
Warsztaty – Sesja III 

Sobota 14:00-15:30 

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.  

Warsztat A: 

Laura Dupree 

Montessori dla najmłodszych. Patrz w przyszłość! 

I część warsztatu, który dostarczy nauczycielom wiedzy oraz praktycznych narzędzi, które pozwolą im wyjść naprzeciw potrzebom dzieci do lat 3 

oraz potrzebom rodzin tych dzieci. Podczas warsztatów będzie można zobaczyć jak istotne jest przygotowanie klasy oraz stworzenie 

odpowiedniego dla dziecka środowiska do nauki. Zostaną poruszone problemy dokumentowania i komunikacji, a także dbania o siebie tak, aby 

jako nauczyciel dać z siebie wszystko, co najlepsze.  

Warsztat skierowany jest do rodziców oraz nauczycieli 

Warsztat B: 

Katarzyna Napierała 

Katecheza Dobrego Pasterza 

Warsztat skierowany do wszystkich 



 

Warsztat C:  

Dr Ann Epstein 

Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w środowisku Montessori 

Uczestnicy dyskutować będą o tym , jak zidentyfikować  “punkty szczególnej uwagi”  dla dzieci, które mają problemy językowe, wykazują opóźnienie w nauce i w 

zachowaniu.  Ann przeanalizuje obszary programu Montessori pod kątem skuteczności w nauczaniu dzieci. Odbędzie się również dyskusja na temat strategii współpracy z 

rodzicami, którym trudno zrozumieć silne strony oraz potrzeby ich dzieci w procesie uczenia się. 

 

Warsztat skierowany jest do nauczycieli oraz dyrektorów 

 

Warsztat D: 

Joanna Maghen 

Nauka jęz. Angielskiego w klasie Montessori. Cz.I 

I część warsztatu, w którym zostaną zaprezentowane gry i zabawy wzbogacające słownictwo. Pojęcia: synteza i analiza w języku angielskim. 

Uczestnicy zapoznają się z takim materiałem jak: szorstkie litery, duży ruchomy alfabet, mały ruchomy alfabet, karty fonetyczne i niefonetyczne, 

farma fonetyczna i farma niefonetyczna, poznają również zabawy w kręgu.  

Warsztat skierowany do nauczycieli 

 



Workshops – III Session  

Saturday 14:00-15:30 

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.  

Workshop A: 

Laura Dupree 

Looking Ahead: Understanding Why You Should Mark Your Calendars Now!  

I part of a doubled workshop: Enjoy an overview of a two-part Montessori Infant and Toddler training that will provide educators the knowledge and hands-

on opportunities to best meet the needs of children and their families. During the workshop, experience a sampling of the importance of setting up a 

classroom, creating a high-quality learning environment, effective documentation and communication, positive child guidance and taking care of yourself to 

give the very best as an educator.  

 

Workshop dedicated to parents and teachers 

 

 

Workshop B:  

 

Katarzyna Napierała  

Catechesis of a Good Shephard (only in Polish)  

 

Workshop dedicated to all participants  

 



 

 

 

Workshop C:  

 

Dr Ann Epstein  

 

Children with Special Educational Needs in Montessori Learning Environments  

Participants will discuss how to identify “red flags” for young children who have language, learning and behavioral delays. We will explore accommodations 

in various areas of the Montessori curriculum to make learning successful for young children. We will also discuss strategies for working collaboratively with 

parents who are struggling to understand their children’s learning strengths and needs.  

 

For parents and teachers and directors. 

 

Workshop D:  

 

Joanna Maghen  

 

Teaching English (only in Polish)  

I part of a doubled workshop:  

This workshop shows the ways of teaching English using Montessori methods.  

 

For teachers and directors 

 


