
Wykłady 

 

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.  

Wykład inauguracyjny: 

Krystyna Starczewska 

Piątek 18:00-19:00 

Wykład inauguracyjny z okazji Roku Janusza Korczaka.  

Był niezwykłym pedagogiem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym. Prekursorem działań na rzecz praw dziecka. Zwykł mówić: Nie ma 

dzieci. Są ludzie. W tym roku obchodzimy zarówno 70 rocznicę jego śmierci w obozie zagłady w Treblince, jak i setną rocznicę założenia przez 

niego sierocińca na ul. Krochmalnej w Warszawie (dzisiaj Jaktorowska).  

 

Dr Paul Epstein 

Sobota 09:00-10:00 

Paradoksy dr Montessori 

 



Dr Ann Epstein 

Aktualne badania na temat metody Montessori 

“Podoba mi się podejście metodyki Montessori, ale czy są jakieś badania, którymi mogę ją poprzeć?“ Sesja ta podsumuje wyniki badań, które 

obejmować będą wiedzę o tym, jak edukacja Montessori wspomaga rozwój charakteru, motywację i prowadzi do osiągnięć akademickich. 

Badający te tematy skupili się również na tym, w jaki sposób rodzice wybierają szkoły Montessori, na kluczowych komponentach nauczania 

Montessori na poziomie liceum oraz na tym, w jaki sposób nauczyciele wykorzystują miejsce w klasach Montessori.  

 

Laura Dupree 

Niedziela 08:30-09:30 

Montessori dla najmłodszych; Dzieci – nasze największe bogactwo 

Dzieci należy traktować z szacunkiem i godnością, a dorośli powinni wykorzystywać każdą okazję, żeby wychodzić im naprzeciw tam, gdzie się 
obecnie znajdują w ich cyklu rozwojowym. Wykład pomoże zrozumieć jak można dokonać pozytywnej przemiany w życiu dziecka i czym można 
się inspirować stawiając dziecko na pierwszym miejscu.  

 

 

Dr Paul Epstein 

Niedziela 12:45-13:45 

Montessori na całe życie – Zadziwiające obszary rozwoju 

 



 

 

Lectures  

 

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.  

 

Lecture for inauguration:  

Krystyna Starczewska 

Friday 18:00-19:00 

Inauguration lecture about Janusz Korczak as 2012 was announced to be the Year of Korczak.  

Janusz Korczak was a great pedagogue, physician, writer and publicist. This year Poland commemorates two separate dates in his life, the 70th 

anniversary of his death at Treblinka camp during the II WW and the 100th anniversary of his founding the House of Orphans at Krochmalna 

Street in Warsaw. Korczak was a great friend and protector of children, used to say: There are no children, there are people.   

 

Dr Paul Epstein 

Saturday 09:00 – 10:00 

Paradoxes of Dr Montessori 



 

Dr Ann Epstein 

Saturday 12:45-13:45 

Current Montessori Research Studies 

“I like the Montessori approach, but is there research to back it up?”. This session will summarize research findings that include how a 

Montessori education enhances character development, motivation & academic achievement. Researchers have also studied how parents 

select Montessori schools, key components of Montessori learning at the high school level, and how teachers design accommodations for 

young children in Montessori classrooms. 

Laura Dupree 

Sunday 08:30 – 09:30 

Children First: Our Greatest Resource 

Children must be treated with respect and dignity and adults must embrace every opportunity to meet them where they are developmentally. 
Leave with an understanding about how you can make a positive difference in the life of a child and be inspired by putting children first. 

Dr Paul Epstein 

Sunday 12:45-13:45 

Montessori is for Life – The Amazing Plans of Development 

 


