
Dlaczego Montessori?

Czy Montessori przygotowuje do życia

we współczesnym świecie?



Dlaczego Montessori?

Głównym celem wychowania

jest zapewnienie jak najlepszych warunków

dla rozwoju najmłodszych pokoleń.



Przesłanie Montessori 

• ludzie mogą zdobyć Świat, ale muszą to zacząć 

będąc dziećmi. 

• dorosłych naprawiać się nie da. 

• dzieci są w stanie wiele osiągnąć. 



Nasz Świat się zmienił – Świat jest inny.

Więc rodzą się pytania:

• czego nauczyć dzieci, jeśli nie wiemy kim będą

w przyszłości?

• jak przygotować dzieci do przyszłości?



Montessori daje odpowiedź 

Przygotujmy je mądrością, która przetrwała. 



Dzieci są tak stworzone by się zmieniać. 

• dzieci rosną – zmieniają się,

• od momentu przyjścia na świat muszą same 

wykonywać trudną i długą pracę, jaką jest rozwój 

samego siebie.



Co jest potrzebne dziecku w osiągnięciu 

tego celu?

Wsparcie i poczucie bezpieczeństwa

ze strony rodziców i otoczenia, w którym żyje.



Dlaczego Montessori przygotowuje

do życia w prawdziwym świecie?

• uczy dziecko zachowań społecznych, 

• rozwija w dzieciach samodzielność, samokontrolę 

oraz poczucie odpowiedzialności za siebie,

• uczy jak się uczyć, robiąc prawdziwe rzeczy

w prawdziwym świecie – uczenie się

przez doświadczenie,

• akceptuje dziecko takim jakie ono jest,



Dlaczego Montessori przygotowuje

do życia w prawdziwym świecie?

• zachęca dzieci do myślenia, dzieci zdobywają 

wiedzę we własny sposób, 

• kultywuje kreatywność i oryginalność,

• pomaga opanować umiejętności i wiedzę, 

stanowiące podstawę kultury i technologii.



Jakie są montessoriańskie dzieci?

• postrzegają siebie jako młodych obywateli świata,

• nie siedzą cicho, myślą, mówią i piszą jasno i z namysłem,

• są obeznane z kulturą, 

• dobrze wykształcone, odnoszą sukcesy uniwersyteckie,

• są pewne siebie,

• postrzegają siebie jako ludzi sukcesu, nie boją się 
popełniać błędów,

• szanują nauczycieli i dorosłych jako mentorów, przyjaciół 

i przewodników,



• akceptują swoje ograniczenia, badają granice 

postawione przez dorosłych i testują ich konsekwencję,

• są wyjątkowo twórcze i pewnie wyrażają siebie,

• są współczujący, empatyczni i wrażliwi na świat natury

i naturę ludzką,

• nie boją się ciężkiej pracy i angażują się w działania

dla własnej przyjemności i satysfakcji, 

• lubią ludzi, 

• przestrzegają zasad i postępują w sposób 

odpowiedzialny.

Jakie są montessoriańskie dzieci?



Dziecko jest indywidualnością

• ma prawo rozwijać się we własnym tempie,

• ma prawo popełniać błędy, doświadczając 

samodzielnie otaczający je świat. 



Najbliżsi i otoczenie, powinni

zapewnić dziecku

• wsparcie,

• akceptację,

• poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. 

To wszystko sprawia, że dziecko jest szczęśliwe

i czuje się potrzebne.



Dzieci potrzebują miłości, która nie stawia warunków, 

chcą aby kochać je za to kim są i za to kim nie są. 

Dzieci Montessori nie są doskonałe – to 
NIESAMOWITE DZIECIAKI 



Co łączy tych ludzi?



Sergey Brin and Larry Page



Alexander Graham Bell



Książę William i książę Harry



Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis



Prezydent Woodrow Wilson

i jego córka Edith



Co łączy tych ludzi?

Wszyscy uczyli się w przedszkolach

i szkołach Montessori!



Nasze Przedszkole

Dziękujemy.


