
Warsztaty – Sesja I 

Piątek 19:30 – 21:00 

 

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: 

Ann Epstein 

Wspieranie rozwoju dziecka w świetle najnowszych badań nad ludzkim mózgiem 

Co badania mówią nam na temat uczenia się i rozwoju dzieci? Ta sesja podsumuje kluczowe wyniki badań odnośnie diety, interakcji na linii 

nauczyciel-uczeń, zabawy oraz rozwoju emocjonalnego. Uczestnicy przyjrzą się roli “neuronów  lustrzanych” oraz temu, jaki mają one związek z 

rozwojem empatii u dzieci. Będziemy również sugerować, jak przy pomocy lekcji Montessori oraz zwykłych rozmów wzmacniać mózg. 

Warsztat skierowany jest do wszystkich uczestników. 

Warsztat B: 

Jarosław Jendza 

Miejsce, rola i sposoby rozwijania krytycznego myślenia dzieci w grupach Montessori. 
 
W erze natłoku informacji, inwazji pop-kultury czy wszędobylskich reklam, które atakują dzieci z różnych miejsc rodzi się pytanie o odpowiednie 
przygotowanie dziecka do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie. Rozwój poznawczy i ruchowy w ramach pedagogiki Montessori jest już świetnie 
opisany, jednak to właśnie krytyczne myślenie jest kluczem do świadomego wyboru informacji, odpowiedzialnego serfowania w Internecie, traktowania 



pewnych - wydawałoby się - prawdziwych, zapewnień reklam z odpowiednim sceptycyzmem.  Krytyczne myślenie uczniów wydaje się być "nieodrobioną 
lekcją" w placówkach Montessori, wymaga bowiem nieco innego opracowywania pomocy, przygotowywania otoczenia i pracy z dzieckiem. Sztywne 
trzymanie się technik może już nie wystarczyć, dlatego też zapraszam do udziału w warsztacie, w którym podzielę się z Państwem pomysłami, które staram 
się wdrażać w życie w swojej pracy pedagogicznej.  

 
Warsztat skierowany jest do rodziców oraz nauczycieli  
 

Warsztat C:  

Patty Sobelman 

Rodzice jako partnerzy 

Rodzice są dla twojej szkoły równie niezbędni jak dzieci. Postrzeganie rodziców jako partnerów, posiadanie jasnych oczekiwań wobec nich oraz 

wyznaczanie im granic pozwolić odeprzeć trudności pojawiające się w tej niezwykle ważnej relacji. Jak można nadać rodzicom ważną rolę i 

jednocześnie powstrzymać ich od przeszkadzania społeczności klasy? Jak wyznaczyć jasne granice, tak aby rodzice nie odciągali szkoły od 

wyznaczonych przez ciebie celów? Komunikacja jest kluczem do zrozumienia, a zrozumienie jest kluczem do uczynienia z rodziców naszych 

partnerów. 

Warsztat skierowany do nauczycieli oraz dyrektorów placówek 

Warsztat D: 

Agnieszka Kurek-Zasacka 

Montessori w domu (szkoła dla rodziców) 

Jak wprowadzić Montessori do nauczania w domu? Jak wzmocnić domową edukację dzięki metodzie Montessori?  

Warsztat skierowany do rodziców 



Workshops – I Session  

Friday 19:30-21:00 

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: 

Ann Epstein 

Recent Findings on Brain Development and Young Children 

What is research telling us about how young children learn and develop? This session will summarize key findings regarding diet, teacher/child 

interactions, play, and emotional development. Participants will review the role of “mirror neurons” and their relationship with the 

development of empathy in young children. Suggestions will be made for building strong brains through Montessori lessons as well as casual 

conversations. 

For all participants 

Workshop B: 

Jarosław Jendza 
 
A place,  a role and ways of developing the critical children thinking in Montessori groups. (only in Polish) 
 
How to prepare children to become aware participants in the society? A critical thinking is a clue which enables to select valuable information, 
enables responsible surfing in internet as well as sceptical thinking towards advertisements etc. This workshop will show some of ideas of Mr. 
Jendza in this subject.   
 
For parents and teachers. 



Workshop C:  
 

Patty Sobelman 

Making Partners Out of Parents 

Parents are as necessary as their children are to your school.  Viewing parents as partners and developing clear expectations and boundaries 

will help ward off difficulties in this very important relationship.  How do you give parents a meaningful role while keeping them from 

disturbing the classroom communities?  How do you set clear boundaries so that your parents do not steer your school away from your goals?  

Communication is the key to understanding and understanding is the key to making partners out of parents. 

For directors and teachers 

Workshop D:  

Agnieszka Kurek-Zasacka 

Montessori at home (A school for parents) (only in Polish) 

How to implement a Montessori’ methods at home and avoid mistakes? How to proceed the Montessori in everyday life? How to strengthen 

the home education by following Montessori?  

For parents 

 

 

  


