrzeżeń? 

Prowadzące będą odpowiadać na powyższe pytania dając przy tym praktyczne rozwiązania dotyczące metod zbudowania siatki zajęć, siatki 

godzin pracy katedry, a także stawiania sobie i osiągania poszczególnych celów edukacyjnych. Zostaną omówione także wyzwania i trudności, 

jakie można napotkać podążając za metodą Montessori.  

 

 

Warsztaty skierowane do dyrektorów placówek 

 



 

Administrative Workshops  

Friday 10:00 – 14:00 

Place: Przedszkole Słonecznik, ul. Mozarta 4 

Below each of workshop it is written to which group of participants it has been dedicated. It does not mean that parents cannot participate in the workshops 

for teachers or the other way round. Such a division was made only to make it easier to choose an interesting for participant workshop.  

Administrative workshops: 

Patty Sobelman and Joanna Maghen 

How to build a solid basis for each of educational institutions?  

How to recruit/ choose children (families) for admission? How to hire our employees? What is a role of additional teachers in subjects like 

English language, music, logopeadics etc.? What kind of documents do one need to make the Montessori institution work properly?  Joanna 

and Patty will try to answer all these questions. They will give also practical solutions towards such topics as: organizing the schedule of classes 

and hours of work for teachers. They will show how to put some goals and the more important – how to achieve them. What kind of difficulties 

can appear when following the Montessori method?  

Workshop dedicated to directors 


