
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Organizátoři 
Association Montessori Internationale, Montessori Institute Prague, agentura C-IN 
 
 
International Montessori Congress 2017 je setkání nejen učitelů a dalších odborníků na 
vzdělávání. Koná se už od roku 1929 jednou za čtyři roky, vždy v jiné zemi a na jiném kontinentu. 
Letos se po 16 letech vrací do Evropy. Pro hostitelskou Prahu a celou Českou republiku je to 
mimořádná událost.  
 
Na kongres přijedou necelé dvě tisícovky účastníků z celého světa. Vystoupí na něm víc než 80 
řečníků. Mezinárodní setkání zdaleka nebude jen o vzdělávání podle Marie Montessori, ale může 
být inspirací pro každého, kdo touží po zdravém rozvoji svých dětí i sebe sama.  
 
Letošní téma kongresu je více než aktuální - Pathway to Peace: Montessori Education for Social 
Change, tedy Cesta k míru: Montessori vzděláváním k přeměně společnosti. 
Mezi hlavními řečníky vystoupí například světově uznávaný kouč a lektor Srikumar Rao, který 
školil ve firmách jako Microsoft nebo Google. Mírová aktivistka a držitelka tří nominací na 
Nobelovu cenu míru Scilla Elworthy nebo jedna z největších kapacit v oblasti psychologie a 
výzkumů Angeline Lillard. Přijede i přední světový enviromentalista a poradce v oblasti 
udržitelného podnikání Paul Gilding.  
 
Kongres je také příležitostí pro veletrh vystavovatelů hraček, pomůcek a dalšího materiálu 
souvisejícího se vzděláváním a rozvojem dětí i mládeže. Vystavovatelů bude přes 40. Kongres 
má přes 20 sponzorů a podporuje ho více než 100 škol a asociací z celého světa.  
 
http://www.montessoricongress2017.org/montessori-world-map.htm 
 
Kromě samotného Kongresu se při té příležitosti bude konat i řada dalších zajímavých akcí. 
Například summit adolescentů z celého světa nebo první Montessori symposium o stárnutí a 
demenci. V předvečer summitu se v Praze také odehraje TEDtalk na téma vzdělávání. Pro rodiny 
s dětmi se v průběhu Kongresu chystá den plný zážitků - Family Market 2017. 
 
 Více na následujících stránkách a taky na  
 
  

http://www.montessoricongress2017.org/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Angeline Lillard, psycholožka 
Světově uznávaná kapacita v oblasti psychologického rozvoje představí nejnovější 
poznatky svého výzkumu. Lillard se Montessori metodou zabývá už přes 20 let, je 
autorkou oceňovaného bestselleru “Montessori: The Science Behind the Genius”. 
V Praze bude mluvit o tom, jak tato alternativní vzdělávací metoda stimuluje 
v dětech a adolescentech vlastnosti klíčové pro pozdější dobrý a pozitivní 
leadership. Lillard se zabývá i tématy jako děti a “mindfulness”, děti a média nebo 
vliv kultur na dětský vývoj.  

 

Carla Foster, Montessori lektorka  
Přední světová odbornice a lektorka Montessori pedagogiky se zaměřením na děti 
prvního stupně. S dětmi pracuje víc než 25 let. Vede i výcviky učitelů v mnoha 
zemích světa, včetně České republiky. Výcviky jsou nejen o Montessori metodě, ale 
učitelé musí především pracovat sami na sobě a na změně svého myšlení. Výuku 
obohacuje o divadlo, hudbu a tanec.  Na Kongresu chce mluvit o tom, jak vést děti 
ke spolupráci ve skupinách, jak je učit společně dělat smysluplnou práci a 
posilovat v nich schopnosti pro pozdější pozitivní leadership. 

 

Irene Fafalios, mezinárodní lektorka  
Zakladatelka a vedoucí výcviku AMI (Association Montessori Internationale) 
v Aténách. Má bohaté zkušenosti nejen s dětmi, ale i s rodiči. Narodila se řeckým 
rodičům ve Velké Británii, kde 20 let vedla školu pro řecky mluvící děti. 10 let 
přednášela na Maria Montessori Institutu v Londýně a byla editorkou 
mezinárodního časopisu Montessori Today. Spolupracovala taky na podpoře 
dvojjazyčného a dvou kulturního vzdělání s několika britskými vzdělávacími 
institucemi. Jejím snem je rozšířit Montessori školy v Řecku a založit školu pro děti 
z dětských domovů.  

 
Srikumar Rao, kouč, spisovatel, učitel  
Kouč a lektor kurzů osobní transformace. Vedl workshopy pro manažery 
společností Microsoft, Google, Mc Donald, TED.com a další. Je autorem několika 
mezinárodních bestsellerů - “Are You Ready to Succeed: Unconventional 
Strategies for Achieving Personal Mastery in Business and Life” a “Happiness at 
Work: Be Resilient, Motivated and Successful – No Matter What”. V Praze chce 
účastníky Kongresu naučit praktické nástroje, jak doslova změnit způsob myšlení, 
realitu kolem sebe a svou životní cestu.  
 

  

http://ted.com/


 

 
Guadalupe Borbolla, Montessori lektorka a učitelka  
Ředitelka školy v mexickém Cuernavacu, která má kompletní program Montessori 
od předškolního věku až po střední školu. Má bohaté zkušenosti s adolescenty. 
V Praze chce poukázat na to, jak silnou roli mohou ve společnosti hrát. Má více než 
30 let zkušeností a je uznávanou školní poradkyní i trenérkou, v různých částech 
světa, kde poskytuje vzdělání také rodičům.  
 

Scilla Elworthy, mírová aktivistka, spisovatelka 
Světově uznávaná mírová aktivistka, za svoji práci třikrát nominovaná na Nobelovu 
cenu míru. V době studené války se angažovala v boji proti jaderným zbraním, 
později založila iniciativu proti válkám na různých místech světa. Dlouhodobě 
bojuje proti násilí kdekoli na světě. Je autorkou mnoha knih, v poslední z nich 
“Pioneering the possible: awakened leadership for a world that works” nabízí 
každému člověku způsob, jak najít své poslání v současném světě. V Praze chce 
něco z této metody nabídnout pro adolescenty, aby už v době dospívání mohli 
realizovat své sny a pomoci společnosti. 

 

 
 
Paul Gilding, environmentalista, spisovatel a sociálně prospěšný podnikatel 
Jeden z nejrespektovanějších firemních poradců s 40 letou zkušeností. Zastánce 
toho, že obchodní strategie a ekonomika se má vést podle principů udržitelnosti. 
Pracuje s generálními řediteli a manažery předních firem po celém světě. 
Na cambridgské univerzitě učí globální ekonomickou transformaci spojenou 
s udržitelností. Jeho kniha “The Great Disruption” z roku 2011 byla přeložena 
do několika jazyků. Držitel Pulitzerovy ceny, spisovatel Tom Friedman pak doporučil: 
“Ignorujte Gildinga pouze na vlastní nebezpečí”.  

 
 

Baiba Krumins Grazzini, AMI trenérka, lektorka, ředitelka nejslavnějšího 
italského Montessori institutu 
Autorka mnoha studií zaměřených na Montessori historii, vývojová období dětí, 
kosmickou výchovu, geometrii a Montessori pomůcky pro základní školy. Lektorka 
oceňovaná za svou schopnost předávat své zkušenosti a znalosti ostatním.  Je 
ředitelkou výcviku pro základní školu na Montessori Institutu v italském Bergamu, 
kterým prošlo už 50 ročníků Montessori učitelů. Přednáší a učí po celém světě.  
 

 
 



 

 
Andre Roberfroid, bojovník za práva dětí, někdejší zástupce šéfa UNICEF 
Většinu profesního života strávil v rozvojových zemích Afriky a Blízkého východu. 
Víc než 30 let pracoval pro UNICEF ve víc než 60 zemích světa. Děti se staly jeho 
absolutní životní prioritou. Zatímco v oblasti zdraví a jejich ochrany vidí pokroky, 
na poli vzdělávání se mu obrovské investice zdají stále neefektivní. Po ukončení 
práce pro UNICEF pro něj angažmá pro Montessori metodu podle jeho slov 
představuje novou naději na budoucnosti dětí.  
 
Steve Hughes, dětský neurospycholog 
V Praze představí unikátní nové nástroje pro měření individuálního rozvoje dětí, 
ve kterých využívá poznatků moderní neuropsychologie. Tyto dva nástroje by 
podle něj mohly nahradit standardizované testy. Jeho zájmem je měření 
pozornosti a kognitivních funkcí mozku u malých dětí, vliv života v chudobě 
na dítě a vliv Montessori vzdělání. Věnoval se i adolescentům a dětem 
s vývojovými a kognitivními poruchami. Je propagátorem Montessori metody a 
snaží se najít optimální formu pro vzdělávání dětí. 

 
David Kahn, Montessori učitel a lektor  
Montessori pedagogikou se zabývá víc než 40 let. Byl ředitelem Asociace 
Montessori učitelů v Severní Americe a pomohl k založení několika Montessori 
škol.  Jeho prezentace s kolegyní Jenny Hoglund by měla představit propojení 
tzv. Kosmické Montessori výchovy v nižším věku s ekologickým vzděláváním 
během adolescence. Představí praktické aktivity od péče o zvířata a 
studování přírodních interakcí všech organismů až po vytváření celkového 
obrazu biodiversity a jeho pochopení u starších dětí  
 
Joyce Pickering, 
Joyce Pickering je uznávanou odbornicí na Montessori metodu vzdělávání a 
zaměřuje se na děti se specifickými potřebami. Působí jako výkonná ředitelka 
v Shelton School & Evaluation Center v Dalasu, ve státě Texas. Joyce cestuje 
po celém světě, aby představila pojetí tříd a základních prvků Montessori 
vzdělávání stejně jako techniky úspěšného učení velice různorodých 
studentů. Má více než čtyřicetiletou praxi v Montessori a je odbornicí v oblasti 
sluchu a mluveného slova. Joyce byla v roce 2013 oceněna za svůj 
dlouhotrvající a významný vliv v Montessori komunitě a rovněž byla 
prezidentkou v American Montessori Society. 

 
 
 
Další řečníci a témata Kongresu 

 
 

http://www.montessoricongress2017.org/breakout-programme.htm


 

 

„„Nejsou připraveni pro takový druh práce“.  Takové a podobné konstatování není nic neobvyklého pro 
zaměstnavatele, kteří přijímají absolventy. „„Musíme do nich hodně investovat, abychom z nich měli užitečné 
zaměstnance“. Není to pochopitelně vina absolventů, ale vzdělávacího systému.  
Co by se na tom našem mělo změnit, aby připravoval silné lídry a motivované zaměstnance? Čím se liší 
Montessori systém? Jaké klíčové hodnoty/schopnosti by měl mít čerstvý absolvent? Budeme diskutovat 
s představiteli velkých společnosti – HR manažery, opinion lídry a hlavními řečníky 
 
Moderátor: Dita Stejskalová, Managing Partner - Ogilvy Public Relations 
Panelisti: Angelina Lillard, Carla Foster, Radka Dohnalová - Founder & Managing Partner, ATAIRU, Martina 
Březinová - bývalá ředitelka Sodexho, Kathy Minardy - Montessori vzdělavatel v oblasti leadershipu 

 
V diskusi o kvalitě učitelů se často opakují stejné argumenty. Většina talentovaných učitelů nezůstane kvůli 
nízkým platům, nulové perspektivě a motivaci.  Tradiční učitelské vzdělání navíc většinu z nich nepřipraví na 
to, aby pak dětem pomáhaly rozvíjet jejich talenty.  
Jak funguje Montessori výcvik? Je to jednorázový kurs nebo je třeba na sobě neustále pracovat, aby člověk 
mohl to nejlepší ze sebe předat dětem? Jak dlouhá je to cesta? Je náročná? Jakými fázemi by si učitel měl 
při svém vzdělávání projít? Platí něco podobného  i pro rodiče? Každý chce být „tím nejlepším na světě“, ale 
někdy právě rodič je tou nejtěžší překážkou na cestě v rozvoji dítěte.  
O tom všem budeme společně diskutovat. 
 
Moderátor: Molly O'Shaughnessy, AMI trainer 
Panelisti: Irene Fafalios, Dr. Srikumar Rao, Bob Kartouz - vedoucí komunikace a analytic think tanku EDUin, 
Tomáš Čakloš - vedoucí Otevřeno, Jaroslav Fidrmuc - náměstek MŠMT 
 

 
Co potřebuje adolescent, aby mohl dělat něco užitečného pro společnost a cítil uznání? Mladí v tomto věku 
rádi dělají něco, co není přehlížené a má smysl pro ostatní. Společnost by jim v tomto ohledu mohla 
nabízet větší množství možností. 
Co bychom měli změnit v současném vzdělávacím systému? Jak jim poskytnout dostatek prostoru a dát 
jejich životům větší význam a smysl? O tom všem se bude diskutovat s představiteli adolescentů, učitelů, 
hlavních řečníků a dalšími opinion lídry.  
 
Moderátor: Bude brzy potvrzen 
Panelisti: Scilla Elworthy, Guadalupe Borbolla, David Kahn – executive Director of NAMTA, Russa Patrick – 
Montessori Adolescent, Albin Sunnmo - Montessori Adolescent  
 
 



 

 
Zdroje na naší planetě jsou omezené. Měli bychom změnit naše chování, to víme všichni. Nikdo ale neví, za 
jak dlouho nás následky našeho konání odvedou ke katastrofě. Naše děti by se od mala měly učit starat se 
o planetu, mít smysl pro zodpovědnost a ekologické cítění.  
Budeme diskutovat o budoucnosti planety s lidmi, kteří o ní mají velkou starost a usilují o její záchranu. 
Dozvíme se, jak každý z nás může přispět k její udržitelnosti, jak snadné kroky můžeme udělat ve školách 
nebo domácím prostředí. A poslechneme si příběhy adolescentů o tom, čeho se jim v tomto podařilo 
dosáhnout.  
 
Moderátor: Bude brzy potvrzen 
Panelisti: Paul Gilding, Baiba Grazzini, Montessori adolescent, Montessori Adolescent, Markéta Adamová. 
 
Více o panelech: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprvé v historii Montessori kongresů budou adolescenti v Praze hrát důležitou roli. Mladí lidé z celého světa 
ve věku od 13 - 18 let budou spolu pracovat na plánech společných projektů cílených na současné 
společenské problémy a snahu o jejich změnu. Summit má ukázat schopnosti adolescentů “dospěle” 
myslet a jednat, když mají dostatečnou podporu a prostor pro samostatnou práci. Budou ji sledovat 
zahraniční lektoři, mentoři a odborníci. Po summitu studenti zahájí fundraising pro svoje projekty 
v domovských zemích a pokusí se je tam realizovat. “Můžeme uspět pouze tehdy, když uspějeme společně” 
je motto i slova, která někteří z nich před summitem poslali do Prahy. První tři dny budou v hotelu 
International, na druhou část se přesunou do Kongresového centra.  
 

http://www.montessoricongress2017.org/adolescent-summit.htm


 

 

 
 
Historicky první ročník konference po vzoru slavných 
TED talks “TEDxPrague ED 2017: Co teď?” bude 
o vzdělávání a výchově a budoucnosti dětí. Uskuteční 
se od 17 hodin v pražském divadle ABC a na pódiu 
vystoupí 8 řečníků z České republiky i zahraničí. 
Například:  
 

 
Kathy Minardi  - konzultantka organizace Whole School Leadership, která byla založena za 
účelem pomáhat na celém světě vést sociálně  aemočně zdravé komunity dětí, rodin a 
školních kolektivů. Specializuje se na rozvoj a učení dětí, rodinné a organizační systémy, 
emoční inteligenci a na metodologie rozvoje dospělých.  
Jejím tématem bude: “Školní kolektiv 21. století – přizpůsobivý, oddaný a spolupracující”.   

 
 

Jana Nováčková  - psycholožka, která se ve svých publikacích snaží veřejnosti přibližovat 
myšlenky týkající se změny vzdělávání. Spoluautorka knihy a kurzů “Respektovat a být 
respektován”. Tématem vystoupení bude: „Jak vzdělávat děti smysluplně.“ 
 
 

 
 
Steve Hughes  - viz. výše 
Jeho tématem bude: „Čím by škola mohla být, měla být, ale skoro nikdy není.“ 
 
 

 
 
Ondřej Liška  - v letech 2007 - 2009 ministr školství ČR, v současné době ředitel 
mezinárodní orgnizace Ashoka v České republice, která se zabývá vyhledáváním a 
podporou sociálních inovátorů. Tématem jeho vystoupení bude: „Jak pomáhat na svět 
hybatelům změn? Vzděláním pro celého člověka.“ 

 
 

Radka Dohnalová  - založila a vede mezinárodní vzdělávací organizaci pro rozvoj leaderů 
ATAIRU. Stojí za konceptem autentického leadershipu a pracovala s více než tisíci leadery 
a 50 organizacemi v Evropě a Japonsku.  
Tématem jejího vystoupení bude: "Proč a jak u dětí pozorovat a rozvíjet talenty a vášně."  
 

 
 

  



 

 

 
 
Historicky první symposium o stárnutí a demenci, které v Evropě představí principy Montessori při péči 
o seniory a lidi se stařeckou demencí. Jedná se o inovativní přístup, který se dá využít pro jednotlivce i 
skupiny například v domovech důchodců. Cílem této filozofie je přistupovat k seniorům s respektem a 
důstojností a zároveň jim dát možnost volby a nezávislosti do nejvyšší možné míry. 
 
Lidem s demencí tato inovativní metoda zlepšuje kvalitu života, pomáhá jim podle Montessori metody 
zavádět každodenní rutiny a obohacující aktivity, pracovat s pamětí a připraveným prostředím podobně 
jako u dětí. Akce se uskuteční v hotelu International v Praze pod vedením několika zahraničních lektorek. 
 

 
 

 
 
 

Akce pro rodiny, které se neúčastní Kongresu, ale mají o 
Montessori metodu a rozvoj dětí zájem. Den plný zážitků pro 
rodiče i děti. Po celý den jsou připravené dílničky a 
workshopy s českými i zahraničními lektory pro děti i rodiče, 
divadlo o žabácích Kvakovi a Žbluňkovi a další aktivity. V 
průběhu dne je možné osahat si anebo přímo zakoupit 
Montessori pomůcky pro menší i starší děti.  
 
Workshopy 
 
Okno do třídy alias Montessori na vlastní oči - ve třech modelových třídách bude možné sledovat děti při 
práci s pomůckami, k dispozici budou odborníci pro dotazy médií i rodičů 
 



 

Proč chtít pro své děti jinou školu, než jsem měl já? - workshop s kanadským lektorem Eduardem 
Juevasem, který má více než 37 let zkušeností. Bude mluvit o důvodech proč je v dnešní době důležité 
dopřát dětem jiný způsob výuky než je ten klasický a proč i on pro svoje děti vybral Montessori školu a ne 
tradiční, kterou zná většina rodičů.  
 
Montessori na doma  - workshop dvou českých lektorek, který zcela prakticky ukáže rodičům, jak změnit 
domácí prostředí, aby podpořilo samostatný a přirozený vývoj dítěte a pomohlo mu v získávání 
sebevědomí. Zaměří se i na to, jak s dětmi doma mluvit a co můžeme získat vhodným způsobem 
komunikace.  
 
Svoboda versus hranice - známá americká lektorka a bloggerka (Voila Montessori) Jeanne - Marie Paynel 
se zaměří na téma volnosti a stanovení hranic ve výchově. Jaký je ten správný poměr volnosti a řádu a 
jaké jsou tyto dvě strany jedné mince, kterou je výchova dětí? Současná generace rodičů často zastává 
liberálnější přístup, než jaký sami zažili v dětství, bez stanovených hranic se ale děti ve světě těžko orientují.  
 
Family market pro starší děti - návštěvníci se budou moci setkat se skupinou dětí ve věku 13 - 18 let z 
Montessori škol v zahraničí. Promluví o přechodu z Montessori škol do tradičních škol nebo gymnázií. 
Shrnou, co jim Montessori škola dala a vzala, jak se jim podařilo zapojit mezi vrstevníky z tradičních škol. 
Reálné příběhy ze životů.  
 

 
 
Akreditace pro novináře: 
V případě zájmu o akreditaci na kongres nám prosím napište na info@montessoricongress2017.org nebo 
registrace@montessoricongress2017.org a v emailu prosím uveďte vaše jméno, příjmení, organizaci a 
email. 
 
 
 
Kontakt pro média 
 
Eva Hrnčířová    
evahrncirova@email.cz 
+420 736 531 595 
 

Lidija Erlebachová 
lidija.erlebachova@lercom.cz  
+420 776 543 452  
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