Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy
Metryczka dobrej praktyki
1.

Nazwa szkoły:

2.
3.

Powiat/gmina:
Dyrektor szkoły:

4.

Dane adresowe:

5.

6.

Dyrektor, nauczyciel
lub przedstawiciel
jednostki samorządu
terytorialnego
zgłaszający dobrą
praktykę:
Ramy współpracy
z ŚCDN:

Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja
kielecki
Iwona Marynowska‐ Gruszka
Al. IX Wieków
Kielc 15, 25‐516
Kielce

Tel.
(41)
361‐
33‐55

Fax

e‐mail
sekretariat@spoleczna.edu.pl

Rakoczy Wioleta

Nazwa wspólnego
przedsięwzięcia,
inicjatywy itp.:
Warsztaty „Pedagogika
M. Montessori inspiracją
do pracy z dzieckiem
w szkole i przedszkolu”.

Nauczyciel konsultant ŚCDN – partner
we współpracy:
Barbara Grzegorczyk

Charakterystyka dobrej praktyki
7..

Tytuł dobrej praktyki:

„Odkrywamy świat z Marią Montessori”

8.

Metoda nauczania i wychowania

9.

Przedmiot lub
działanie
ponadprzedmiotowe:
Poziom edukacyjny:

10.

Cała szkoła lub klasa:

Oddziały przedszkolne

11.

Styczeń 2016 ‐ grudzień 2018

12.

Czas/okres realizacji
zadania:
Cele dobrej praktyki:

13.

Opis pomysłu:

Edukacja przedszkolna

Wykorzystanie metody M. Montessori w pracy z dziećmi,
wychodzenie naprzeciw potrzebom i możliwościom wychowanków.
Dziecko powinno zdobywać wiedzę i poznawać świat przez działanie,
doświadczanie, odkrywanie i przeżywanie, wykorzystując wszystkie
zmysły.
Pozostawiając
mu
wolność
w wyborze materiału, miejsca, czasu i tempa pracy, kształtujemy
w nim zdolność podejmowania decyzji, zastanowienia się nad tym
co go interesuje, co jest dla niego atrakcyjne. Bardzo ważne
w
metodzie
jest
specjalnie
przygotowane
otoczenie,
w którym przebywa dziecko. Zgodnie z koncepcją ład i porządek

14.

Sposób realizacji:

w sali przekłada się na wewnętrzne uporządkowanie dziecka.
Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy umiejętnie uporządkowanym
otoczeniem i dzieckiem, pomaga mu samodzielnie odkrywać
rzeczywistość. Wykorzystując specyficzny materiały i pomoce
dydaktyczne, wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności
kształtują samodyscyplinę, samokontrolę, poszanowanie innych oraz
zamiłowanie do ciszy.
Praca metodą M. Montessori

Samodzielna praca dzieci z materiałem montessoriańskim,
Uzyskane efekty,
„polaryzacja uwagi”, umiejętność doprowadzania zadania od
w tym wartość
początku do końca, dbanie o swoje otoczenie.
dodana, możliwość
wykorzystania
sprawdzonych
doświadczeń:
16. Partnerzy lub
instytucje
wspomagające
realizację działania:
17. Załączniki (materiał
Artykuł „W poszukiwaniu nowych metod nauczania i wychowania…”
do opublikowania na
stronie):
Wyrażam zgodę na opublikowanie przykładu dobrej praktyki na stronie internetowej ŚCDN
w Kielcach.
Miejscowość i data
Podpis dyrektora szkoły/placówki
Kielce, 17.02.2016r.
Iwona Marynowska‐Gruszka
15.

Wymagania:

1. Opracowanie proszę przygotować w formie pliku pdf. Można uzupełnić 6 zdjęciami
do 400 kB każde (dołączone osobno).
2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb.

