Välkommen
till vårens ...

Vårt systematiska kvalitetsarbete och hur de små
barnen möter Montessoripedagogiken 2019
Vi vänder oss till dig som har goda kunskaper i eller är utbildad inom montessoripedagogiken
och arbetar inom montessoriverksamhet, speciellt till Dig som arbetar i förskolan.

Fr, v: Helena Jonasson
Johanna Paulin
Jessica Nilsson

Helena Jonasson föreläser om ett systematiskt kvalitetsarbete
och hur det kan sammanflätas med montessori. Hon tar även
upp det viktiga med återkommande utvärderingar som en hjälp
att nå målen. Föreläsningen varvas med kollegiala diskussioner.
Helena är sedan 2013 förskolechef för montessoriförskolor i
Hässleholms kommun.
Johanna Paulin och Jessica Nilsson föreläser om inskolning av barn och föräldrar och det förtroendet som behöver
byggas upp för att de ska känna sig trygga i förskolans värld.
De belyser även vikten av att följa barnens utveckling och
intressen, för att på så sätt utforma en förberedd miljö
anpassad efter deras sensitiva perioder.
Johanna är montessoriutbildad förskollärare och har sedan
2001 arbetet på VIM i Växjö med åldrarna 1-5 år.
Jessica är förskollärare och tidigare lärare med inriktning
mot barns språk- och matematikinlärning. NAMEX-examinerad för åldrarna 3-6 och 6-9 år.
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Obs! Early bird raba

Program
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.15
15.15 – 16.00

Registrering & kaffe
Välkommen, presentation av skolan
Föreläsning
Lunch
Föreläsning
Rundvandring i skolan

Under eftermiddagen serveras frukt och något att dricka
Kostnad: 1 200 kr för medlemmar i SMF (enskilda eller
föreningsmedlem) 1 500 kr för icke medlemmar.
Lunch ingår. Anmäl specialkost.
Anmälan: E-post: info@montessoriforbundet.se
Region väst – Aspen Montessori, Lerum, den 23 mars 2019
Sista anmälningsdag: 13/3 för Alingsås Early bird rabatt senast 23/2
Region syd – Båstad Montessori, Båstad, den 6 april 2019
Sista anmälningsdag: 27/3 för Båstad Early bird rabatt senast 6/3
Region öst – Vasastans Montessori, Stockholm den 27 april 2019
Sista anmälningsdag: 17/4 för Stockholm Early bird rabatt senast 27/3

OBS! Då platserna är begränsade är det viktigt att Ni anmäler Er så snart som möjligt!

