
Plan XII Międzynarodowej Konferencji Montessori – online

Proponujemy 18 wybranych warsztatów i wykładów dostępnych

w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Dostęp do nagrań do 10 maja 2023

Sobota 22.04.2023

09:00 - 10:00 - Wykład inauguracyjny - Julia Volkman

Neuronauka uczenia się

Jak w mózgu przebiega uczenie się? W jaki sposób możemy wykorzystać sposoby neuronauki w
klasie, aby nauka była z natury przyjemna i dostępna dla naszych uczniów? Te interaktywne,
zajmujące warsztaty przedstawią fundamentalne informacje, które łączą praktykę edukacyjną z
nauką o plastyczności, funkcjach wykonawczych, dynamicznym rozwoju umiejętności, uwagi,
stresu, emocji i nie tylko. Informacje te mają zastosowanie zarówno do zdrowia mózgu, jak i
uczenia się przez całe życie.

10:15 - 12:00 - Warsztat I

Etan Boritzer

Warsztaty młodych pisarzy: poznanie profesjonalnych narzędzi do pisania

Pracodawcy poszukują dziś kandydatów z wymaganymi umiejętnościami zawodowymi, a także
umiejętnościami komunikacji werbalnej i pisemnej. Podczas tej sesji przedstawimy
„Profesjonalne narzędzia do pisania” wykorzystywane do efektywnych interakcji w szkole i poza
nią. Nauczyciele zyskają zabawne i edukacyjne sposoby, które mogą wykorzystać do nauki
przydatnych technik pisania. Uczestnicy nauczą się inspirować uczniów do korzystania z
wyobraźni i prostych narzędzi do pisania, aby lepiej docenić bogactwo swojego języka i dzielić
się tym bogactwem w komunikowaniu się z innymi.



10:15 - 12:00 - Warsztat I

Patty Sobelman

Working with Staff- Meetings/ What to do if director

Przygotowanie środowiska dla twoich nauczycieli jest bardzo ważne. To przygotowanie
nauczyciela tworzy środowisko dla dzieci. Jak dobrze znasz swoich nauczycieli? Czy znasz ich
style uczenia się, co ich motywuje, jak lubią być nagradzani? Rozmawiamy o nauczycielu w taki
sposób jak rozmawia się o dziecku. Zrozumienie swoich wykładowców, tworzenie sposobów
wzajemnego zrozumienia ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu jako nauczycieli. W jaki sposób
zdobywamy te informacje o naszych nauczycielach i jak wykorzystujemy je w praktyce,
organizując spotkania personelu, obserwacje i coroczne sprawozdania? Tak wiele spraw do
omówienia! 

10:15 - 12:00 - Warsztat I

David Rotberg

P & R: Celowa i refleksyjna praca w środowisku szkoły podstawowej

Na tym warsztacie omówimy:

1. Celowa praca następcza
2. Rozwinięcia dla dzieci o różnych stylach uczenia się – nie wszystkie dzieci uczą się w ten

sam sposób
3. Holistyczny i zintegrowany program nauczania 
4. Schematy blokowe programu nauczania
5. Pewne zagadnienia są nienegocjowalne. Jak to przekazać dziecku?
6. Optymalne zaplanowanie pracy
7. Motywacja i zachęta dla dziecka
8. Można po prostu powiedzieć…
9. Odpowiedzialność/terminowość oddawania prac
10. System zaliczeń przez dzieci (spotkania, obserwacje, systemy sprawdzania prac)

12:30 - 14:00 - Warsztaty II- Julia Volkman

Nauka czytania w jednym lub kilku językach

Dzieci uczą sięmówić po prostu przez obcowanie z językiem. Ale tego samego nie można
powiedzieć o nauce czytania. Aby czytać, musimy zmienić zadania części mózgu przeznaczonej
do rozpoznawania twarzy, aby mogła rozpoznawać litery. Musimy nauczyćmózg czytać. Ale jak i
kiedy powinniśmy to zrobić? Co nauka mówi nam o przyswajaniu języka dwujęzycznego lub
wielojęzycznego? Te warsztaty zaprezentują naukę stojącą za sprawdzonymi rodzajami



podejścia w klasie, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu znajomości słownictwa, świadomości
fonemicznej, znajomości liter i dźwięków, umiejętności pisania (konstruowania słów) i
umiejętności czytania.

12:30 - 14:00 - Warsztaty II

Patty Sobelman

Nieskomplikowanie wszystkiego

„Nie staraj się” się być wszystkim dla wszystkich. Próba dodania coraz więcej do kalendarza
szkolnego, oprócz programu Montessori to niekończąca się batalia. Na warsztacie powiemy o
znaczeniu rytuałów i procedur dla twoich rodzin, twoich współpracowników. Zrozumienie
prawdziwego „dlaczego coś robimy? Pomoże ci w ułożeniu życia rodzinnego i zawodowego.
Upraszczanie rzeczy jest ciężką pracą, ale jest tego warte.

12:30 - 14:00 - Warsztaty II

David Rotberg

Dwoistość filozofii i praktyczności: zrównoważone podejście do zarządzania klasą w
środowisku podstawowym

Na tym warsztacie omówimy:

1. Zarządzanie klasą
2. Pierwszy miesiąc szkoły i później
3. Dzienniki pracy, plany pracy, umowy o pracę – o rany! Podejście oparte na opcjach dla

różnych stylów uczenia się (nauczycieli i dzieci)
4. Tablice pracy dziennej i tygodniowej
5. Układy klas, które honorująWielkie Lekcje i dają dziecku pełniejszy obraz ich

kosmicznego zadania, ich celu w środowisku i ostatecznego celu życia
6. Praca w klasie
7. Najlepsze praktyki w klasie
8. Konsekwentny, zrównoważony plan zajęć
9. Zachęcający, pełen humoru, kochający i stanowczy – wytyczne dla nauczyciela – dr

Montessori przypomina nam, abyśmy „osiągnęli nasz największy potencjał”, a nie
perfekcję.

15:00 - 16:30 - Warsztaty III

Julia Volkman

Stres, odporność i uczenie się



Świat funkcjonuje w ogromnym stresie związanym z wojną, pandemią, zmianą klimatu,
migracją, ekstremizmem politycznym i nie tylko. Jednak pośród tego musimy kontynuować
nasze codzienne życie, rodzicielstwo, karierę, edukację i nie tylko. Podczas tych warsztatów
omówimy to, co nauka wie o stresie, odporności i uczeniu się oraz jak te informacje mogą nam
pomóc w wykonywaniu zadań. Omówimy przegląd strategii, które możemy zastosować, aby
rozwinąć odporność, abyśmy mogli lepiej radzić sobie ze stresem we wszystkich jego formach. 

15:00 - 16:30 - Warsztaty III

Etan Boritzer

Uważna medytacja dla dzieci

Spokojne dziecko to szczęśliwe i mądrzejsze dziecko. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju lęki,
których doświadczają dzisiaj nasze dzieci, musimy wyposażyć je w narzędzia do samodyscypliny
i samoregulacji. Możemy pomóc naszym dzieciom znaleźć w sobie przestrzeń, w której mogą
ponownie się skoncentrować i skąd mogą poruszać się z większą pewnością siebie i lepiej
zintegrować się ze społecznością szkolną i poza szkołą. Podczas tej sesji nauczyciele nauczą się i
doświadczą prostej metody uważności opartej na oddychaniu, która szybko prowadzi do
wyciszenia i jasności. Dzieci są naturalnymi medytatorami! Zrozumieją i będą cieszyć się
doświadczeniem uważności, które my, pedagodzy, możemy im zapewnić.

15:00 - 16:30 - Warsztaty III

Patty Sobelman

Budowanie społeczności z pracownikami

Nasze szkolenia uczą nas, jak budować społeczność klasową wśród dzieci. Oznacza to, że
posiadamy umiejętności niezbędne do budowania wspólnoty z dorosłymi, którzy tworzą naszą
społeczność nauczycieli. Wymaga to intencjonalności, aby naprawdę poznać swoich
pracowników i obserwować ich style uczenia się oraz ich potrzeby. Nauczyciele, podobnie jak
dzieci, rosną i rozwijają się w czasie. Stworzenie bezpiecznego miejsca dla nauczycieli do
zadawania pytań i zapuszczania korzeni. Inwestowanie w utrzymanie nauczycieli to znacznie
mniej pracy i pieniędzy niż zatrudnianie i szkolenie nowych. Budowanie silnej kultury
społeczności ze swoimi wykładowcami wzmacnia Twoją szkołę.

Dzień trzeci

Niedziela 23.04.2023



09:00 - 10:00 - Wykład inauguracyjny Paul Epstein

Wędrujące dziecko

Przygotowujemy nasze środowiska dla dzieci, które mają znaleźć pracę zaspokajającą ich
wewnętrzne potrzeby rozwojowe. Ale zbyt często są dzieci, które tego nie robią. Zamiast się
skoncentrować, błądzą. Podczas tej prezentacji Paul zidentyfikuje 4 rodzaje wędrowania,
przedstawi narzędzia do obserwacji wędrowania i omówi nasze reakcje na każdy typ.

10:15 - 11:15 - Warsztat IV

Patty Sobelman

Szklana klasa

Dr Montessori otworzyła swoją klasę dla widzów na Międzynarodowej Wystawie Panama
Pacific International Exposition w San Francisco w Kalifornii w 1915 roku. Nazwała to Szklaną
Klasą. Teraz, ponad sto lat później, rodzice nadal chcą „zajrzeć” do klasy swoich dzieci. W tej
rozmowie porozmawiamy o tym, jak pokazać rodzicom nie tylko to, co dzieje się w klasie
Montessori, ale co ważniejsze, co dzieje się w ich dziecku. Będzie to program edukacji rodziców,
który możesz przedstawić w swojej szkole. Rodzice naprawdę to lubią!

10:15 - 11:15 - Warsztat IV

David Rotberg

101 propozycji: Praktyczna kontynuacja pracy i lekcje

Na tym warsztacie omówimy:

1. Praktyczne propozycje dla Twojej klasy ze wszystkich przedmiotów
2. Świetne integracje lekcji
3. Co można zrobić z…
4. Nie wymyślaj koła na nowo – poddawaj recyklingowi pomysły i powtarzaj je przez 3 lata

10:15 - 11:15 - Warsztat IV

Etan Boritzer

Jak przy pomocy książek rozmawiać z dziećmi na trudne tematy

Nasze dzieci żyją w ryzykownym społeczeństwie, którego nigdy nie doświadczyliśmy dorastając.
My, pedagodzy, staliśmy się nie tylko dostarczycielami umiejętności akademickich, ale także
menedżerami ryzyka, przejmując niektóre obowiązki tradycyjnie podejmowane w domu. Jak



zacząć omawiać trudne tematy, które pojawiają się teraz, gdy nasze dzieci mają większy dostęp
do informacji niż kiedykolwiek wcześniej i na które możemy nie być przygotowani? Podczas tej
sesji dokonamy przeglądu wykorzystania książek jako „agencji stron trzecich”, które możemy
zastosować jako metody nauczania, aby prowadzić rzeczowe dyskusje na tematy, co do których
nasze dzieci mogą być zdezorientowane i o których chcą rozmawiać. Nauczyciele uzyskają
wgląd w to, jak umiejętnie poruszać się po tych problematycznych obszarach za pomocą
książek, a tym samym pielęgnować umiejętności krytycznego myślenia i inteligencję
społeczno-emocjonalną, które przygotowują nasze dzieci do bycia mądrymi i rozwijania się
pomimo zagrożeń społecznych. 

11:45 - 13:00 - Warsztat V

Julia Volkman

Język wczesnego dzieciństwa: podejście Montessori / Dwyer część 1

We wszystkich kulturach musimy uczyć dzieci czytać. Ale czy istnieje metoda, która działa
zarówno w języku polskim, jak i angielskim lub włoskim? Trenerka nauczycieli Montessori,
Muriel Dwyer (AMI), uczyła zarówno w języku angielskim, jak i suahili, dwóch częściowo
fonetycznych językach. MetodąMontessori opracowała konkretne zajęcia, które miały pomóc
dzieciom w nauce pisania i czytania w dowolnym częściowo fonetycznym języku. Omówimy
pięcioetapowy program oparty zarówno na odkryciach neuronauki, jak i podejściu Montessori
Dwyer. Te żywe, interaktywne warsztaty zaprezentują konkretne działania, które możemy
wykorzystać do promocji:

1. Rozwój słownictwa
2. Świadomość fonemiczna
3. Wiedza literowo-dźwiękowa
4. Pisanie (konstruowanie słów)
5. Czytanie (wypowiadanie słów). 

14:00 - 15:00 - Warsztaty VI

Julia Volkman

Język wczesnego dzieciństwa: podejście Montessori / Dwyer Część II

We wszystkich kulturach musimy uczyć dzieci czytać. Ale czy istnieje metoda, która działa
zarówno w języku polskim, jak i angielskim lub włoskim? Trenerka nauczycieli Montessori,
Muriel Dwyer (AMI), uczyła zarówno w języku angielskim, jak i suahili, dwóch częściowo
fonetycznych językach. MetodąMontessori opracowała konkretne zajęcia, które miały pomóc
dzieciom w nauce pisania i czytania w dowolnym częściowo fonetycznym języku. Omówimy
pięcioetapowy program oparty zarówno na odkryciach neuronauki, jak i podejściu



Montessori/Dwyer. Te żywe, interaktywne warsztaty zaprezentują konkretne działania, które
możemy wykorzystać do promocji:

1. Rozwój słownictwa
2. Świadomość fonemiczna
3. Wiedza literowo-dźwiękowa
4. Pisanie (konstruowanie słów)
5. Czytanie (wypowiadanie słów).

14:00 - 15:00 - Warsztaty VI

David Rotberg

Radość sześciolatka: zachwyt na 2. płaszczyźnie rozwoju

Na tym warsztacie omówimy:

1. „Pobudź wyobraźnię”
2. Dreszcz sześcioletniego dziecka
3. Pasja i ekscytacja
4. Budowanie cegiełek w szkole podstawowej – położenie fundamentu
5. Cechy społeczne, emocjonalne i edukacyjne charakterystyczne dla sześciolatków 

14:00 - 15:00 - Warsztaty VI

Patty Sobelman

Trudne rozmowy

Jeśli powiemy sobie szczerze, unikniemy trudnych rozmów. Mamy nadzieję, że same się
rozwiążą. Odkrywamy jednak, że życzenie im odejścia bardzo często prowadzi do jeszcze
trudniejszych rozmów! Zbadamy, jak uczciwie i z empatią prowadzić rozmowy, które należy
przeprowadzić z rodzicami i nauczycielami. Jak wyprosić rodzinę lub nauczyciela z naszych
szkół? Jak powiedzieć rodzinie, że ich dziecko ma specjalną potrzebę, której nie możesz
zaspokoić? Jak prosić o pomoc i naprawdę ją otrzymać. Opowiedz o swojej trudnej rozmowie, a

wspólnie ustalimy plan.


