
Magnolia - Languages & Sharing
& Education Space



Geneza projektu

inspiracja pod wpływem wcześniejszych wizyt
w ramach wizyt studyjnych i wspólnych wyjazdów;

poszukiwanie partnera - wybór miejsca, wybór
placówki - kryteria, kluczowe słowo i nasz cel
– języki, dzielenie się i przestrzeń edukacyjna;

nawiązanie partnerstwa;

pisanie wniosku.





Najbardziej znany włoski pedagog ?

Na świecie Maria Montessori 

a we Włoszech Loris Malaguzzi 



erasmus +

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/

http://erasmusplus.org.pl/wp-
content/uploads/2014/02/2016_komunikat_wyniki_se
_2016_ka1.pdf

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/2016_komunikat_wyniki_se_2016_ka1.pdf
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słuchanie

spokój

kreatywność

wzrost

autonomia

szacunek
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One person one language

Trzy języki i kultury funkcjonują razem, ale osobno;

do 3 roku życia kształtują się filary skomplikowanego 

systemu komunikacji, a więc do tego wieku -

wiodącym jest język włoski;

od 3 roku dzieci zatapiane są w wielojęzyczności, 

włoski stanowi tylko 20%. 





Trzy języki i kultury funkcjonują razem

wczesne „zanurzanie się” z nauczycielami 
w ich języku

przedszkolaki przez cały dzień zdobywając 
wiadomości, umiejętności, doświadczenia 
jakby przy okazji zdobywają kompetencje 

językowe







Trzy języki z powodzeniem funkcjonują obok 
siebie, bez zamieszania i dezorganizacji.

Proces „zawłaszczania” – uczenia się drugiego 
lub trzeciego języka następuje według technik, 

metod, schematów mentalnych, które dzieci już 
opanowały, ucząc się swojej ojczystej mowy.

Podejście do języków jest czysto użytkowe. 

Przedszkolaki traktują każdy z języków 

jako własny. 
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Podstawowe zasady koncepcji Reggio 
obejmują:

I  Obraz dziecka 
II  Sposób odkrywania świata
III  Nauka poprzez projekty

IV  Dokumentacja
V  Rola nauczyciela i zespołu

VI  Piękne otoczenie, pełne materiałów
VII  Zaangażowanie rodziców i społeczeństwa

VIII  Praca dzieci













Roczny plan pracy – a nazwy poszczególnych grup.























Zwiedzanie i wspólne spędzanie czasu



Zapraszamy na włoską przerwę kawową, 
jak się okazuje można spożywać nawet 

do 10 filiżanek espresso dziennie 


