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Kurs z zakresu edukacji Małego Dziecka  „Pomagać życiu” 
pedagogika dr Marii Montessori, wspierająca samodzielność dziecka 

 
 

 

 
Organizator kursu: Żłobek Montessori w Pobiedziskach 
 
Niniejsza oferta jest skierowana do pedagogów z zakresu edukacji żłobkowej. 
Szczególnie cennym jest uzyskany wcześniej inny dyplom pedagogiki Montessori.  
 

Wykładowcą jest pani Emi Yuda z Berlina. 
 

Tematyka kursu: 
 
Jak rozwija się dziecko w wieku do 3 lat? 
Jakie ma ono potrzeby? 
Co należy do odpowiedniego otoczenia rozwojowego i 
edukacyjnego? 
Jak powinien przebiegać proces aklimatyzacji (adaptacji) dziecka? 
Jak kształtuje się codzienność w życiu małego dziecka? 
 
 
Czas trwania kursu: czerwiec – październik 2018 
Terminy: 
 

 1 blok seminarium:  
 08-10.06.2018    18 godzin 
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 2 blok seminarium:   
06-08.07.2018     19 godzin 
  

 3 blok seminarium: 
 23-27.07.2018    45 godzin    
  

 4 blok seminarium:  
 21-23.09.2018   19 godzin 
 

 5 blok seminarium: 
 05-07.10.2018    19 godzin  
  

 Termin rezerwowy: 
  13-14.10.2018  
 
Koszt: 
 
Można rezerwować tylko wszystkie 5 bloków seminarium łącznie, całość obejmuje 
120 godzin.  
 
Cena wynosi 3.500 zł. Netto (bez podatku VAT). W cenie zawarte jest 
uczestnictwo, materiały i zaświadczenie ukończenia kursu, przerwy kawowe. 
 
Liczba uczestników: 
Grupa może liczyć ok. 15 osób. 
 
Miejsce: 
Prywatny Żłobek Montessori -  Pobiedziska, 62-010, ul. Tysiąclecia 2 
 
Przyjmowanie zgłoszeń najpóźniej do 25 maja 2018 
Po pisemnym zgłoszeniu otrzymacie Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Opłata za 
uczestnictwo jest wtedy płatna w ciągu 14 dni. Zgłoszenie jest wiążące dopiero po 
dokonaniu wpłaty w wysokości 40 % ceny. 
 
 
 
Zgłoszenia: 
 
Prywatne Przedszkole i Żłobek - Pobiedziska 
www.naszeprzedszkole.com.pl 
biuro@naszeprzedszkole.com.pl 
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Rejestrację zgłoszeń:  
sekretariat@naszeprzedszkole.com.pl 
 
Niezbędne wyposażenie uczestnika kursu: 
 

 Przybory do pisania, kredki, pisaki 
 Notatnik 
 Segregator 
 Linijka 
 Aparat foto 
 Obuwie na zmianę 

 
Dodatkowe informacje: 
 
Już w końcu lat 40-tych ub. wieku Maria Montessori rozwinęła obszerną koncepcję 
kształcenia i rozwoju dziecka poniżej trzeciego roku życia. Domagała się „nowego 
podejścia” dorosłych do dziecka i zmiany perspektywy w ocenie dziecięcych 
zdolności od chwili jego urodzenia. Do pedagogiki nastawionej na dziecko należy: 

 pełne respektu traktowanie dziecka,  
 kształtowanie przygotowanego otoczenia,  
 współpraca z rodzicami z poszanowaniem wartości 
 i profesjonalne wykształcenie personelu pedagogicznego. 

 
Jako podstawę kursu dokształcającego pedagogiki Montessori dla zakresu 
wiekowego dziecka 0-3, działająca od 10 lat placówka Montessori – Nasze 
Przedszkole z Pobiedzisk oferuje Państwu cykl 5 seminariów, liczący łącznie 120 
godzin dydaktycznych, możliwość hospitacji i praktyk. 
  
Pani Emi Yuda jest japońskim pedagogiem Montessori z dyplomem uznanym 
przez organizację AMI dla zakresu wiekowego 0-3 i kształciła się u Patricii Wallner w 
Tokio. Ponadto pani Emi Yuda posiada dyplom AMI dla zakresu wiekowego 3-6 ze 
szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej (kształciła się w Centrum 
Dziecka w Monachium). Od 1992 pracuje jako pedagog Montessori i pedagog 
specjalny Montessori w Poczdamie i w Tokio. Prowadzi warsztaty i fachowe 
doradztwo z zakresu pedagogiki małego dziecka w zakresie wiekowym 0-6 lat. 
 
Organizator i prowadzący kurs, firma M-TERM Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o., została 
wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 
2.30/00236/2016 z dnia 7.07.2016 roku. Osoby bezrobotne i pracodawcy mogą ubiegać się 
o zwrot kosztów kursu. 
 


