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Drogi Rodzicu! 
Być może właśnie teraz zastanawiasz się czy Szkoła Podstawowa Montessori to 
odpowiednie miejsce dla Twojego dziecka. Być może nurtuje Cię mnóstwo pytań, 
wątpliwości i obaw. To naturalne. Przypuszczam, że tak jak ja, Ty również zostałeś 
wychowany w konwencjonalnym systemie edukacji, w którym każdy z nas, 
podczas lekcji robił dokładnie to samo, zgodnie z góry zaplanowanym 
programem. Nauczyciele każdego dnia doskonale wiedzieli czego powinniśmy się 
uczyć i jak się zachowywać, a my posłusznie realizowaliśmy ich plan. Siedzieliśmy w 
ławkach, przepisywaliśmy z tablicy, nie mogliśmy rozmawiać, wyjść do toalety 
podczas lekcji, a po szkole, przez wiele godzin odrabialiśmy zadania domowe., 
przygotowywaliśmy się do sprawdzianów i klasówek, by po kilku dniach, czy 
tygodniach zapomnieć, to czego uczyliśmy się na pamięć. Byliśmy motywowani 
karami, nagrodami i pochwałami, oceniani, porównywani, rankingowani, 
sprawdzani i testowani, wiele rzeczy działo się wbrew naszej woli, sprzeciwialiśmy 
się, buntowaliśmy, walczyliśmy, ale byliśmy zbyt mali by cokolwiek zmienić. Teraz 
my jesteśmy dorośli i możemy dokonać wyboru, czy kroczyć starą, dobrze znaną i 
utartą ścieżką, czy pójść inną drogą, by podążać za potrzebami naszych dzieci. 
Twoje doświadczenia edukacyjne niezależnie od tego, czy są miłym, czy też 
nieprzyjemnym wspomnieniem dają Ci poczucie bezpieczeństwa, dlatego właśnie 
zmiana sposobu myślenia jest długim i trudnym procesem. W tym PORADNIKU 
pomożemy Ci zrozumieć, dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori wybraliśmy 
rozwiązania, które mogą bardzo różnić się od tych, zapisanych w Twoich 
wspomnieniach z dzieciństwa. Będziesz mógł sam ocenić i zdecydować, czy to, 
co proponujemy to odpowiednia droga dla Twojej rodziny.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori każdy uczeń ma indywidualny plan 
rozwoju? 
Każdy z nas jest inny, ma inne pasje, zainteresowania, sposoby uczenia się, 
postrzegania i doświadczania. Nie sposób przygotować lekcji, której temat byłyby 
atrakcyjny dla każdego ucznia w tym samym czasie. Zastanówmy się, co wspiera 
proces uczenia się. Przede wszystkim wolność, samodzielność i niezależność w 
zakresie wyboru  - czego, kiedy i jak chcę się uczyć. Ocenianie, poprawianie 
błędów, ale przede wszystkim jeden program, taki sam dla trzydziestu kompletnie 
różnych osób, oferowany w ściśle określonym czasie, to czynniki demotywujące 
każdego człowieka. Jeżeli to, czego mam się nauczyć nie wzbudza we mnie 
emocji, nie jest dla mnie interesujące i nie mam poczucia przydatności 
zdobywanej wiedzy, to mój mózg nie zachowuje tych informacji na długo. 
Zgodnie z powszechnie panującą zasadą ZAKUĆ-ZDAĆ-ZAPOMNIEĆ, gdy ta 
wiedza będzie mi potrzebna na egzaminie, to będę musiała uczyć się tego jeszcze 
raz. A co za tym idzie, tracę mój cenny czas. Wiedza staje się przydatna tylko 
wtedy, gdy mogę ją wykorzystać w rzeczywistości, nie w przyszłości, ale tu i teraz. 
Dlatego w Szkole Podstawowej Montessori uczniowie pracują w zorganizowanym 
otoczeniu, wyposażonym w materiały Montessori i karty pracy, w którym każde 
dziecko samodzielnie wybiera to, co w danym momencie go interesuje, stając się 
autorem indywidualnego planu rozwoju. Rolą nauczycieli jest podążanie za 
potrzebami dzieci, prezentowanie materiałów, wspieranie i zachęcanie do 
działania. Lekcje odbywają się w formie indywidualnej - jeden na jeden z 
nauczycielem lub w małych grupach. Uczniowie zdobywają wiedzę przez 
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doświadczenie i uczą się wykorzystywać ją w prawdziwym świecie, nie w 
przyszłości ale tu i teraz. Wszyscy uczniowie, każdego dnia pracują z nauczycielami 
przedmiotowymi, którzy swoją pasją i niekonwencjonalnymi sposobami 
przekazywania wiedzy motywują do poznawania i odkrywania wszystkich dziedzin 
wiedzy. 
Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie stosujemy nagród ani pochwał? 
Każdy człowiek przychodzi na świat z silnie rozwiniętą motywacją wewnętrzną, 
która jest najlepszym motorem do działania. Nikt nie musi zachęcać niemowlaka 
by próbował siadać, pełzać czy raczkować. W odpowiednio zorganizowanym 
otoczeniu sam zdobędzie ważne dla niego umiejętności. Każde dziecko  
nieustannie działa, jest w ruchu i ma niesamowitą ciekawość poznawczą. Możemy 
jednak zniszczyć jego motywację wewnętrzną zachęcając do podjęcia 
aktywności nagrodami, czy pochwałami, zamiast pozwolić mu samodzielnie 
wybierać, doświadczać i eksperymentować. W odpowiednio zorganizowanym 
otoczeniu, w którym znajdują się materiały z wielu dziedzin dzieci bez przerwy uczą 
się, są aktywne, szczęśliwe i zainteresowane zdobywaniem wiedzy i nowych 
umiejętności.  

Chwaląc dziecko uzależniamy je emocjonalnie od siebie i od otoczenia. 
Uniemożliwiamy mu dokonanie samooceny własnych osiągnięć. Ocena innych 
staje się wyznacznikiem sukcesu. Dziecko zależne emocjonalnie od innych, to 
słabe dziecko, to dziecko z niskim poczuciem własnej wartości, to dziecko, które 
jest zadowolone z siebie tylko wtedy, gdy uzyska aprobatę otoczenia. Wysokie 
poczucie własnej wartości pochodzi z wnętrza, zewnętrzne bodźce nie wspierają 
go. Umiejętność dokonania samooceny pozwoli przetrwać w świecie 
przepełnionym rywalizacją i współzawodnictwem. Każde dziecko bezsprzecznie 
potrzebuje uwagi i zainteresowania, potrzebuje, by rodzice zauważyli jego sukcesy 
i osiągnięcia, nie potrzebuje oceny, pochwały i braw, nie czeka na nie. 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie stosujemy kar? 
"Dżokej daje kawał cukru koniowi, którego chce dosiąść, a woźnica bije batem 
konia, aby ciągnął wóz w kierunku, nadanym przez lejce, ani jeden, ani drugi z 
tych koni nie ma tak okazałego biegu, jak wolny ogier stepowy. Cukier i bat są 
potrzebne do stłumienia buntu w szlachetnym zwierzęciu; nigdy wszakże nie będą 
stanowiły bodźców, które mogłyby poruszyć zwierzę" 

Maria Montessori 

Stosując kary nie zmieniamy dziecka, nie zajdzie w nim przemiana, której 
oczekujemy. Nie nauczymy go w ten sposób przestrzegać zasad obowiązujących 
w szkole. Nie złamiemy jego charakteru. Dziecko ze strachu przed karą 
powstrzyma się przed niewłaściwym zachowaniem, ale ta przemiana będzie tylko 
pozorna. Bardzo szybko wypracuje działania zmierzające do uniknięcia kary, a 
kłamstwo okaże się bardzo skutecznym rozwiązaniem. Gdy nagradzamy sukcesy 
dziecka zabieramy mu część jego satysfakcji i pozbawiamy wewnętrznej 
motywacji, z którą przyszedł na świat. Gdy karzemy za niewłaściwe zachowanie 
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pozbawiamy dziecko możliwości rozwinięcia samokontroli i umiejętności 
panowania nad sobą.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie oceniamy dzieci? 
Ocena nie tylko nie motywuje do działania ale także wzbudza sprzeciw, opór, 
wywołuje agresję, poczucie winy lub wstyd.  Nic dziwnego - w końcu jest 
narzędziem przemocy. W Szkole Podstawowej Montessori rozmawiając z dziećmi w 
codziennych, ale także trudnych sytuacjach, stosujemy czystą obserwację 
pozbawioną osądów i sądów wartościujących. To informacje wiernie oddające 
rzeczywistość na temat tego, co zrobiły ub powiedziały dzieci. Nie ma tu miejsca 
na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są pierwszym 
krokiem na drodze do sformułowania informacji zwrotnej na temat postępów 
dziecka, rozwiązania konfliktu lub  wyrażenia wdzięczności, to początek każdej 
komunikacji. We wszystkich klasach nauczyciele nie stosują ocen bieżących, 
przygotowują tylko śródroczne i klasyfikacyjne oceny opisowe, które są bardzo 
szczegółową informacją na temat zdobytej wiedzy, umiejętności i zainteresowań 
każdego ucznia. Uczniowie każdego dnia uczą się dokonywać samooceny w 
procesie edukacyjnym. 

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie poprawiamy błędów uczniów? 
Każda próba poprawienia błędu dziecko może je skutecznie zniechęcić do 
działania lub podjęcia tej samej aktywności w przyszłości, a przecież uczymy się 
przez powtarzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy, czy umiejętności. Dlatego w Szkole 
Podstawowej Montessori każdy materiał i projekt ma kontrolę błędu, by uczeń 
mógł samodzielnie sprawdzić poprawność wykonywanych zadań i dokonać 
samooceny. Nauczyciel nie jest wyrocznią, nie jest nieomylny, nie zna odpowiedzi 
na wszystkie pytania, nie może więc oceniać i występować w charakterze 
eksperta, potrafi przyznać się do błędu, ucząc swoją postawą, że błędy są 
naszymi przyjaciółmi, dzięki czemu uczniowie nie boją się podejmować nowych 
wyzwań. Każdy materiał występuje tylko w jednym egzemplarzu, tylko jedna 
osoba w danym momencie może z nim pracować, co sprawia, że sukces nie jest 
porównywalny. Brak rywalizacji i współzawodnictwa w procesie edukacyjnym 
pozwala budować społeczność zdolną do pomocy, empatii i współpracy. Dzieci, 
które mają możliwość dokonywania samokontroli w procesie edukacyjnym nie 
boją się popełniać błędów, a co za tym idzie eksperymentować, doświadczać i 
uczyć się nowych rzeczy.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori dzieci są wolne? 
Czy chciałbyś żeby Twoje dziecko było kreatywnym i pomysłowym dorosłym, który 
potrafi dokonywać wyborów, zarządzać swoim czasem i brać odpowiedzialność 
za własne decyzje? Twoje dziecko nie rozwinie tych kompetencji jeżeli w 
dzieciństwie zabierzemy mu wolność i my dorośli będziemy decydować za niego. 
W Szkole Podstawowej Montessori wszystkie dzieci są wolne, to one wybierają 
aktywności, to one decydują z czym i jak długo będą pracować, to one decydują 
kiedy i jak długo będą zajmować się danym tematem. To one decydują czy w 
ogóle mają ochotę pracować. Montessoriańska wolność to nie samowola, to 
wolność w ramach kilku fundamentalnych zasad – nie robimy sobie krzywdy, 
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szanujemy ludzi, zwierzęta, rośliny i nasze otoczenie, planujemy swoją pracę, 
codziennie zdobywamy wiedzę i umiejętności z przedmiotów, które danego dnia 
mamy w planie. Dzieci uczą się przestrzegać tych zasad i dokonywać wyborów, 
każdego dnia rozwijając wewnętrzną dyscyplinę. Uczniowie planują swoją pracę, 
uczą s ię dokonywać wyborów i zarządzać swoim czasem. Podczas 
czterogodzinnej pracy własnej pracują z nauczycielami przedmiotowymi oraz 
samodzielnie poszukują informacji w materiałach dostępnych na półkach, w 
książkach naukowych, podręcznikach i multimedialnych źródłach wiedzy.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori uczniowie są samodzielni i niezależni? 
Czy chciałbyś żeby Twoje dziecko było samodzielnym i niezależnym dorosłym, 
który wie kim jest i dokąd zmierza? Twoje dziecko nie rozwinie tych kompetencji 
jeżeli w szkole nie pozwolimy mu na samodzielność i niezależność nie tylko w 
zakresie wyboru tematu lekcji, podejmowania niezależnych decyzji, ale także 
swobodnego wyrażania swoich myśli, uczyć, potrzeb i poglądów. Samodzielność 
ucznia w Szkole Podstawowej Montessori przejawia się nie tylko w wyborze tego, 
czego w danym momencie chcą się uczyć, kiedy potrzebują przerwy i mają 
ochotę na zabawę lub wspólny projekt z przyjaciółmi, ale również w zakresie 
komunikacji, rozwiązywania konfliktów i wyrażania siebie. Uczniowie samodzielnie 
zarządzają zasobami i podejmują realne decyzje – ustalając zasady 
funkcjonowania w naszej społeczności. Dzieci i dorośli w świecie Montessori mają 
takie same prawa i obowiązki. Nauczyciele nie są strażnikami, którzy pilnują dzieci, 
są przyjaciółmi, którzy każdego dnia wspierają uczniów, dzielą się swoimi pasjami i 
zainteresowaniami, by uczenie się było fascynującą przygodą, a nie nudnym i 
żmudnym procesem. Dzieci uczą się samodzielności w zakresie komunikacji - 
wyrażają swoje poglądy, emocje, potrzeby i myśli w taki sposób, by szanować 
uczucia i potrzeby innych. Nauczyciele nie rozwiązują konfliktów za uczniów, nie są 
stroną w sporach, każdego dnia mediują w konfliktach i swoją postawą wspierają 
samodzielność w komunikacji międzyludzkiej. Gdyby dorośli rozwiązywali konflikty 
za dzieci upośledziliby rozwój ich umiejętności społecznych.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori chcemy przygotować dzieci do życia, 
a nie tylko do egzaminów? 
Nie mamy pojęcia jak będzie wyglądał nasz świat za 20 lat, gdy nasze dzieci 
dorosną. Czego powinniśmy ich nauczyć? Jaka wiedza przyda im się w życiu? Nikt 
nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, dlatego stworzyliśmy im 
nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy encyklopedycznej i rozwijania 
kompetencji pożądanych społecznie. Dlatego uczniowie w grupie mieszanej 
wiekowo uczą się robić prawdziwe rzeczy, w prawdziwym świecie. Dziecko jest 
budowniczym samego siebie, stopniowo staje się samodzielne i niezależne, uczy 
się dokonywać wyborów i samooceny, rozwija empatię i umiejętność współpracy, 
jest wewnętrznie zdyscyplinowane, potrafi wyrażać swoje poglądy i uczucia 
szanując potrzeby innych. Dzieci w Szkole Podstawowej Montessori wiedzę i 
umiejętności zdobywają przez doświadczenie, co pozwala im zapamiętać na 
długo, być może nawet na zawsze to czego się uczą z pasją, zainteresowaniem i 
zaangażowaniem. Chcemy, aby ci młodzi ludzie przygotowali się do życia, a nie 
tylko do egzaminów. Chcemy oczywiście, by zdawali egzaminy z łatwością, ale 
korzystając ze zdobytych wcześniej zasobów.  
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Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori nie ma zadań domowych? 
Człowiek uczy się bez przerwy, nie tylko czytając książki, poszukując informacji, 
zdobywając wiedzę i nowe umiejętności, ale także patrząc przez okno, 
obserwując przechodniów na ulicy, rozmawiając z przyjaciółmi i przypadkowymi 
osobami spotkanymi w sklepie, kinie, czy teatrze. Proces uczenia się, to duży 
wysiłek dla naszego mózgu, który potrzebuje czasu i spokoju, by przyswoić, utrwalić 
i zapisać nowe informacje. Bez czasu wolnego nawet najbardziej aktywny dzień, 
pełen bodźców i nowej wiedzy może okazać się stracony. Nasi uczniowie w szkole 
zdobywają wiedzę, rozwiązują zadania i poszukują informacji na nurtujące ich 
tematy, nie ma więc takiej potrzeby, by nauczyciele zadawali im zadania 
domowe. Czas po szkole mogą przeznaczyć na budowanie relacji z rodziną i 
przyjaciółmi, rozwijanie zainteresowań, sport, swobodną zabawę lub 
leniuchowanie. Potrzebują odpoczynku i relaksu, by następnego dnia ich mózgi 
były gotowe na zdobywanie nowej wiedzy.  

Dlaczego w Szkole Podstawowej Montessori świadomość swoich uczuć, potrzeb i 
zasobów ma taką samą wartość jak zdobywanie wiedzy? 
W którym roku był Potop szwedzki? Kto był pierwszym królem Polski? Jaki jest wzór 
na pole koła? Ile kości ma dorosły człowiek? Czy takie pytania zadawali Ci w 
szkole? A może ktoś zapytał Cię o Twoje uczucia i potrzeby? Ja nie pamiętam 
takiego pytania, mam nawet wrażenie, że nauczycieli to nie interesowało. 
Obchodziliśmy święta narodowe, uczyliśmy się dat, analizowaliśmy dzieła wielkich 
pisarzy, poznawaliśmy mnóstwo wzorów z matematyki, rozwijaliśmy tężyznę 
fizyczną, ale nikt w szkole nie nauczył nas dbania o nasze potrzeby. Nikt się o to nie 
zatroszczył, bo realizowaliśmy program, bo zabrakło czasu... Czasu na to, co jest 
ważne. Skończyłam szkołę podstawową, liceum, dwa kierunki studiów, kilka 
podyplomówek i grubo po trzydziestce odkryłam, że moje ciało nie jest tylko 
stojakiem na głowę, że wysyła mi mnóstwo sygnałów, że mogę mieć kontakt z 
moimi emocjami, że za moimi uczuciami stoją potrzeby, że mam mnóstwo 
strategii, by je zaspokoić, że mogę kierować się sercem, gdy głowa zaczyna 
wszystko komplikować. Chciałabym mieć dostęp do tych zasobów wtedy, gdy 
byłam jeszcze dzieckiem. Może rzadziej kłóciłabym się z rodzicami i częściej 
wiedziałabym o co mi chodzi. Czy byłabym szczęśliwsza? Napewno bardziej 
świadoma siebie, swoich potrzeb i emocji oraz bardziej empatyczna w stosunku do 
innych. Chodziłam do szkoły w latach 90-tych ubiegłego stulecia, ale mam 
wrażenie, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło. A mimo to dzisiaj nadal 
trudno jest odpowiedzieć na pytanie - kim jesteś? - nie będąc świadomym swoich 
potrzeb, uczuć, myśli i zasobów. Tylko zaglądając z uważnością do swojego 
wnętrza możemy odkryć tą wielką tajemnicę. W Szkole Podstawowej Montessori 
oprócz zdobywania wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce, nasi uczniowie 
uczą się empatycznej komunikacji, bycia w kontakcie ze swoimi zasobami, 
myślami, potrzebami i uczuciami, panowania nad nieprzyjemnymi emocjami, 
transformowania złości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w celu rozwoju 
osobistego i świadomego budowania relacji interpersonalnych, opartych na 
współpracy, szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. 
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Kilka przydatnych informacji: 
Do Szkoły Podstawowej Montessori przyjmujemy dzieci od 6 lat. Uczniowie 
wszystkich klas szkoły podstawowej są w jednej grupie. Każdy uczeń ma 
indywidualny plan rozwoju. W grupie szkolnej pracuje jeden wykwalifikowany 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który opiekuje się grupą na pierwszym etapie 
edukacyjnym oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów – matematyka, język 
polski, język angielski, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, historia i 
wiedza o społeczeństwie, edukacja informatyczna, plastyka, muzyka, technika, 
wychowanie fizyczne. Uczniowie już od pierwszej klasy mają lekcje indywidualne z 
nauczycielami przedmiotowymi.  

Sala szkolna wraz z łazienką ma powierzchnię 250 m2. Uczniowie przebywają w 
otoczeniu wyposażonym w materiały Montessori, karty pracy i projekty 
zapewniające realizację podstawy programowej z zakresu klas I-III i IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz znacznie wykraczające poza jej obszary. To uczeń decyduje z 
czym i jak długo pracuje każdego dnia, a rolą nauczycieli jest wspieranie procesu 
edukacyjnego poprzez prezentację wybranych przez dziecko materiałów i kart 
pracy.  

Nauczyciele nie poprawiają błędów dzieci, gdyż każdy materiał ma kontrolę 
błędu, co daje możliwość samokontroli w procesie edukacyjnym. Nauczyciele 
podążają za potrzebami każdego dziecka, wspierają ich w procesie uczenia się i 
nabywania kompetencji społecznych. Lekcje z poszczególnych przedmiotów 
przeprowadzone są w formie indywidualnej. W proces uczenia zaangażowane są 
wszystkie zmysły, co umożliwia zdobycie trwałej i gruntownej wiedzy z danej 
dziedziny. Wiedza przekazywana jest od ogółu do szczegółu, co umożliwia 
poznania nowego zagadnienia z szerszej perspektywy, by stopniowo poznać 
najdrobniejsze szczegóły omawianych zjawisk. Nasi uczniowie nie korzystają z 
podręczników, ani zeszytów ćwiczeń, korzystają z materiałów Montessori, kart 
pracy i książek naukowych, zdobytą wiedzę utrwalają wykonując projekty. Dzieci 
każdego dnia są bardzo aktywne, zdobywają i utrwalają wiedzę podczas pracy 
własnej, nie ma więc potrzeby zadawania im zadań domowych, gdyż ich 
potrzeby edukacyjne i rozwojowe w całości zaspokajane są w szkole. Nasi 
uczniowie nie otrzymują ocen bieżących, jedynie oceny klasyfikacyjne. Nie ma u 
nas sprawdzianów, klasówek, czy dyktand. Uczniowie z każdej dziedziny i na 
każdym etapie swojego rozwoju mają możliwość korzystania z dostępnych w klasie 
testów, by sprawdzić poziom swojej wiedzy. Każdy test uczniowie sprawdzają 
samodzielnie, liczba popełnionych błędów jest dla dziecka informacją, nad 
którym zagadnieniem warto jeszcze popracować. Uczniowie nie oszukują i nie 
ściągają, ponieważ nauczyciele nie sprawdzają ich zadań i testów ( kontrola 
błędu jest w każdym materiale). Gdyby uczniowie chcieli oszukiwać, oszukali by 
samych siebie. Każdego dnia uczymy się, że błędy są naszymi przyjaciółmi, nikt 
więc nie wstydzi się swoich pomyłek, gdyż każdy z nas je popełnia.  

Podczas zebrań z rodzicami Państwa dziecko będzie z nami, gdyż jego obecność 
odgrywa bardzo istotną rolę - w trakcie tych spotkań uczniowie mają możliwość 
zaprezentowania rodzicom poziomu swojej wiedzy i efektów pracy w szkole. 
Wszystkie prace i projekty przechowywane są w formie port folio, które dla 
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Państwa będzie źródłem informacji na temat aktywności podejmowanych w 
szkole przez Państwa dziecko.  

W szkole stosujemy empatyczną komunikację w duchu Porozumienia bez 
Przemocy Marshalla Rosenberga, uczymy dzieci wyrażać się poprzez ich 
obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby. Taki sposób komunikacji jest nie tylko 
skuteczny w relacjach społecznych, ale także pozwala dziecku być w kontakcie 
ze sobą, ze światem swoich wewnętrznych przeżyć i myśli, rozwijając inteligencję 
emocjonalną. 

Nasi uczniowie mają do dyspozycji ogród, w którym bawią się i pracują – sadzą 
kwiaty i warzywa, dbają o ogród podążając za zmianami pór roku, grają w piłkę, 
skaczą przez skakankę i budują relacje społeczne poza budynkiem szkoły. Do 
dyspozycji uczniów oddajemy również salę do zajęć ruchowych, wspierającą ich 
rozwój i sprawność motoryczną. Nasi uczniowie mogą korzystać z tej przestrzeni 
bez ograniczeń przez cały dzień. 

Szkoła Podstawowa Montessori jest placówką całoroczną, otwartą od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30. Uczniowie uczęszczają do 
szkoły przez cały rok, termin przerwy wakacyjnej i czas jej trwania ustalają rodzice.  

Zapewniamy uczniom pełne wyżywienie – dwudaniowy obiad, dostarczany przez 
firmę cateringową oraz śniadanie i podwieczorek, który uczniowie przygotowują 
samodzielnie. Kształtujemy u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe, nie jemy słodyczy, 
w naszej diecie jest dużo warzyw i owoców, a do picia proponujemy wodę 
mineralną. Podążając za potrzebą samodzielności naszych uczniów dajemy im 
możliwość samodzielnego przygotowywania śniadań i podwieczorków. 
Obowiązkiem dzieci jest kontrolowanie zaopatrzenia lodówki i składanie 
zamówienia na konkretne produkty w sekretariacie szkoły. Samodzielność w tym 
zakresie daje dzieciom możliwość uczenia się zarządzania zasobami i 
podejmowania realnych decyzji gospodarczych. Codziennie rozwijamy u naszych 
uczniów postawy ekologiczne - segregując śmieci, szanując jedzenie i 
oszczędzając wodę. Uwrażliwiamy dzieci na dbanie o higienę i zdrowie – 
wybierając ubrania odpowiednie do pogody, stosując kremy ochronne.  

W sali szkolnej znajduje się telefon (056) 621-11-24 , jest to jedyny telefon 
stacjonarny w całej placówce, to uczniowie odbierają telefon, ucząc się w ten 
sposób odpowiedniej komunikacji. W każdym momencie dnia uczeń ma 
możliwość zadzwonić do swoich rodziców, Państwo również możecie kontaktować 
się ze swoimi dziećmi tą drogą.  

Szkoła Podstawowa Montessori to miejsce, w którym dzieci zdobywają gruntowną 
wiedzę z wielu dziedzin, rozwijają umiejętność koncentracji, krytycznego myślenia, 
samodyscypliny i zarządzania własnym czasem. Szkoła Podstawowa Montessori to 
miejsce, w którym dzieci uczą się współpracy, konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów i budowania więzi społecznych opartych na szacunku do drugiego 
człowieka. Szkoła Podstawowa Montessori jest miejscem, w którym dzieci są 
samodzielne, niezależne, wolne i szczęśliwe. 
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!  

1. Nigdy nie mów źle o dziecku w jego obecności, ani wtedy, gdy jest 
nieobecne, skup się na tym co dobre w dziecku. 

2. Nigdy nie stosuj przemocy fizycznej. 

3. Nie oceniaj, nie porównuj, nie krzycz na dziecko. 

4. Nie stosuj kar, ani nagród.  

5. Zrezygnuj z wydawania poleceń. 

6. Szanuj potrzebę wolności dziecka. 

7. Szanuj potrzebę niezależności dziecka. 

8. Szanuj prawo dziecka do odmiennego zdania. 

9. Szanuj dziecko, które popełniło błąd, jak tylko jest na to gotowe pozwól mu 
samodzielnie odkryć błąd i samodzielnie go naprawić. 

10. Szanuj pracujące dziecko, nie przeszkadzaj mu, nie zadawaj pytań. 

11. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko odkładało rzeczy na miejsce, pokaż mu 
gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce. 

12. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko sprzątało po sobie pokaż mu jak to zrobić. 

13. Bądź gotowy pomóc dziecku, reaguj na komunikat werbalny i niewerbalny. 

14. Pamiętaj, że zawsze możesz powiedzieć dziecku, że nie zgadzasz się na jego 
zachowanie, czy sposób wyrażania emocji. Dokładnie określ swoje 
oczekiwania. 

15. Bądź konsekwentny. 

16. Kochaj dziecko za to kim jest i za to kim nie jest.   

  

          Przykazania Montessori 



 10

                                                                                              SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI                                                

Nonviolent Communication (NVC) czyli jak wyrażać siebie 
nie tylko w trudnych sytuacjach 

1. Nie oceniaj - powiedz co się wydarzyło w języku faktów 

Ocena nie tylko nie motywuje do działania ale także sprawia, że tracimy kontakt z 
tym, co w nas żywe - z naszymi emocjami i potrzebami. Wzbudza w nas sprzeciw i 
opór, wywołuje agresję, poczucie winy, nic dziwnego w końcu jest narzędziem 
przemocy. Ocena informuje nas o tym, co jest z nami „tak” lub „nie tak”. Gdy 
słyszymy ocenę mamy dwa wyjścia - możemy potraktować ją osobiście i spojrzeć 
na siebie przez pryzmat tego, czy jesteśmy dobrzy czy źli lub możemy zastanowić 
się nad tym, co jest żywe w jej autorze, jakie uczucia i potrzeby kryją się za tymi 
słowami. Zdecydowanie częściej wybieramy pierwsze rozwiązanie, co sprawia, że 
czujemy się nieprzyjemnie, bo nawet jeżeli intencją autora oceny była pochwała, 
to przyjemne uczucia są krótkotrwałe i nieadekwatne do tego jak siebie 
postrzegamy lub raczej postrzegaliśmy przed usłyszeniem tych słów. Ocena w 
duchu „Nonviolent Communication” Marshalla Rosenberga to czysta obserwacja 
pozbawiona osądów i sądów wartościujących. To informacja wiernie oddająca 
rzeczywistość na temat tego, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy. Nie ma tu miejsca 
na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są pierwszym 
krokiem na drodze wyrażenia wdzięczności lub rozwiązania konfliktu, to początek 
każdej komunikacji.  

2.  Nie krytykuj - powiedz co czujesz i czego potrzebujesz 

Krytykujemy innych, bo ich działania lub wypowiedzi przypominają nam o naszych 
niezaspokojonych potrzebach. Najprawdopodobniej nie zdajemy sobie sprawy, że 
nasze potrzeby nie są zaspokojone. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji odczuwasz 
nieprzyjemne emocje, np. gniew, złość, irytację i czujesz niepohamowana chęć, 
by skrytykować kogoś w Twoim otoczeniu, to proszę zatrzymaj się na chwilę i 
posłuchaj. Każda nieprzyjemna emocja to sygnał od Twojej psychiki i ciała, że 
jakaś Twoja potrzeba nie została zaspokojona. Być może denerwuje Cię 
rozmówca, bo potrzebujesz bezpieczeństwa, szacunku, czy zrozumienia. To są 
Twoje potrzeby, które za pomocą emocji krzyczą o swoje zaspokojenie. W takiej 
sytuacji masz dwa wyjścia - możesz dać empatię sobie, zaakceptować emocje, 
które odczuwasz i znaleźć potrzebę, którą sobie uświadomisz - być może juz w tym 
momencie poczujesz się przyjemniej. Drugie wyjście to zakomunikowanie 
rozmówcy, co czujesz, gdy widzisz jego działania lub słyszysz wypowiedzi i jakie 
potrzeby nie są w takiej sytuacji zaspokojone. Zostaje tylko przestrzeń na prośbę do 
rozmówcy, której spełnienie wzbogaci twoje życie. Prośbę tak komunikujemy, by 
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druga strona wiedziała dokładnie czego oczekujemy, nie mówimy więc czego nie 
chcemy, lecz co chcemy.  

3. Nie diagnozuj - powiedz co czujesz i czego potrzebujesz 

Z dużą łatwością stawiamy diagnozy, inni ludzie, są często niesprawiedliwi, nie 
szanują nas, ignorują. Co to właściwie znaczy, co kryje się pod tymi określeniami. 
Jeżeli uznamy te słowa za nasze uczucia, to trudno będzie nam znaleźć ich źródło 
- czyli potrzeby, które się za nimi kryją. Jeżeli nawiążemy kontakt z naszymi 
uczuciami, to nagle okaże się, że czujemy nieprzyjemne emocje, może złość, 
irytacje lub strach. I wtedy bardzo szybko uświadomimy sobie, że być może 
potrzebujemy sprawiedliwości, szacunku, czy uwagi. Ale czy osoba, którą 
zdiagnozowaliśmy może wziąć odpowiedzialność za nasze emocje i potrzeby? 
Ona jest tylko odpowiedzialna za to, co zrobiła lub powiedziała, nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za nasze uczucia. Co więcej nawet ich sobie nie uświadamia. 
Gdy usłyszy, że jesteś niesprawiedliwy, nie szanujesz lub ignoruje innych, to czy 
masz szansę dostrzec w tych słowach uczucia i potrzeby autora tej diagnozy? 
Przetłumaczmy komunikat na temat naszej rzekomej ignorancji na język 
„Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga. „Gdy powiedziałaś X, to 
poczułam złość, bo potrzebuję Twojej uwagi, proszę spędźmy ten wieczór razem.” 
I teraz dokładnie wiemy jakie emocje i potrzeby towarzyszą naszemu rozmówcy i 
czego od nas oczekuje. Proste prawda? 

4. Prośba czy żądanie? 

Czy słowo „proszę” może zmienić żądanie w prośbę? Różnica wcale nie tkwi w 
słowach, których użyjemy, ale w naszej reakcji, gdy usłyszymy odmowę.  Jeżeli 
Twoja prośba nie zostanie spełniona, a Ty nie masz przestrzeni na odmowę, to 
żądałeś, a nie prosiłeś. Cztery kroki „Porozumienia bez przemocy” Marshalla 
Rosenberga nie są strategią do osiągnięcia tego, czego pragniemy lecz drogą do 
budowania relacji opartych na empatii i naturalnym współczuciu. Być może nasz 
rozmówca nie chce spełnić naszej prośby, gdyż jest skupiony na zaspokajaniu 
własnych potrzeb, które w danym momencie są sprzeczne z naszymi 
oczekiwaniami. Być może realizacja naszej potrzeby wymaga odroczenia w 
czasie, czy jesteśmy na to gotowi? Samo „nie” może sprawić, że poczujemy 
nieprzyjemne emocje, jeżeli jednak przetłumaczymy „nie” na język serca - czyli 
„Porozumienia bez przemocy”, to nagle okaże się, że za tą odmową stoją emocje i 
potrzeby drugiej strony, równie ważne jak nasze. „Czy powiedziałeś „nie”, gdy 
poprosiłam Cię żebyś wyrzucił śmieci, bo chcesz teraz dokończyć czytanie książki? 
Czy możesz zająć się tym, gdy skończysz?” Wszyscy mamy naturalną potrzebę 
przyczyniania się do wzbogacania życia innych ludzi, ale tylko wtedy gdy nas o 
coś proszą, a nie żądają.  
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5.Jak wyrażać wdzięczność? 

Gdy chwalimy innych, to celebrujemy zaspokojenie wyłącznie własnych potrzeb. 
Ocena nie wyraża naszej wdzięczności, lecz buduje mury pomiędzy ludźmi, blokuje 
dostęp do tego, co w nas wszystkich żywe - naszych emocji i potrzeb. Jest 
osądem, diagnozą i naszą interpretacją zachowań lub wypowiedzi innych. 
Chwalony człowiek dowiaduje się, co inni myślą o nim i jak go odbierają, nie wie 
jednak, co czują i czego potrzebują. Czy słowa „super”, „cudownie”, „jesteś 
wspaniały” dają ocenianemu wystarczająco dużo informacji w jaki sposób 
przyczynił się do wzbogacenia naszego życia? Czy to właśnie przyjemne emocje 
skłaniają nas do wyrażenia naszej wdzięczności? Czy raczej zaspokojone potrzeby, 
spełnione marzenia lub działania zgodne z naszym systemem wartości? Emocje są 
tylko drogowskazem, informują nas o tym, co dzieje się z naszymi potrzebami, gdy 
są zaspokojone doświadczamy przyjemnych uczuć. Jak sformułować pochwałę w 
języku serca, by nasz rozmówca wiedział jak jego działania, czy słowa przyczyniły 
się do wzbogacenia naszego życia? Pierwszy krok, to wyrażenie naszego 
spostrzeżenia w postaci czystej obserwacji - „Gdy ułożyłeś swoje zabawki w 
pokoju” Drugi krok, to uświadomienie sobie emocji, które wywołała nasza 
obserwacja - „to poczułam wielką radość”. Trzeci krok, to uświadomienie sobie 
jaka nasza potrzeba została właśnie zaspokojona - „bo potrzebuję pomocy w 
dbaniu o nasze wspólne mieszkanie.” 

6.Nieprzyjemne emocje 

Nie ma złych, ani dobrych emocji, są tylko takie, które są albo przyjemne, albo 
nieprzyjemne lub nawet bolesne. Odczuwane emocje są sygnałem, że nasze 
potrzeby są lub nie są zaspokojone. Jedyną drogą do pozbycia się nieprzyjemnych 
uczuć jest zaspokojenie potrzeb, które się za nimi kryją. To bardzo proste i trudne 
jednocześnie, bo wymaga nawiązania kontaktu z sobą samym. Ważne jest to, by 
uświadomić sobie, że nikt z naszego otoczenia nie jest odpowiedzialny za nasze 
emocje, Pojawiają się w związku z działaniami lub wypowiedziami innych ludzi, ale 
odpowiedzialność za ich pojawienie się spoczywa na potrzebach, które nie zostały 
w danej sytuacji zaspokojone. Twoje dziecko skacze na kanapie, Ty czujesz złość, 
może strach, nie dlatego, że ono skacze, ale dlatego, że boisz się, że spadnie i 
zrobi sobie krzywdę, potrzebujesz bezpieczeństwa. O co mógłbyś poprosić swoje 
dziecko, by Twoja potrzeba została zaspokojona? „Gdy widzę, jak skaczesz na 
kanapie, to boje się, ze spadniesz, bo bardzo potrzebuję bezpieczeństwa, proszę 
skacz na podłodze”.  Gdy Twoje dziecko nie przestaje pora na empatyczny 
kontakt z jego potrzebami. „Skakanie na kanapie jest dla Ciebie przyjemne, bo 
potrzebujesz wysoko się odbijać? Pomóż mi znaleźć takie rozwiązanie, by Twoja 
potrzeba wysokiego skakania i moja potrzeba bezpieczeństwa zostały 
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zaspokojone.” Spróbowałabym położyć materac na podłodze i sprawdzić, czy to 
rozwiązanie zaspokaja potrzeby wszystkich.  

7.Empatyczny kontakt 

Empatia, to nic innego jak nawiązanie połączenia z tym, co żywe w człowieku - z 
jego emocjami i potrzebami. Możemy dać empatię sobie lub innym, tłumacząc 
myśli, interpretacje, diagnozy i osądy na język serca czyli emocji i potrzeb. Każdy 
konflikt czy nieporozumienie może bardzo szybko doczekać się rozwiązania 
podczas empatycznego kontaktu. Obecność, uważność i bycie przy drugim 
człowieku, to za mało, by mówić o empatii, ma ona miejsce dopiero wtedy, gdy 
komunikujemy się z tym, co żywe. Nie ma tu przestrzeni na nasze rady, szukanie 
rozwiązań, diagnozy, bagatelizowanie, czy pozorne rozumienie. Nie ma tu miejsca 
na nasze myśli i kontakt na poziomie intelektu, jest tylko dawanie i branie z serca. 
Jechałam z moją dziesięcioletnią córką do szkoły samochodem, gdy 
zatrzymałyśmy się na światłach powiedziała, że jest jej ciężko, bo jeszcze nie wie, 
której koleżance da naszyjnik z połową serduszka. Spojrzałam w lusterko i 
zapytałam „Czujesz smutek, bo chcesz mieć pewność, że podejmiesz właściwą 
decyzję?” A ona odpowiedziała, „Tak, to takie trudne, bo nie wiem, kogo 
wygrać.” Zapytałam ponownie „Czy czujesz się przytłoczona, bo chcesz podjąć 
dziś decyzję?”. Moja córka odpowiedziała „tak” i już nic więcej nie powiedziała, 
ale napięcie nagle zniknęło z jej twarzy, dalej jechałyśmy w milczeniu i to był dla 
mnie konkretny dowód, że połączyła nas więź empatyczna. Przez te kilkadziesiąt 
sekund nawiązałam kontakt z emocjami i potrzebami mojej córki ukrytymi w jej 
słowach. Ofiarowałam jej czas i przestrzeń, a ona wyraziła siebie i nabrała 
pewności, że została zrozumiana. Ja również poczułam lekkość, bo jeszcze przez 
kilka minut moje myśli nie wykraczały poza rozumienie jest emocji i potrzeb. 

8.Życie w zgodzie z naszą współczującą naturą 

NVC Marshalla Rosenberga składa się z czterech elementów. Naszych spostrzeżeń 
wyrażonych w formie czystej obserwacji, naszych uczuć i potrzeb oraz prośby, 
której spełnienie wzbogaca życie. Nie jest to strategia do osiągania zamierzonych 
celów lecz raczej sposób na życie, w którym wyrażamy siebie szczerze i jasno oraz z 
takim samym szacunkiem i empatią poświęcamy uwagę innym ludziom. To nie jest 
metoda, dzięki której rozwiązujemy konflikty, nie jest to też komunikacja, której 
celem jest wspieranie innych, nie jest to również droga do wyrażania naszej 
wdzięczności. Jest to coś więcej, to jest życie w zgodzie z nasza współczującą 
naturą w każdej sekundzie naszego istnienia. Jeżeli znów nawiążemy kontakt z tym, 
co w nas żywe, jeżeli zaczniemy patrzeć na innych przez pryzmat tego, co jest w 
nich żywe, to powrócimy do korzeni, przestaniemy oceniać, interpretować, 
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krytykować i diagnozować. Nie będziemy juz więcej komunikować się językiem 
dominacji, ale zaczniemy dawać z serca. Weźmiemy odpowiedzialność za nasze 
słowa i czyny, ale nigdy za uczucia i potrzeby innych. Przestaniemy postrzegać 
świat w kategoriach dobry i zły ale przez pryzmat tego, co służy lub nie służy 
wzbogacaniu życia.  Zaczniemy odczuwać nasze emocje jako przyjemne lub 
nieprzyjemne i będziemy szukać ich źródła w naszych zaspokojonych lub 
niezaspokojonych potrzebach. Zaczniemy prosić innych, a nie żądać i znajdziemy 
w sobie dużo przestrzeni na odmowę, bo połączymy się z jej źródłem, które 
wypływa z potrzeb innych ludzi. To nie znaczy, że nieprzyjemne uczucia znikną z 
naszego życia, że przestaniemy odczuwać gniew, irytację, złość, ale już nigdy nie 
będziemy mylić naszych uczuć z interpretacją cudzych poczynań. 

Mamo, tato nie krytykuj mnie 
Krytykujemy innych, bo ich działania lub wypowiedzi przypominają nam o naszych 
niezaspokojonych potrzebach. Najprawdopodobniej nie zdajemy sobie sprawy, że 
nasze potrzeby nie są zaspokojone. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji związanej z 
Twoim dzieckiem odczuwasz nieprzyjemne emocje, np. gniew, złość, irytację i 
czujesz niepohamowaną chęć, by skrytykować je, to proszę zatrzymaj się na 
chwilę i posłuchaj. 
  
Każda nieprzyjemna emocja to sygnał od Twojego ciała, że jakaś Twoja potrzeba 
nie została zaspokojona. Być może denerwuje Cię zachowanie Twojego dziecka, 
bo potrzebujesz bezpieczeństwa, szacunku, czy zrozumienia. To są Twoje potrzeby, 
które za pomocą emocji krzyczą o swoje zaspokojenie. Zachowanie Twojego 
dziecka nie ma z tym nic wspólnego, jest tylko bodźcem. Możesz zrzucić na nie 
odpowiedzialność za swoje nieprzyjemne emocje, ale to nie będzie wspierać 
Waszej relacji i nie pomoże Ci zaspokoić Twoich potrzeb. 
  
W takiej sytuacji masz dwa wyjścia - możesz dać empatię sobie, zaakceptować 
emocje, które odczuwasz i znaleźć potrzebę, którą sobie uświadomisz - być może 
juz w tym momencie poczujesz s ię przyjemniej . Drugie wyjście to 
zakomunikowanie, co czujesz, gdy widzisz jego działania lub słyszysz wypowiedzi i 
jakie potrzeby nie są w takiej sytuacji zaspokojone. Zostaje tylko przestrzeń na 
prośbę, której spełnienie wzbogaci Twoje życie. By druga strona wiedziała 
dokładnie czego oczekujesz, nie mów czego nie chcesz, lecz powiedz co chcesz, 
by zrobił, czy powiedział. Każda prośba to strategia, która pomoże Ci zaspokoić 
Twoje potrzeby.  

Mamo, tato nie oceniaj mnie 
Jaki jesteś? Duży, mały, silny, słaby, odważny, tchórzliwy, pracowity, a może 
leniwy?A gdybym powiedziała, że masz 180 cm wzrostu, jesteś w stanie podnieść 
70 kg, nie uciekasz na widok dużego psa, a wczoraj gdy zaplanowałeś posprzątać 
mieszkanie, to jeszcze przed końcem dnia wykonałeś swoje zadanie?  Co byś 
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wtedy poczuł? Złość, wstyd, czy może poczucie winy? Przypuszczam, że te 
informacje, wyrażone w języku faktów nie wzbudziłyby w Tobie żadnych emocji. 
Mam rację? Gdybym jednak postanowiła Cię ocenić, a Ty usłyszałbyś ode mnie, 
że jesteś leniwy, to jestem prawie pewna, że pojawi się u Ciebie jedna z tych trzech 
emocji. Złość, gdy pomyślisz o mnie, że nie mam prawa tak o Tobie mówić, że to 
nie fair, że przecież wcale Cię nie znam. Wstyd lub poczucie winy, gdy pomyślisz o 
sobie, że powinieneś być bardziej pracowity, że znów zawaliłeś, że zawiodłeś 
siebie, mnie i może nawet resztę świata, że jesteś do niczego, bo na Ciebie nigdy 
nie można liczyć.  
  
Wyjaśnijmy sobie jedno - przyczyną Twoich emocji nie są moje słowa, ale Twoje 
myśli, które pojawiły się pod wpływem tego komunikatu. Ocena była tylko 
bodźcem, ale być może już nigdy nie będziesz chciał ze mną rozmawiać, bo 
wspomnienie nieprzyjemnych emocji zostanie z Tobą na zawsze, mimo, że wcale 
się nie znamy.   
  
Ocena nie tylko nie motywuje do działania ale także sprawia, że tracimy kontakt z 
tym, co w nas żywe - z naszymi emocjami i potrzebami. Wzbudza w nas sprzeciw i 
opór, wywołuje agresję, poczucie winy lub wstyd. Nic dziwnego - w końcu jest 
narzędziem przemocy.  
  
Ocena informuje nas o tym, co jest z nami „tak” lub „nie tak”. Gdy słyszymy ocenę 
mamy dwa wyjścia - możemy potraktować ją osobiście i spojrzeć na siebie przez 
pryzmat tego, czy jesteśmy dobrzy czy źli lub możemy obarczyć winą za nasze 
nieprzyjemne emocje autora komunikatu. Jest też trzecie wyjście dla bardziej 
zaawansowanych praktyków empatii. Możemy zastanowić się nad tym, co jest 
żywe w jej autorze, jakie uczucia i potrzeby kryją się za tymi słowami. 
Zdecydowanie częściej wybieramy pierwsze lub drugie rozwiązanie, co sprawia, że 
czujemy się nieprzyjemnie, bo nawet jeżeli intencją autora była pochwała, to 
przyjemne uczucia są krótkotrwałe i nieadekwatne do tego jak siebie postrzegamy 
lub raczej postrzegaliśmy przed usłyszeniem tych słów. 
  
Ocena w duchu „Porozumienia bez Przemocy” Marshalla Rosenberga to czysta 
obserwacja pozbawiona osądów i sądów wartościujących. To informacja wiernie 
oddająca rzeczywistość na temat tego, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy. Nie ma 
tu miejsca na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są 
pierwszym krokiem na drodze do rozwiązania konfliktu lub wyrażenia wdzięczności, 
to początek każdej komunikacji. 
  
Nie oceniaj swojego dziecka, bo to niszczy waszą relację, wywołuje nieprzyjemne 
emocje, blokuje komunikację i nie ma żadnej wartości. Zamiast ocen używaj 
języka faktów, mów o tym co widzisz lub słyszysz, skup się na czystej obserwacji, a 
zostaniesz usłyszany i zrozumiany.  
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Mamo, tato nie chwal mnie 
Brzmi przewrotnie? Zaskakująco, a może nawet niedorzecznie? Przecież od 
najmłodszych lat dorastamy w przekonaniu, że pochwała jest najlepszym 
sposobem wyrażenia aprobaty, zadowolenia wobec podjętej przez dziecko 
aktywności. Brawo, cudownie, wspaniale – słyszą dzieci na całym świecie. Czy 
pochwała rzeczywiście buduje ich poczucie własnej wartości? Czy pochwała jest 
dla dzieci tak ważna, jak nam – dorosłym się wydaje? Czy dziecko może bez niej 
żyć? Czy warto przestać chwalić dzieci? 
  
Zacznijmy od początku. Potrzeba pochwały wynika z wychowania, nas chwalono, 
to i my chwalimy nasze dzieci. Gdy dziecko osiągnie sukces, to zupełnie naturalnie 
wypowiadamy słowa zachwytu i święcie wierzymy w to, że robimy dobrze, że tak 
trzeba, że dodajemy dziecku wiary we własne siły i możliwości. Nic bardziej 
mylnego. Trzyletnia Zosia w zaciszu swojego pokoju rysuje na dużej kartce papieru, 
jest bardzo skupiona i zaangażowana. Po kilku minutach, w wielkim pośpiechu 
przybiega do mamy, w ręku trzyma swoją pracę, Mamusiu, mamusiu, ładny, 
podoba ci się? Ślicznie Zosiu, brawo, to najpiękniejszy rysunek jaki widziałam, 
pięknie rysujesz - powiedziała mama. Mama dostała rysunek w prezencie, a Zosia 
przestała już rysować i zajęła się ubieraniem lalki. Chwaląc dziecko oceniamy je i 
przyzwyczajamy do tego, że zaczyna konfrontować własny sukces z oceną innych. 
Dziecko staje się zewnątrz sterowne. Potrzebuje aprobaty i zachwytu, by poczuć 
się dobrze. Nie umie ocenić siebie, nie odczuwa dumy i satysfakcji z własnych 
osiągnięć, nawet się nad tym nie zastanawia. Co by się stało, gdyby mama w 
natłoku zajęć, nie odpowiedziała na pytanie córki, czy wtedy Zosia miałaby 
powód do radości? Na pewno nie dałaby za wygraną, przecież od pierwszych 
chwil swojego życia słyszy pochwały, musi usłyszeć aprobatę, by móc zająć się 
czymś innym, to jakby uwieńczenie dzieła. Dziś trzydziestoletnia Zofia nadal 
potrzebuje pochwał, by odczuwać szczęście, a każda krytyka jest dla niej bardzo 
bolesna. Nie odczuwa wewnętrznej satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, 
dopóki nie usłyszy aprobaty od osób, których zdanie jest dla niej ważne. Wróćmy 
do czasów dzieciństwa naszej Zofii, do dnia, w którym pokazała rysunek swojej 
mamie Mamusiu, mamusi, ładny rysunek, podoba ci się? A Tobie się podoba? - 
zapytała mama. Zosia spojrzała na mamę, potem na rysunek, po chwili milczenia 
odpowiedziała na pytanie mamy i szybko pobiegła do pokoju zabierając swój 
rysunek, tym razem mama nie dostała go w prezencie, bo dzieło Zosi zyskało 
zupełnie nową wartość- było jej dziełem. Zosia stworzyła jeszcze wiele rysunków, 
tak jakby chciała się doskonalić i za każdym razem pokazywała je mamie, a 
mama uparcie pytała - A Tobie się podoba? Tego dnia Zosia po raz pierwszy w 
swoim życiu zastanowiła się nad sobą, zaczęła oceniać siebie i wciąż chciała 
ćwiczyć, doświadczać, odniosła sukces i to był tylko jej sukces, mama nie miała z 
nim nic wspólnego, po prostu tam była. Jeżeli wiara we własne siły wypływa z 
wnętrza człowieka, to nic nie może jej zachwiać. Jeżeli zaś poczucie własnej 
wartości uzależnione jest od zewnętrznej oceny, to nawet konstruktywna krytyka 
może je zburzyć. 
  
Co zrobić, by nasze dzieci wierzyły w siebie, umiały ocenić własne możliwości, 
wciąż chciały się doskonalić, by wyrosły na silnych dorosłych? Już dziś przestań 
chwalić swoje dziecko, klaszcz tylko w teatrze a ocenę pozostaw dziecku. Nawet 
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niewinne - cieszę się, że ..., wypowiedziane do dziecka, które wykonało jakąś 
pożądaną czynność staje się nagrodą. To nie Ty masz się cieszyć, ale Twoje 
dziecko. Już ponad sto lat temu Maria Montessori napisała "Dżokej daje kawał 
cukru koniowi, którego chce dosiąść, a woźnica bije batem konia, aby ciągnął 
wóz w kierunku, nadanym przez lejce, ani jeden, ani drugi z tych koni nie ma tak 
okazałego biegu, jak wolny ogier stepowy. Cukier i bat są potrzebne do stłumienia 
buntu w szlachetnym zwierzęciu; nigdy wszakże nie będą stanowiły bodźców, 
które mogłyby poruszyć zwierzę". Co powiedzieć, gdy przyzwyczajone do 
pochwał dziecko czeka na Twój komentarz? Twoje dziecko nie potrzebuje 
pochwały, ale uwagi i zainteresowania. Stwierdzaj więc tylko fakt, a zaspokoisz 
jego potrzebę. Mamo, zobacz zapięłam kurtkę, powiedz: zapięłaś kurtkę Zosiu. 
Gdy dziecku to nie wystarczy, powiedz: możesz bić sobie brawo, to jest twój 
sukces. Moja trzyletnia wówczas córka tylko trzy razy biła sobie brawo, potem 
sama stwierdziła, że już nie chce, że tego nie potrzebuje. Wprowadzenie tych 
zmian tylko pozornie wydaje się trudne. Największy problem mamy my – dorośli, 
dzieci naturalnie przyjmują tą zmianę i bardzo szybko przestają zauważać różnicę. 
  
Z doświadczenia wiem, że wystarczy kilka tygodni, by całkowicie wyeliminować 
pochwały, na początku wymaga to dużej samodyscypliny, ale potem każda 
pochwała wypowiadana przez otoczenie jakby "kłuje w uszy”. 

Zabójcy kreatywności 
Kreatywność - pożądana społecznie, dostępna nielicznym, zwiększa szanse na 
sukces, podnosi samoocenę i sprawia, że życie nabiera sensu. Każdy z nas miał w 
dzieciństwie dostęp do szalonych, oryginalnych i innowacyjnych pomysłów oraz 
nieszablonowych rozwiązań w niemal każdej sytuacji. Kto zabił naszą dziecięcą 
kreatywność? 
  
Rodzice, nauczyciele, szkoła, społeczeństwo… 
  
Rodzice w imię troski o nasze bezpieczeństwo ograniczali nasze często ryzykowne 
eksperymenty i próby poznawania tajemnic świata, odkrywania praw grawitacji, 
wytrzymałości naszych mięśni i nieograniczonych możliwości naszego umysłu. 
Nasze wynalazki były często udaremniane komunikatami: nie wolno, nie wypada, 
tak się nie robi, to niebezpieczne, nie możesz, musisz, trzeba, powinieneś. 
Nauczyciele mówili nam co i jak mamy robić, pokazując tylko jeden, właściwy 
sposób rozwiązywania zadań, pisania wypracowań, zdobywania wiedzy i uczenia 
się tego, co uznali za przydatne i właściwe. Szkoła stworzyła nam ramy zachowań 
akceptowanych społecznie, nie zostawiając miejsca dla naszej indywidualności. 
Społeczeństwo przygotowało dla każdego z nas niewidzialne pudełko, do którego 
musimy pasować. W tym długim procesie socjalizacji nie było miejsca dla naszej 
dziecięcej kreatywności, więc przestaliśmy z niej korzystać. Straciliśmy dostęp do 
zasobów, które sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi oraz niepowtarzalni i pewnego 
dnia przestaliśmy być najlepszą wersją siebie. 
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Co możemy z tym zrobić? 
  
Możemy pomóc naszym dzieciom rozwijać ich potencjał, odkrywać 
niepowtarzalne zasoby, eksperymentować i tworzyć. Możemy wspierać ich 
kreatywność nie zabierając im wolności. Możemy manipulować otoczeniem tak, 
by było dla nich bezpieczne. Możemy pozwolić im doświadczać nie zabijając ich 
kreatywności ograniczającymi komunikatami. Wyeliminuj z Twojego języka nie 
wolno, to niebezpieczne, nie możesz, musisz, trzeba. Zamiast tego skup się na 
zdawaniu pytań: Co z tym zrobisz? Jak myślisz? Dlaczego wybrałeś takie 
rozwiązanie? Pokaż mi jak do tego doszedłeś? Zrezygnuj z ocen i krytyki, zamiast 
tego powiedz co czujesz i czego potrzebujesz. Zrezygnuj z kar i nagród, pomóż 
swojemu dziecku rozwijać samodycyplinę, wspieraj jego niezależność i 
samodzielność, pozwól mu decydować, wybierać i podejmować własne decyzje. 
Pamiętaj, że kreatywność rozwija się tylko w wolności. 

Bunt nastolatków kontra bunt dorosłych 
BUNT NASTOLATKÓW - dwa, z pozoru niewinne słowa, które połączone ze sobą 
mogą wywołać lęk, strach, a może nawet przerażenie. Dlaczego mają tak wielką 
moc? Czy to jest lęk przed nieznanym? A może wynika z naszych doświadczeń - 
gdy my - dorośli dziś ludzie, sami byliśmy kiedyś nastolatkami? Dlaczego rodzice i 
nauczyciele obawiają się buntu nastolatków? Dlaczego wizja okresu dojrzewania 
spędza sen z powiek rodzicom nawet już kilkuletnich dzieci? Dlaczego powstają 
artykuły i książki, które próbują odpowiedzieć na pytanie - jak poradzić sobie z 
problemami okresu dojrzewania? Czy to rzeczywiście są problemy? W wielu 
publikacjach na temat okresu dojrzewania pojawiają się hasła: na wojennej 
ścieżce, trudny okres, jak przetrwać, pryszczata rebelia, nieuchronne fatum, ten 
straszny bunt nastolatka. Czy za bunt nastolatków rzeczywiście odpowiedzialne są 
hormony? Czy każdy rodzic nastolatka doświadczy jego buntu? Czy w każdej 
szkole okres dojrzewania będzie wyzwaniem i trudnym doświadczeniem dla 
nauczycieli?  

Spójrzmy na bunt nastolatków z trzech perspektyw. Z jednej strony mamy 
zwiększoną aktywność hormonów, którym przypisuje się nadwrażliwość i zmienność 
nastrojów, z drugiej młodych ludzi, którzy stawiają opór przed ograniczeniami 
występującymi w świecie dorosłych, z trzeciej zaś dorosłych, którzy szukają 
skutecznych sposobów przetrwania w nowej rzeczywistości.  

Zadaniem hormonów jest pobudzenie organów do rozpoczęcia lub zatrzymania 
działań umożliwiających życie i rozwój każdego człowieka. To hormony aktywują 
rozpoczęcie procesu dojrzewania w organizmach młodych ludzi. Ich odpowiednie 
stężenie gwarantuje prawidłowy przebieg tego procesu. Istnieje przekonanie, że z 
powodu zwiększonej aktywności hormonów młodzi ludzie doświadczają 
nadwrażliwości i zmienności nastrojów, a co za tym idzie, ich buntownicze postawy 
przybierają na sile. Czy to rzeczywiście może być przyczyna ich często trudnych do 
zaakceptowania postaw? Gdyby tak było, to jak wyjaśnić sytuację, w której 
młodzi ludzie spędzając czas w grupie rówieśniczej nie buntują się? A w relacjach z 
rówieśnikami rzadko doświadczają zmienności nastrojów i nadwrażliwości 
emocjonalnej? Nie potrzebujemy badań naukowych, by dostrzec tą 
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prawidłowość. Wystarczy obserwacja grupy nastolatków, którzy w towarzystwie 
rówieśników odzyskują spokój i radość, mimo, że stężenie wydzielanych w ich 
organizmach hormonów nie spada. W obliczu tych faktów trudno zgodzić się z 
przekonaniem, że za buntem nastolatków stoją hormony.  

Nastolatek jest człowiekiem. Brzmi jak oczywista oczywistość, jednak podkreślenie 
tego faktu ma duże znaczenie. Wszyscy ludzie bowiem mają takie same potrzeby, 
różnią nas tylko strategie - czyli sposoby ich zaspokajania. Wszyscy potrzebujemy: 
miłości, troski o siebie i innych, wsparcia, bezpieczeństwa, przynależności, 
kontaktu, bycia widziany i słyszanym, uznania, docenienia, dzielenia się, szacunku, 
pewności, akceptacji, zaufania, harmonii, czułości, dotyku, empatii, spójności, 
wolności, niezależności, bycia sobą, spokoju, energii, równowagi, wyrażania siebie, 
przestrzeni, spontaniczności, jakości, uczenia się i rozwoju, celu, rezultatu, postępu, 
kreatywności, wyzwania, przygody, piękna, różnorodności, uczciwości, zdrowia, 
planu, porządku, struktury, jedności, stabilności, świętowania, opłakiwania, 
odpoczynku, relaksu, lekkości, łatwości, efektywności, zabawy, humoru, pasji oraz 
entuzjazmu.  

Deficyty w zakresie zaspokajania potrzeb ujawniają się w postaci nieprzyjemnych 
emocji, takich jak niepokój, lęk, strach, smutek, irytacja, rozdrażnienie, 
zniecierpliwienie, zakłopotanie, rozpacz, czy złość. Dbałość o zaspokajanie 
wszystkich potrzeb jest więc gwarancją odczuwania przyjemnych emocji, takich 
jak ufność, entuzjazm, ulga, duma, zadowolenie, wdzięczność, wzruszenie, czy 
radość. Przyczyną przyjemnych, czy też nieprzyjemnych emocji nie są słowa lub 
czyny innych ludzi, ale nasze zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby. 
Nieprzyjemne emocje pojawiające się u nastolatków, są więc dowodem na to, że 
ważne dla nich potrzeby są w deficycie.  

Jak to jest możliwe, że w rodzinie, czy w szkole, w której do tej pory wszystkie 
potrzeby dziecka były zaopiekowane, nagle przestały być zaspokajane? Jeżeli 
sposób funkcjonowania rodziny, czy szkoły, w której dziecko do tej pory było 
spokojne, zadowolone i radosne nie uległ zmianie, to przyczyn warto szukać w 
strategiach, które przestały być skuteczne. Być może potrzebę wolności i 
niezależności małe dziecko zaspokajało wybierając ubrania, zabawki, czy rodzaj 
zajęć dodatkowych, a dziś te strategie już nie są dla niego wystarczające? Być 
może strategią na zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia jest dziś 
przynależność do grupy rówieśniczej, w której nastolatek ma więcej przestrzeni do 
wyrażania siebie, bycia widzianym i słyszanym? Być może przynależność do 
rodziny już nie wystarczy, by młody człowiek w pełni zaspokoił potrzebę kontaktu, 
dzielenia się, wsparcia, bycia sobą i wyrażania siebie z nadzieją, że zostanie 
przyjęty i zaakceptowany? Nastolatki buntują się przeciwko ograniczeniom, gdy 
bariery znikają taka postawa przestaje mieć rację bytu, a tą potężną energię 
mogą zainwestować w kreowanie nowej rzeczywistości. 

Rodzice dorastających dzieci stoją w obliczu zmiany sposobu funkcjonowania 
rodziny. Mogą w związku z tym doświadczać nieprzyjemnych emocji, gdyż ich 
potrzeby - stabilność, bezpieczeństwo, przynależność, kontakt, uznanie, 
akceptacja, harmonia, równowaga, czy jedność - są w dużym deficycie. Jeżeli 
jedyną strategią zaspokajania tych potrzeb były bliskie relacje z dzieckiem, to 
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przywiązanie do tej nieskutecznej obecnie strategii wywołuje postawy obronne - 
opór, bunt i sprzeciw. Jest to bunt i sprzeciw przed zmianą porządku rzeczywistości, 
w której zaczynają funkcjonować.  

Patrząc z tej perspektywy mamy nowe zjawisko - BUNT RODZICÓW. Rodzice 
buntują się przeciwko zmianom, na które nie są gotowi. Do tej pory ich pozycja 
była silna i stabilna. Dzieci słuchały rodziców, liczyły się z ich zdaniem, zgadzały się 
na proponowany przez nich sposób funkcjonowania rodziny. Panowała harmonia, 
stabilność i przewidywalność, a sytuacje konfliktowe były dość łatwe do 
opanowania. Rodzice mieli więc bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania 
swoich dzieci. Utrata tego wpływu wywołuje silny opór. Opór zaś mówi o tym, że 
dzieje się coś ważnego. Rodzina, w której dzieci zaczynają dojrzewać wkracza na 
wojenną ścieżkę. Z jednej strony mamy obóz rodziców, którzy nie chcą utracić 
statusu quo, z drugiej zaś obóz dzieci, które chcą zaspokajać swoje potrzeby 
nowymi strategiami. Ta wojna może być krwawa lub cicha, lecz bez względu na jej 
przebieg nie służy relacji. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że nie jest to konflikt z 
poziomu potrzeb, ale różnicowanie się na poziomie strategii. Osiągnięcie 
konsensusu jest możliwe, pod warunkiem uświadomienia sobie prawideł dynamiki 
procesu grupowego.  

Każdy proces grupowy przechodzi przez cztery fazy. Pierwsza to integracja. W tym 
czasie w rodzinie przychodzi na świat nowy człowiek. Dziecko zostaje obdarzone 
miłością bezwarunkową od pierwszych chwil swojego życia. W rodzinie pojawia się 
nowy cel - wychowanie potomka - z troską, delikatnością i ogromnym 
zaangażowaniem, w imię wartości i norm określonych przez rodziców. Wszyscy 
członkowie rodziny zaczynają odnajdywać swoje miejsce w nowej grupie. 
Maleństwo na oczach rodziców rośnie, zaspokajając potrzebę bezpieczeństwa, 
zaufania i akceptacji. Staje się coraz bardziej niezależne i samodzielne. Dwuletni 
malec zaczyna zaznaczać swoją odrębność przywiązując dużą wagę do 
samodzielności w wielu obszarach swojego funkcjonowania.  

Ten okres w literaturze, często nazywany BUNTEM DWULATKA, to moment przejścia 
do drugiej fazy procesu grupowego - różnicowania. Już nie jesteśmy do siebie tak 
bardzo podobni jak wcześniej. Stajemy się bardziej autentyczni i pokazujemy z 
czym się nie zgadzamy. Zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, zaufania i 
akceptacji daje nam przestrzeń do pokazywania różnic, z nadzieją, że zostaniemy 
przyjęci. W tej fazie bardzo ważna jest potrzeba bycia widzianym, słyszanym i 
akceptowanym, mimo naszej odrębności i wyraźnie kształtującej się tożsamości. 
Dla rodziców okres różnicowania może być bardzo trudnym doświadczeniem, 
gdyż stopniowa utrata wpływu uniemożliwia im zaspokajanie wielu ważnych 
potrzeb. To jest czas na empatię dla siebie i naszych dzieci, na kontakt z emocjami 
i potrzebami oraz znalezienie nowych, skutecznych strategii.  

Po burzliwym okresie kształtowania się odrębności fizycznej naszego maleństwa 
przychodzi czas na przejście do kolejnej fazy procesu grupowego - współpracy. 
Między rodzicami a dziećmi występuje wiele podobieństw i różnic, które 
wybrzmiały w poprzedniej fazie procesu. Teraz obie strony mają dużo przestrzeni na 
konstruktywną współpracę. Faza współpracy będzie trwała do momentu, w 
którym dziecko zacznie dojrzewać. W ciągu tych trzech etapów cel procesu, czyli 
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wychowanie potomka został zrealizowany. Nieuchronnie czeka nas przejście do 
ostatniego, czwartego etapu - zamykania. To jest czas na podsumowanie tego, co 
wydarzyło się do tej pory w naszej rodzinie. Przed nami długie rozmowy, refleksje, 
wyciąganie wniosków i budowanie pomostu z nową rzeczywistością.  

Pierwszy proces w rodzinie dobiega końca, jeżeli tego nie zauważymy, to nie 
będziemy gotowi na nowe. A to nowe to życie w rodzinie, w której mieszka z nami 
nastolatek. To czas na rozpoczęcie nowego procesu, który zaczyna się od 
integracji. Znowu poznajemy się przez pryzmat potrzeb i nowych strategii, 
wyznaczamy wspólne cele, ustalamy normy, budujemy bezpieczeństwo, zaufanie i 
akceptację. Potem przyjdzie czas na świadome przejście przez trzy kolejne fazy 
procesu - różnicowanie, współpracę i zamykanie - które rozpocznie się z chwilą, 
gdy nasze dziecko podejmie decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. 

Dynamika procesu grupowego ma podobny przebieg w każdej szkole. Jeżeli 
nauczyciele nie są świadomi zachodzących zmian oraz potrzeb, o które warto 
zatroszczyć się na każdym etapie procesu, to nie będą w stanie zbudować 
harmonijnych relacji i realizować założonych celów. Organizacja szkoły dla 
nastolatków musi zatem ulec zmianie. Współczesna szkoła nie odpowiada na ich 
potrzeby, generując opór i bunt. Nie stwarza im przestrzeni do zdobywania 
doświadczeń, odkrywania pasji, zainteresowań i własnych zasobów. Absolwent 
liceum nie wie kim jest i dokąd zmierza, często wybiera kierunek dalszego 
kształcenie pod wpływem rodziców i aktualnie panujących trendów. Wiedza 
teoretyczna zdobywana na lekcjach dziś już nie wystarczy. Świat potrzebuje ludzi 
samodzielnych, niezależnych, kreatywnych, świadomych swoich uczuć, potrzeb i 
zasobów. Ludzi, którzy potrafią współpracować, dokonywać wyborów, zarządzać 
czasem i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Ludzi, którzy realizując siebie 
przyczynią się do wzbogacenia życia innych. 

Chcesz jeszcze o coś zapytać?  
Zapraszam Cię do kontaktu: 

Małgorzata Wyżykowska 
tel. 797-397-446, mwyzykowska@fr.pl 

!  

Stworzyliśmy  szkołę, w której każdy mały człowiek może czuć się jak w 
domu, a nauczyciel będąc mentorem i przyjacielem podąża za jego potrzebami 
edukacyjnymi. Każde dziecko jest inne, każde dziecko ma inne predyspozycje, 
zainteresowania, pasje i wewnętrzną motywację do odkrywania tajemnic świata. 
Trudno stworzyć program nauczania, który odpowiadałby potrzebom wszystkich 
członków danej grupy wiekowej, społeczności, czy klasy szkolnej. Każde dziecko 
ma indywidualny plan rozwoju, dostosowany do jego potrzeb, zainteresowań i 
tempa przyswajania wiedzy. Maria Montessori uważała, że proces nauczania jest 
w dziecku, a nie w nauczycielu. Nauczyciel Montessori wspiera dziecko -jest jego 

    Organizacja Szkoły Podstawowej Montessori

mailto:mwyzykowska@fr.pl
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asystentem i przewodnikiem, przygotowuje dla niego materiały, aby w 
odpowiednio zorganizowanym otoczeniu dziecko samodzielnie znalazło 
odpowiedzi na nurtujące go pytania.  

W systemie montessoriańskim nie stosujemy kar, ani nagród, nie ma tu ocen, 
poprawiania błędów, krytyki i pochwał.  Rozwijamy samodyscyplinę u każdego 
dziecka. Mamy świadomość, że każde dziecko przychodzi na świat z motywacją 
wewnętrzną, z pędem do nauki i odkrywania świata, dlatego najsilniejszą  
motywacją dla każdego ucznia jest jego własny sukces. Dzieci w Szkole 
Podstawowej Montessori mają możliwość uczenia się oraz angażowania w 
działania dla przyjemności i własnej satysfakcji.  Brak ocen eliminuje również 
współzawodnictwo między dziećmi, co pozwala im stworzyć zgrany zespół oparty 
na współpracy i empatii.  

Zauważamy sukcesy naszych dzieci, ale nigdy ich nie oceniamy. Nie 
poprawiamy ich pomyłek, bo każdy materiał ma kontrolę błędu. Kochamy dzieci 
za to kim są, nie chcemy ich zmieniać, nieustannie zmieniamy jedynie otoczenie, 
by odpowiadało ich potrzebom intelektualnym i rozwojowym. Ten system został 
stworzony po to, by nasze dzieci wierzyły w siebie, umiały ocenić własne 
możliwości, wciąż chciały się doskonalić, by uniezależniły się emocjonalnie od 
otoczenia, by wyrosły na silnych dorosłych.  

• każde dziecko realizuje indywidualny program nauczania 

• aktywność zawsze leży po stronie dziecka 

• nie stosujemy kar, ani nagród 

• nie oceniamy dzieci 

• nie poprawiamy błędów dzieci 

• podążamy za potrzebami każdego dziecka 

• stosujemy empatyczną komunikację w duchu Porozumienia bez 
Przemocy Marshalla Rosenberga 

Odpowiednio zorganizowane otoczenie to fundament edukacji 
montessoriańskiej. Sala szkolna została podzielona na następujące działy: 

• geometria 

• matematyka 

• język polski 

• język angielski 
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• historia 

• botanika 

• zoologia 

• geografia 

• chemia 

• fizyka 

• muzyka 

• plastyka 

• technika 

• stanowisko komputerowe 

• biblioteka Montessori 

• sala fitness  

Plan dnia 
7:30 – 9:00     Przychodzenie dzieci do szkoły 

9:00 – 9:30     Uczniowie przygotowują śniadanie 

9:00 – 13:00     Praca własna 

10:00 – 12:00   Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 

13:00 – 13:30   Spotkanie na elipsie 

13:30 – 14:00   Obiad 

14:00 – 15:00   Samodzielne czytanie  

15:00 – 16:00    Zabawy w ogrodzie 

16:00 – 16:30   Uczniowie przygotowują podwieczorek  

16:30 – 17:30    II praca własna 
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Posiłki 
Śniadania i podwieczorki uczniowie przygotowują samodzielnie, ich zadaniem jest 
również dbanie o zaopatrzenie lodówki i zamawianie innych produktów 
spożywczych do aneksu kuchennego.  Obiady dostarczane są przez zewnętrzną 
firmę Cateringową. Zależy nam, by od najmłodszych lat kształtować u dzieci 
odpowiednie nawyki żywieniowe, by spożywane posiłki były dla nich zdrowe i 
zaspakajały ich potrzeby rozwojowe. Chcemy, aby rodzice również mieli wpływ na 
to, co jedzą Państwa dzieci, dlatego firma Cateringowa będzie udostępniać 
Państwu menu na każdy dzień, proszę Państwa o zgłaszanie nauczycielom uwag i 
sugestii, które zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu przez firmę 
Cateringową. 

Przychodzenie dzieci do szkoły po godzinie 9:00 
Spóźnianie się ucznia do szkoły zaburza plan dnia placówki, utrudnia osiągnięcie 
stanu pełnej koncentracji Państwa dziecku, uniemożliwia mu wykonywanie 
obowiązków szkolnych i realizację podstawy programowej podczas nieprzerwanej, 
czterogodzinnej pracy własnej,  utrudnia dziecku rozstanie z rodzicem i swobodną 
komunikację z dziećmi przed rozpoczęciem pracy własnej. Przyjście do szkoły po 
godzinie 9:00 jest także brakiem szacunku dla pracujących już dzieci. W 
szczególnych przypadkach, takich jak poranna wizyta u lekarza, czy zaplanowana 
wizyta u specjalisty proszę o poinformowanie z jednodniowym wyprzedzeniem 
pracowników szkoły o planowanym spóźnieniu. W przypadku braku takiej 
informacji z Państwa strony pracownicy szkoły mają prawo do odmowy przyjęcia 
dziecka do szkoły po godzinie 9:00.   

Czego dziecko nie powinno przynosić do szkoły 
W otoczeniu Montessori znajdują się materiały, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe uczniów. Państwa dzieci nie potrzebują w szkole zabawek, zeszytów, 
podręczników, przyborów do pisania i rysowania. Prosimy o nie przynoszenie do 
szkoły w/w przedmiotów. Wyjątek robimy tylko w dzień dziecka i w dniu urodzin, 
kiedy dzieci mogą przynieść do szkoły swoje zabawki.  Każdego dnia uczniowie 
mają możliwość prezentowania na elipsie własnych książek i korzystania z nich w 
szkole, a także udostępniania w Bibliotece Montessori, daje im to możliwość 
ćwiczenia wystąpień publicznych i jest dobrą okazją do dzielenia się z innymi swoją 
własnością. Szkoła zapewnia wyżywienie w formie trzech posiłków, dzieci mają też 
stały dostęp do wody mineralnej. W naszej szkole nie jemy słodyczy (robimy 
wyjątek tylko podczas urodzin i pożegnania odchodzącego ze szkoły ucznia), 
pijemy tylko wodę mineralną. Posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę, która 
podlega stałym kontrolom Sanepidu. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły 
jedzenia ani napojów.  
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Wyposażenie szafki ucznia 
• koszula z krótkim rękawem  

• koszulka z długim rękawem  

• spodnie  

dodatkowe wyposażenie latem: 

• nakrycie głowy 

• strój kąpielowy 

• ręcznik kąpielowy 

• krem z filtrem do opalania 

• preparat przeciw kleszczom i komarom 

dodatkowe wyposażenie zimą: 

• rękawiczki  

• czapka i szalik 

• buty na śnieg 

• spodnie i kurtka na śnieg 

• krem na mróz 

dodatkowe wyposażenie wiosną i jesienią: 

• kalosze 

• parasol 

• kurtka przeciwdeszczowa 

• spodnie przeciwdeszczowe 

Niezależnie od pory roku, ruch na świeżym powietrzu jest nieodłącznym 
elementem prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Każdego dnia będziemy 
wychodzić na dwór. Gdy pada deszcz dzieci potrzebują kaloszy i wodoodpornego 
stroju, gdy świeci słońce dzieci potrzebują nakrycia głowy i kremu z filtrem. Jeżeli 
Państwa dziecko nie dysponuje odpowiednim strojem dostosowanym do pory roku 
i pogody będzie narażone na problemy zdrowotne. Brak kaloszy u kilku dzieci nie 
może być powodem, by cała grupa nie wyszła na spacer, brak nakrycia głowy w 
słoneczne dni nie może być powodem, by cała grupa została w sali. Na Państwu 
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spoczywa obowiązek wyposażenia dziecka w odpowiedni strój. Ze względu na 
bezpieczeństwo Państwa dzieci nie będziemy wychodzili na spacery, gdy: 

- będzie ulewa, 

- będzie zamieć śnieżna, 

- będzie upał, 

- temperatura powietrza spadnie poniżej -15 st. C 

W każdej innej sytuacji będziemy spędzać chociaż kilkanaście minut na dworze, 
czas przebywania na świeżym powietrzu będzie uzależniony od warunków 
atmosferycznych. 

Urodziny dziecka 
Urodziny są bardzo ważnym dniem w życiu dziecka, możliwość dzielenia się tą 
radością z innymi dziećmi jest istotnym elementem w budowania wspólnoty. 
Urodziny to lekcja historii, pozwalają dziecku znaleźć swoje miejsce we 
wszechświecie. W tym wyjątkowym dniu, jubilat przynosi zdjęcia, które układa na 
linii czasu, do zdjęć dopasowuje przyniesione pamiątki z dzieciństwa i opowiada 
nam ich historię. Jubilat przynosi również serwetkę z materiału, do której każdy 
uczeń naszej szkoły, który ma na to ochotę włoży nasiona, tyle nasion ile jubilat 
kończy lat. Nasiono to symbol nowego życia i nowych możliwości. Każde nasiono, 
to także życzenie, wyrażone jednym słowem (np. radość, miłość, szczęście…). Gdy 
już wszystkie nasiona z życzeniami znajdą się na serwetce, zawiążemy ją sznurkiem, 
a nasz jubilat zabierze ten pakunek do domu, wierząc, że wszystkie życzenia się 
spełnią. Urodziny kończą się poczęstunkiem. Urodziny zawsze odbywają się w 
wyznaczonym przez rodziców terminie, po obiedzie (ok godz. 14:00). Serdecznie 
zapraszamy rodziców do obchodzenia tego święta wspólnie z dzieckiem. 

Co przynieść na urodziny: 

• zdjęcia od narodzenia do dnia urodzin (co rok) 

• pamiątki z dzieciństwa (ubranka, buciki, czapeczki, zabawki) 

• serwetkę z materiału 

• poczęstunek - do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z alergiami 
pokarmowymi (gluten, mleko) oraz dzieci na diecie bez cukru i 
wegetariańskiej dlatego bardzo prosimy, by w ramach poczęstunku 
przynosili Państwo tylko owoce lub warzywa. 
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Dzień dziecka 
To wyjątkowy dzień w naszej szkole, dzieci mogą przynieść do szkoły tyle zabawek 
ile tylko zechcą, jest tylko jeden warunek – przynoszą do szkoły tylko takie zabawki, 
którymi są gotowe podzielić się z innymi dziećmi.  

!  
Warsztaty dla Rodziców 

Zapraszamy do systematycznego udziału w organizowanych dla Państwa 
warsztatach. Takie cykliczne spotkania, to nie tylko źródło cennych informacji i 
wskazówek do bycia z dzieckiem w duchu Montessori, ale także okazja do 
wymiany doświadczeń, rozmów i uzyskania wsparcia w znalezieniu rozwiązań w 
trudnych sytuacjach, z którymi wszyscy borykamy się na co dzień. Praca rodzica i 
nauczyciela Montessori, to nie praca nad zmianą zachowania dziecka lecz praca 
nad sobą, nad zmianą sposobu patrzenia na dziecko, która przywróci szacunek, 
empatię i harmonię w każdym domu.  

06 października 2018 
godz. 11:00 – 14:00  Świat Montessori czyli wyzwania dla rodziców - jakie zmiany 
wprowadzić w domu, by zachować spójność wychowawczą 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

• wychowywanie w duchu wolności 

• potrzeby - to nas łączy 

• strategie - to nas dzieli 

• język żyrafy 

• język szakala 

• wprowadzamy zmiany w domu 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  

                      Spotkania w szkole
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17 listopada 2018   
godz. 11:00 – 14:00  Świat Montessori czyli wychowanie bez kar, nagród i pochwał 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Czy wychowanie bez kar i nagród jest skuteczne?  

2. Rezygnuję z kar i nagród - jak to zrobić w praktyce i co w zamian?  

3. Jak wspierać wewnętrzną dyscyplinę dziecka?  

4. Dlaczego nie chwalimy dzieci?  

5. Rezygnuję z pochwał - jak to zrobić w praktyce i co w zamian?  

6. Jak wspierać dziecko w budowaniu wysokiego poczucie własnej wartości? 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  

15 grudnia 2018   
godz. 11:00 – 14:00  Empatyczna komunikacja w rodzinie czyli jak budować 
wspierające relacje 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Obserwacja - Interpretacja 

2. Potrzeby - Strategie 

3. Uczucia prawdziwe - uczucia rzekome 

4. Prośba - żądanie 

5. Empatia 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  
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19 stycznia 2019   
godz. 11:00 – 14:00  Procesy grupowe w rodzinie czyli jak przetrwać dorastanie 
dzieci 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Dynamika procesów grupowych zachodzących w rodzinie 

2. Faza integracji 

3. Faza różnicowania 

4. Faza współpracy 

5. Faza zamykania 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  

16 luty 2019   
godz. 11:00 – 14:00   Transformacja przekonań czyli jak zmienić sposób myślenia 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Przekonania czyli myśli, które zniekształcają rzeczywistość 

2. Test pięciu zdań 

3. Transformujemy przekonania, które nam nie służą 

4. Sposoby integrowania nowych myśli 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  
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16 marzec 2019   
godz. 11:00 – 14:00 Transformacja złości czyli jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Czego broni moja złość? 

2. Szakal show 

3. Budowanie mostów 

4. Obraz wroga 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  

13 kwietnia 2019   
godz. 11:00 – 14:00   Empatyczna komunikacja czyli 13 kroków do szczęścia 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Wyrażanie siebie - chcę żebyś usłyszał co jest dla mnie ważne 

2. Słuchanie - co jest dla ciebie ważne 

3. Empatia dla siebie - co jest dla mnie ważne 

4. Teatr mentalny 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  
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11 maja 2019   
godz. 11:00 – 14:00   Empatyczna komunikacja z samym sobą 

miejsce: Przedszkole Montessori, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A 

w programie:  

1. Moje uczucia 

2. Moje potrzeby 

3. Moje strategie 

4. Piękno potrzeb 

koszt uczestnictwa: bezpłatne 

potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: SMS na nr tel. 797-397-446  

Spotkania dla dzieci i rodziców 
Raz w miesiącu organizujemy cykliczne wizyty rodziców w szkole. W dniu 
spotkania prosimy, by nie odbierali Państwo dzieci przed godziną 16:00, 
dzieci będą przygotowywały się do przyjęcia gości. Takie spotkania, to 
wyjątkowe wydarzenie dla dzieci, Państwa obecność w szkole jest dla nich 
bardzo ważna. Dzieci będą miały okazję pokazać z czym pracują, 
podzielić się swoją wiedzą i odkryciami.  

28 września 2018 
godz. 16:00 – Jesienne sadzenie 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przynieść:  

• 1 mała roślina iglasta 

• łopatka 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja - roślin iglastych 

• sadzenie i podlewanie roślin w wyznaczonych miejscach na terenie 
przedszkola  
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26 października 2018 
godz. 16:00 – Święto Zmarłych w różnych zakątkach świata  

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori  

co przynieść:  

• 1 dynia  

• nóż do wycinania dyni 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja - Święto Zmarłych w różnych zakątkach świata 

• wydrążanie dyń 

• tradycyjne zabawy na Halloween 

30 listopada 2018 
godz. 16:00 – Andrzejki 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• historia święta 

• wróżenie z wosku i inne wróżby andrzejkowe 

14 grudnia 2018 
godz. 16:00 – Dekorujemy pierniki  

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja – Święto światła w różnych zakątkach świata 

• dekorowanie pierników 
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21-22 stycznia 2019 
od  godz. 10:00 do 13:00 -  Dzień Babci i Dziadka  

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

Zapraszamy babcie i dziadków do odwiedzania swoich wnuków w przedszkolu 
podczas pracy własnej. Zapraszamy w/w przedziale czasu 21 lub 22 stycznia 2019. 

25 stycznia 2019 
godz. 16:00 – Talent Show dzieci i rodziców 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przynieść: rekwizyty potrzebne do prezentacji,  

Każdy z nas ma jakąś pasję, każdy z nas jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, a dzieci 
uwielbiają, gdy ich rodzice poświęcają swój czas, by sprawić im radość.  Może 
znasz jakąś piosenkę, może zabawę z dzieciństwa, Talent Show to dobry moment, 
by obudzić w sobie dziecko ☺ 

Do 21 stycznia 2019 r. prosimy o wpisanie na listę tytułu przedstawienia, nazwisk 
osób biorących w nim udział, czasu trwania, jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy 
nauczycieli podczas występu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby. Powyższe 
informacje są nam potrzebne do ustalenia kolejności Państwa występów. 
Przypominam, że Państwa występy będą niespodzianką dla dzieci, proszę więc o 
dyskrecję. 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• czas na występy rodziców 

22 lutego 2019 
godz. 16:00 – Bal Karnawałowy 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przynieść:  

• rodzice i dzieci przebierają się (proszę przygotować strój dla dziecka i 
zostawić rano w przedszkolu) 
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 w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja strojów karnawałowych 

• bal 
29 marca 2019 
godz. 16:00 – Wiosna w szkole 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przynieść:  

• każde dziecko przynosi do przedszkola w doniczce małą i bezpieczną dla 
zdrowia dzieci roślinę, którą będzie opiekować się na codzień. Prosimy 
aby do każdej rośliny dołączyć informację z nazwą, jej preferencjami 
dotyczącymi nas łoneczn ien ie , czę s tot l iwo ści podlewania, 
pochodzeniem rośliny. 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja roślin przyniesionych przez dzieci 

• dzieci wybierają miejsce w sali dla swojej rośliny 

19 kwietnia 2019 
godz. 16:00 – Wielkanocne pisanki 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przynieść: 

• ugotowane na twardo jajka 3 szt. 

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• techniki dekorowania wielkanocnych pisanek 

• dekorowanie pisanek 

• prezentacja pisanek 

• wspólne śpiewanie piosenki o pisankach 
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24 maja 2019 
godz. 16:00 – Dzień Mamy 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przygotować:  

• podczas pracy własnej pomożemy dzieciom przygotować niespodziankę 
na Dzień Mamy – prosimy aby dzieci tego dnia przyniosły do szkoły 
przygotowane przez Państwa półprodukty do przygotowania sałatki 
owocowej, sałatki warzywnej, koreczków owocowych lub warzywnych.  

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja nagrań „Jaka jest moja mama?” 

• piknik w ogrodzie 

31 maja 2019 
godz. 16:00 – Dzień Dziecka 

To będzie niespodzianka dla naszych dzieci, o szczegółach poinformuję Państwa 
w połowie maja. 

21 czerwca 2019 
godz. 16:00 – Dzień Taty 

miejsce: Szkoła Podstawowa Montessori 

co przygotować:  

• podczas pracy własnej pomożemy dzieciom przygotować niespodziankę 
na Dzień Taty – prosimy aby dzieci tego dnia przyniosły do szkoły 
przygotowane przez Państwa półprodukty do przygotowania sałatki 
owocowej, sałatki warzywnej, koreczków owocowych lub warzywnych.  

w programie: 

• przywitanie piosenką 

• prezentacja nagrań „Jaki jest mój Tata?” 

• piknik w ogrodzie 
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Spotkania indywidualne z nauczycielami 
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat postępów dziecka, jego 
sukcesów i trudności, a także do zgłaszania uwag dotyczących naszej pracy. 
Naszym wspólnym celem jest dobro Państwa dzieci.  Zachęcamy do częstych 
kontaktów i rozmów z nauczycielami przedmiotowymi, pozwoli to Państwu na 
uzyskanie cennych informacji na temat Państwa dziecka. Regularne rozmowy i 
Państwa uwagi pozwolą nam uniknąć wielu błędów i spełnić Państwa 
oczekiwania. Prosimy o ustalenie terminu spotkania osobiście. 

Informacje na temat wydarzeń i dodatkowych spotkań 
dla rodziców 

Na naszej stronie internetowej: www.montessori-torun.com w dziale KALENDARZ 
zamieszczamy dla Państwa aktualne informacje na temat wydarzeń i 
dodatkowych spotkań organizowanych dla rodziców i dzieci. Zachęcamy do 
systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej. 

Gdzie znaleźć zdjęcia mojego dziecka 
Na naszej stronie internetowej: www.montessori-torun.com w dziale DLA 
RODZICÓW po wpisaniu aktualnego hasła, które prześlemy do Państwa za 
pośrednictwem smsa, uzyskacie dostęp do zdjęć Waszych dzieci zrobionych w 
przedszkolu, a także podczas wycieczek, wyjazdów i innych wydarzeń, w których 
braliśmy udział. W dziale tym zamieszczamy również ważne informacje dla 
rodziców. Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony. 

http://www.montessori-torun.com
http://www.montessori-torun.com
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Dni wolne w szkole 
1 i 2 listopada 2018 (czwartek i piątek) Wszystkich Świętych 

24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019 r.  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, 
poniedziałek, wtorek) przerwa świąteczna 

22 kwietnia 2019 (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 

1,2,3 maja 2019 (środa, czwartek, piątek) weekend majowy 

20 i 21 czerwca 2019 (czwartek, piątek) Boże Ciało 

1 -16 sierpnia 2019 remont 

Małgorzata Wyżykowska  
           797 397 446  
       mwyzykowska@fr.pl  

mailto:mwyzykowska@fr.pl

