
ŽÍT SPOLEČNĚ

DOSPĚLÝ ŽIVOT



Studenti si tvoří své prostředí.







O úklid prostředí se starají společně.



Způsob, jak si rozdělit 

péči o prostory



Můžeme využít 

popis, který 

říká, jak vypadá 

dobře odvedená 

práce





Podílejí se na přípravě jídla pro celou školu.



Snídaně a večeře si připravují samostatně.





Seeds of Knowledge, Švýcarsko



Společná snídaně je příležitost probrat, 

co je potřeba.



PŘÍLEŽITOST PRACOVAT, 

VYDĚLÁVAT PENÍZE 

A PLATIT SVÉ ÚČTY



Vlastní úroda 

jako cesta 

k pochopení 

základů naší 

společnosti a 

k ekonomické 

nezávislosti.



Zahrada je zároveň 

chemická a 

biologická laboratoř.

Seeds of Knowledge, 

Švýcarsko





Třístupňová lekce pro dospívající, Orientation to Adolescent Studies 2016



Péče o zvířata vyžaduje plánování… 



…velké úsilí a zodpovědnost.



Dospívající 

se starají 

o slepice, úklid 

kurníku, prodej 

vajíček, reklamu, 

účtování.



S péčí o zvířata je 

spojená i 

akademická práce



která vyžaduje 

znalosti a dovednosti 

z různých oborů.

Nabídka ubytování je 

komplexní činnost, 



Získávání znalostí i zkušeností, Orientation to Adolescent Studies 2016







Side by side work: 

společná práce 

s odborníky



Studenti z farmy Lära för livet prodávají své výrobky 



PARTNERSTVÍ 

S ODBORNÝMI 

INSTITUCEMI



Dospívající se učí od odborníků



a samostatně pracují na 

odborných úkolech.





SEBEVYJÁDŘENÍ

UMĚNÍ, TANEC, SPORT











CIZÍ JAZYKY

Součástí prostředí, které studentům nabízíme.

Slouží pro komunikaci, podstatná je také psaná forma.

Součást práce spojené se studiem.

English speaking day (Lära for Livet)

Mluvíme společným jazykem.



Co je na farmě nejlepší? (Orientation to Adolescent studies 2016)



VOLNÝ ČAS

















Večerní čas je důležitý pro snění a ideály...



…učení…





…společný čas.



Community meeting: finance, pravidla soužití, plány, 

poděkování, sdílení radosti



PŮDA







Lära för livet, Švédsko



Tønsberg Montessori, Norsko



ZÁZNAMY O PRÁCI

ŠKOLNÍ DENÍK



Co jsem se naučil. 

Co nového umím. Čemu rozumím. 

Co jsem pochopil. (6-12)

→
Jakým způsobem se rád učím A PROČ. 

Co mě při práci naštvalo a proč. 

Co pro svou práci potřebuji a proč. 

S kým rád pracuji a proč. (12-15)



JAK POZNÁM, ŽE PRÁCE A STUDIUM 
PROBÍHAJÍ SPOLEČNĚ?

Studenti se rozhodují a jednají na základě znalostí.



„Někdy mají tendenci lidé transformovat myšlenky Marie Montessori do dnešní 

doby. Nejdříve vyzkoušejte to, co doporučuje Marie Montessori, a teprve potom 

kritizujte a měňte. Program není na statku proto, že by to odpovídalo době před 

necelými 70 lety, kdy byl otevřena první Montessori škola pro dospívající v 

Amsterodamu. Program je na statku proto, že to odpovídá vývojovým potřebám 

dospívajících.“ 

Lars Brunborg a Karl Bruun, Tønsberg Montessori



JAK ZAČÍT



Potřebujete skupinu lidí, která bude mít stejnou vizi, bude ji sdílet a bude připravená pracovat na 

zavedení programu pro dospívající. Každý je odborník na tu oblast, která se ho týká. 

„Zásadní je společný trénink, AMI-NAMTA Orientation.“ Lars Brunborg, Tønsberg Montessori

Podpůrní zaměstnanci (školník, kuchařky) rozumějí tomu, co děláte.

Rodiny chápou, co děláte. Představit svou vizi různými způsoby.

Naplánujte si čas na setkávání.

Zjistěte, jaké máte zdroje. Potřebujete statek, pozemek, kontakty s institucemi, historicky a biologicky 

zajímavá lokální místa, místní řemeslníky, odborníky, pamětníky…











Podle čeho poznáte, že to 

funguje?

„Zlepšily se vztahy mezi 

námi všemi – dospívajícími, 

učiteli i rodiči.“ 

(Lars Brunborg, Tønsberg

Montessori, Norsko)

„Říkají dospívající to samé 

slovy a řečí těla?“ 

(Lesley Patrick)



Jak se neztratit?

„Když hledám odpověď a ztrácím se ve svém egu, emocích, 

nebo každodenních problémech, vracím se k tomu, co 

napsala Marie Montessori.“ 

(Karl Bruun, Tønsberg Montessori, Norsko)



SPOLEČNÁ PRÁCE

• Studium From Childhood to Adolescence 

(Od dětství k dospívání – přílohy)

• Shrnutí základních bodů v jedné větě – jakými slovy byste představovali 

důležitost tohoto aspektu rodičům



www.themontessoriplace.org.uk

www.laraforlivet.com

www.montessori-mkk.de

http://www.montessori.vf.no/

www.ch-montessori.ch

http://www.mslf.org/welcome/

http://www.les-esprits-libres.fr/

http://www.themontessoriplace.org.uk/
http://www.laraforlivet.com/
http://www.montessori-mkk.de/
http://www.montessori.vf.no/
http://www.ch-montessori.ch/
http://www.mslf.org/welcome/
http://www.les-esprits-libres.fr/


„The child has revealed to us what are the deepest characteristics of

human nature. This he did when we offered to him an environment

corresponding with his needs, containing all that was necessary and 

nothing that was superfluous, where he could live in freedom, without

oppression on the part of the adult. There the child revealed energies

and tendencies which had remained unknown. It made us realize that

these belong to the true characteristics of normal human life. It also

showed us how these characteristics can be achieved.“

Lecture The Three Levels of Ascent, Maria Montessori

Mgr. Táňa Kadlecová    tana.kadlecova@montessorimozaika.cz 


