
Kilka osobistych refleksji naszych nauczycielek na temat tych dwóch mile 

spędzonych dni: 

Szkolenie online pt.: ,,Edukacja językowa w pedagogice Montessori – mity i fakty” 

przeprowadzone zostało wyjątkowo profesjonalnie. Wiedza z zakresu szkolenia 

przekazana przez prowadzącą była jasna i zrozumiała, a ponadto została poparta 

wieloma przykładami. Prowadząca przewidziała również czas na zadawanie pytań 

oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na bieżąco. Uczestnicy otrzymali materiały  

z pełnym opisem każdej części szkolenia. Za co bardzo dziękuję. 

Agnieszka B. 

Uważam, że były to dwa bardzo dobrze spędzone wieczory. Pani Ewa jest osobą pełną 

pasji i zaangażowania, dzięki temu bardzo rzetelnie i kompetentnie przeprowadziła 

szkolenie. Wiedza ta ,,trochę" przewartościowała i zrewolucjonizowała mój 

dotychczasowy schemat myślowy i podejście do pomocy językowych i ich 

tworzenia.  Dotychczas na studiach czy kursach uczono mnie innego podziału kart - 

przykładowo choćby kolory - były różowe, niebieskie i zielone. Rozmiar również był  

z góry określony.  Bardzo mi się spodobało to,  że karty pracy powinny być w różnym 

formacie. Materiał który dostałyśmy jest bardzo obszerny a Pani Ewa pokazała nam  

w jasny i przejrzysty sposób jak powinnyśmy z nim pracować. Szkolenie uważam za 

wartościowe i chciałabym uczestniczyć w innych tego typu szkoleniach czy kursach. 

Katarzyna U – M. 

 

Szkolenie ciekawe, inspirujące. Wyzwoliło chęć poszukiwania  i opracowywania 

własnych pomocy. Zainspirowało do pomysłów na pomoce językowe zgodnie  

z zasadami M. Montessori. Przedstawione materiały językowe chętnie przetestuję z 

dziećmi. 

Agnieszka D. 

 

Kurs „Edukacja językowa w pedagogice Montessori mity i fakty" został poprowadzony 

przez panią Wieczorowską jak zwykle bardzo profesjonalnie. Pani Ewa świetnie sobie 

poradziła prowadząc szkolenie online, przedstawiając materiał w sposób jasny  

i klarowny. Jestem miło zaskoczona ilością otrzymanych materiałów do pracy  

z dziećmi. Opracowane przez panią Ewę serie różowe, liliowe,...zrewolucjonizowały 

moją dotychczasową wiedzę zdobytą na kursach i w szkole. Trzeba to wszystko na 



spokojnie przeanalizować, „przetrawić":) Natomiast informacje na temat pracy  

z metalowymi ramkami  i formatu przygotowywanych pomocy pokrywają się z tymi 

otrzymanymi na konferencji w Warszawie w ubiegłym roku. Bardzo mnie to cieszy. 

Jestem zadowolona, że mogłam wziąć udział w kursie. Bardzo dziękuję:) 

Pozdrawiam serdecznie.    

Katarzyna W. 

 

Szkolenie z Edukacji językowej w pedagogice Montessori pozwoliło mi na 

usystematyzowanie wiedzy w tym obszarze. Uświadomiłam sobie błędy, które 

popełniałam w swojej pracy (teraz będę się ich wystrzegać :)). Pani Ewa Nikołajew – 

Wieczorowska pokazała jak ważne jest krytyczne podejście do tego co inni nam 

przekazują. 

Mam tu na myśli materiał rozwojowy z edukacji językowej stworzony na bazie języka 

angielskiego, który nijak się ma do zasad i praw jakimi rządzi się język polski. 

Teraz, posiadając nową, uaktualnioną wiedzę na temat tworzenia pomocy 

rozwojowych z zakresu edukacji językowej i sposobu pracy z nimi, mogę pełniej 

oddawać się pracy montessoriańskiej. 

Ewa B. 

 

Edukacja językowa w pedagogice Montessori, to jeden z trudniejszych działów.  

W dotychczasowej pracy bardzo brakowało mi szkolenia, które pozwoliłoby mi 

usystematyzować dotychczasową wiedzę. Dzięki spotkaniu z Panią Ewą  czuję się 

bardziej pewna i wzbogacona o nowe pomysły oraz pomoce, które na pewno 

wykorzystam w swojej pracy z dziećmi. 

Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 100% i wiem, że to był dobrze wykorzystany 

czas. Z czystym sumieniem polecam szkolenia, które prowadzi Pani Ewa Nikołajew – 

Wieczorowska, ponieważ jest to drugie szkolenie, które mnie nie zawiodło, a upewniło, 

że to co robię ma sens. 

Sylwia M. 

Szkolenie online „Edukacja językowa w pedagogice Montessori – mity i fakty”, 

przeprowadzone przez Panią Ewę Nikołajew – Wieczorowska  było przeprowadzone 

na wysokim poziomie.  Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu omawianej 

tematyki zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie bardzo ciekawe,  treści 



zostały przekazane w sposób zrozumiały, czytelny i przejrzysty co pozwoliło na 

usystematyzowanie mojej wiedzy. Prowadząca jest osobą kompetentną, bardzo 

dobrze znającą tematykę. Ciekawe pomoce, dobry kontakt z prowadzącą.  

Małgorzata G. 

 

W dniach 16 i 30.05.2020 r. odbyło się szkolenie online ,,Edukacja językowa  

w pedagogice Montessori - mity i fakty”. Pani Ewa Nikołajew - Wieczorowska  bardzo 

ciekawie zaprezentowała nam materiał z edukacji językowej. Przypomniała 

podstawowe zagadnienia oraz poszerzyła nam zakres wiadomości, niezbędny do 

pracy z dziećmi z montessoriańskim materiałem rozwojowym. Pani Ewa przedstawiła 

nam w nowym świetle materiał językowy: metalowe ramki, ruchomy alfabet oraz 

szorstkie i żłobkowane  litery w liniaturze. Przygotowanie dziecka do pisania i czytania 

jest bardzo ważnym etapem i elementem rozwojowym. Karty pracy z edukacji 

językowej, które otrzymałyśmy wzbogaci nasze pracownie oraz poszerzy nasze kąciki 

edukacyjne. Cieszę się że mogłam być uczestnikiem szkolenia   i poszerzyć swoje 

wiadomości i kompetencje nauczyciela montessori.            

Agata F. 

 

Szkolenie „Edukacja językowa w pedagogice Montessori – mity i fakty” 

przeprowadzone zostało wyjątkowo starannie. Wiedza z zakresu szkolenia 

przekazana przez Panią Ewę Nikołajew – Wieczorowską była jasno i zrozumiale,           

a ponadto poparta wieloma przykładami – pomocami rozwojowymi Marii Montessori   

z edukacji językowej. Poziom merytoryczny szkolenia oraz jakość pokazywanych 

materiałów z działu edukacji językowej oceniam bardzo wysoko. 

Dodatkowym atutem były materiały wykonane samodzielnie przez Panią Ewę 

Nikołajew – Wieczorowską. Pomoce pozwoliły na przeprowadzenia spotkania online 

w bardzo sprawny sposób, wzbogacając i uzupełniając prezentowane treści. 

Uzyskana podczas szkolenia wiedza niewątpliwie wzbogaci mój warsztat pracy,             

a także przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na zajęciach dydaktycznych           

z dziećmi.  

Bardzo dziękuję Pani Ewie za przeprowadzone szkolenie oraz udostępnione pomoce. 

Wysoki poziom szkolenia pozwala na pełną rekomendację. 

Elżbieta J. 



Dnia 16.05.2020 r i 30.05.2020 r uczestniczyłam w szkoleniu online „Edukacja 

językowa w pedagogice Montessori – mity i fakty”, prowadzone przez Panią Ewę 

Nikołajew – Wieczorowską. Podczas szkolenia wzbogaciłam swoją wiedzę w zakresie 

edukacji językowej. Poszerzyłam wiedzę dotyczącą zasady podziału materiałów 

zgodną ze stopniowaniem trudności, jak również korzystania z nich do nauki pisania  

i czytania. Treści zostały przekazane w sposób zrozumiały, czytelny i przejrzysty co 

pozwoliło na usystematyzowanie mojej wiedzy. Szkolenie uważam za bardzo 

przydatne i ciekawe. Posiadaną wiedzę i otrzymane materiały wykorzystam do pracy 

z dziećmi. Bardzo ważnym elementem jest praktykowanie zdobytej wiedzy przez które 

nabywamy umiejętności.  

Ewa O. 

Szkolenie z zakresu Edukacji językowej prowadzone przez Panią Ewę Nikołajew - 

Wieczorowską spełniło moje oczekiwania organizacyjne, ale przede wszystkim 

merytoryczne. Uważam, że treści spotkania przekazane zostały w sposób zrozumiały 

i doskonale współgrały z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Otrzymane 

materiały będą bardzo pomocne w dalszej pracy zawodowej. Wykładowca z dużą 

wiedzą praktyczną i teoretyczną to podstawa, Pani Wieczorowska z pewnością taką 

wiedzą dysponuje. 

Edyta K. 

 


