
 
 

 

Centrum Edukacji Montessori 
w Lublinie 
 
Zapraszamy do współpracy rodziny, które pragną 
zapewnić wyjątkową edukację w przyjaznym, 
klimatycznym miejscu.  

Wyróżniają nas metody pracy, pedagogika Marii 
Montessori, podejście do drugiego człowieka, wartości 
którymi żyjemy: miłość, szacunek, wolność... 

 

 

Nasza placówka zapewnia rozwój od 1 roku życia do dorosłości ze szczególną wrażliwością na potrzeby 
i możliwości dzieci na każdym etapie rozwoju dbając o samodzielność i aktywność dziecka w celu 
uniezależnienia się od osób dorosłych. 

W styczniu 2019 r uruchomiliśmy żłobek i przedszkole, a we wrześniu otwieramy szkołę średnią. Istniejąca 
od 1 września 2015 r Szkoła Podstawowa Montessori w Lublinie 1 września 2019 r zmieni lokalizację  
z ul. Nadbystrzyckiej 162 w Lublinie na ul. Diamentową 2, gdzie jest  Centrum Edukacji Montessori.  
 
Już dziś zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji (kontakt poprzez formularz kontaktu). 

 

 
 
Intensywnie pracujemy nad koncepcją alternatywnych placówek edukacyjnych przy Centrum Edukacji 
Montessori w Lublinie- Liceum i Technikum. Ubiegamy się o miano szkół eksperymentalnych (pierwszych 
 w Lublinie). Wizja jaka nam przyświeca to przede wszystkim praktyczna strona edukacji. Stawiamy  
na połączenie teorii z użytecznym jej zastosowaniem. Pokażemy na czym polega współpraca 
 i współdziałanie, odpowiedzialność i efektywność. Nasi nauczyciele będą w swojej pracy bazować na 
tutoringu nauczycielskim, mentoringu i coachingu dopasowując style do zindywidualizowanych możliwości 
 i potrzeb uczniów. Preferujemy interdyscyplinarne podejście do wiedzy. Przedmioty szkolne będziemy 
zestawiać w bloki edukacyjne: ścisłe, humanistyczne, przyrodnicze, artystyczne, zawodowe itp. 

Planujemy szeroko zakrojoną współpracę z firmami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami w celu 
zdobycia już na etapie szkoły średniej doświadczeń zawodowych.Nasi uczniowie będą pracować 
projektowo. Rozwiniemy myślenie problemowe, kreatywność i umiejętność odnalezienia się wśród ciągle 
zmieniających się warunków wynikających z rozwoju technologicznego.  

W naszym Technikum kluczem do kształcenia fachowego są min. szeroko rozumiane techniki komputerowe. 



 
Obok solidnej wiedzy ogólnej nasi absolwenci uzyskają przygotowanie do zawodu: 
 

• producenta filmowego i telewizyjnego, 
• technika fotografii i multimediów, 
• technika architektury krajobrazu, 
• technika obsługi turystycznej. 

 
W Liceum proponujemy następujące profile: 
 

• taneczno-teatralny, 
• filozoficzny, 
• językowy (3 języki), 
• biznesowo-logistyczny. 

 
Organizujemy współpracę międzynarodową ze szkołami polegającą na wymianach młodzieżowych 
oraz praktykach zagranicznych korzystając min. z programów Erasmus +. 

Rozwijamy „miękkie umiejętności” tak by nasz absolwent:  

• uważnie obserwował rzeczywistość, poszukiwał rozwiązań innowacyjnych i wprowadzał 
je w życie, 

• potrafił planować, dzielić się zadaniami i zapobiegać konfliktom, 
• podejmując działanie starał się być w równym stopniu efektywny i etyczny, 
• stawiał sobie ambitne lecz realne cele,  
• umiał współpracować w zespole, 
• był świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami, 
• był pomocny i potrafił czerpać satysfakcję z dzielenia się z innymi. 

Zależy nam, by absolwenci umieli świadomie wybrać kierunek dalszego kształcenia, znaleźć lub 
stworzyć sobie ciekawe miejsce pracy, brać odpowiedzialność za siebie i innych. 

W naszych szkołach stawiamy na: 

• wartości chrześcijańskie, uniwersalne tj. dobro, miłość, szacunek, wiara, uczciwość, 
prawda, 

• zdrowy styl życia zapewniając ciągły ruch w ramach zajęć z wychowania fizycznego. 
Przekonani jesteśmy, że sport hartuje  ducha i ciało dlatego te dwie strony człowieka 
powinny być w równowadze, 

• języki obce. 

Alternatywne Liceum i Technikum przy Centrum Edukacji Montessori w Lublinie zaprasza do 
udziału w rekrutacji Młodych Ludzi, którzy chcą z naszą pomocą odnaleźć drogę, która 
zagwarantuje im szczęśliwe życie.  

Rekrutacja obejmuje wywiad z: 
• rodzicami/prawnymi opiekunami, 
• uczniem. 

 
 
 
 



Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktu na stronie 
www.edukacjamontessori.eu 
 
--  
Centrum Edukacji Montessori w Lublinie 
Organ prowadzący 
tel. 790 780 293 
e-mail: iwona.edukacjamontessori@gmail.com 
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