montessori
Friskola Gotland
Extra omtanke
– tillvaratar varje elevs unika potential

vem väljer framtid?
Tänk på människans långa utveckling
från beroende barn till självständig vuxen.
Och hur viktig skoltiden är i den processen
– många gånger faktiskt helt avgörande
för individens framtid.
Har du önskat att nya, goda möjligheter
kunde öppnas för dina barn,
utan att det kostar något?
Överväg då en alternativ skolform.
En pedagogik som utgår från dina barns behov,
såväl socialt som kunskapsmässigt.
Tänk dig en miljö med trygghet och arbetsro,
lika öppen för samspel i grupper
som för personlig utveckling
– allt för dina barns bästa.
Det erbjuder Montessori, Gotlands äldsta friskola.

7 goda skäl
Mycket talar för Montessori Friskola Gotland
•

Extra omtanke
– tillvaratar varje elevs unika potential

•

Mer personal per elev
– intresserade och engagerade pedagoger

•

Begränsade grupper
– skänker trygghet, barnen blir sedda

•

Bygger ansvar
– eleven tränar sin förmåga att själv planera

•

Individuell utveckling
– frihet, samt hjälp att hjälpa sig själv

•

Utvecklar social kompetens
– samspel mellan olika åldrar
		
• Lätt att nå personalen
– trygghet för föräldrarna

hennes synsätt blev succé
Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare, visste vad
varje förälder vet, att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker.
Hon såg också att barnens intressen varierar med ålder och mognad och följer ett givet
mönster. De allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå och prata växer sedan
till intresset för läsning, matematik, rymden och alltfler områden.
Under sina olika mognadsstadier är barnen speciellt mottagliga för olika slags kunskap.
Dessa intresseperioder, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder, är en viktig del av montessoripedagogiken.

Från läkare till lärare
För att prova och utveckla sina pedagogiska idéer startade Maria Montessori år 1907
själv en första montessoriförskola, Casa dei Bambini, i fattigkvarteren San Lorenzo i
Rom. Under två år utarbetade hon sina tankar och formulerade dem i sin första bok
som, när den kom ut på engelska, blev en omedelbar framgång.
Maria Montessori ägnade efter det hela sitt liv åt att sprida pedagogiken över världen.
Och hon lyckades…

Många tusen skolor
Idag, mer än hundra år efter att hon började sprida sina idéer, är intresset stort och
metoderna grundligt etablerade. Det finns tusentals skolor över världen, som med mycket goda resultat använder sig av Maria Montessoris pedagogik. Och en lång rad av
framgångsrika människor som lovordar tiden och den utbildning de fått i just dessa
skolor.
Bara i Sverige räknar Montessoriförbundet drygt 250 föreningar som medlemmar
– från förskolor till låg-, mellan- och högstadieundervisning. På Gotland finns möjligheten att gå den här speciella vägen från förskola till och med klass 6.
Montessori är Gotlands äldsta friskola - ett omtyckt och välmeriterat alternativ.

skolgången allt viktigare
Dagens samhälle är komplext. Informationsflödet ökar för varje
dag som går. Nu saknas det mer fokus på trygghet, planering och
eftertanke – områden som länge prioriterats inom Montessori.
Ett konsekvent och pedagogiskt bemötande i unga år ökar möjligheterna för varje
människa att hitta rätt, nå framgång och känna harmoni livet ut. All verksamhet hos
oss vilar på våra fyra viktiga hörnstenar:

Trygghet
• Vi utgår från varje elevs behov, såväl socialt som kunskapsmässigt
• Varje grupp om cirka 20 elever har oftast två vuxna i klassrummet
• Nya elever skolas in med stöd av en fadder
• Barnen tränas i konfliktlösning, strävan är att ingen konflikt lämnas olöst
• Under lärarledda aktiviteter görs gruppindelning av de vuxna
• Vår skolmiljö skapar trygghet, en trivsam miljö där var sak har sin plats

Ansvar
• Klasserna är åldersblandade, äldre får ta större ansvar och vägleda yngre
• Varje elev planerar och utvärderar arbetet med sin lärare
• Eleven tränas att ansvara för egen planering och avsluta påbörjade uppgifter
• Eleven ansvarar också för eget lärande, självrättande material används
• Den som använt ett material ansvarar för att det kommer tillbaka på rätt plats

Arbetsro
• Personalen styr arbetsron med lugnt, respektfullt agerande – är goda förbilder
• Vi eftersträvar låg ljudnivå
• Såväl elever som personal skall undvika att störa den som arbetar koncentrerat
• Vi eftersträvar längre arbetspass så eleven hinner slutföra en eller fler uppgifter

Lust att lära
• Eleven har egen planering. Vi strävar mot samma mål, men vägen dit är olika
• Alltfler ämnen integreras i den egna planeringen
• Egen planering skall ha plats för spontana val, då nyfikenhet för ett ämne väcks
• Konkret material används långt upp i åldrarna för att underlätta lärandet

tag plats – utan kostnad!
Du förbinder dig inte till någonting när du har kontakt med oss på
Montessori. Ställer du dina barn i vår kö, betyder det inte att de
måste börja här. Valet av skola är numera i princip helt fritt och
kan, i mån av plats, göras nästan när som helst. Vi kostar inte mer
än en vanlig skola.
Känner du dig tilltalad av vårt synsätt på den viktiga utvecklingsperiod som utgörs
av skoltiden och kanske ibland funderar lite extra på dina barns framtid, skall du inte
tveka att kontakta oss på Montessori Friskola Gotland. Förskoleklass, 1-6 samt Fritids
finns från hösten 2009 på det gröna och lugna A7-området i nya, fräscha lokaler.
Ring, skriv eller skicka mail, så lovar vi att snart höra av oss. Det finns mycket att
tala om när det gäller det viktiga området skola, mognad och social utveckling. Men
vi tar det i den takt du själv vill. Vi vill bara att du skall reflektera över att en köplats
på Montessori och en möjlighet för dina barn att börja här, kan göra stor skillnad vad
gäller deras framtid och trygghet.

Välkommen att höra dig!
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Adress: Artillerigatan 11, 621 25 Visby
Telefon: 0498 - 27 81 44
Mailadress: info@montessorigotland.se
Hemsida: www.montessorigotland.se

