
Це публічний звіт ГО Монтессорі ЮА за 2022 рік. 

Цього року наша організація була заснована і зробила
значні кроки для розвитку монтессорі-освіти в Україні. Ми
дякуємо кожному волонтеру, підписнику і підопічному за
співпрацю та довіру! Всі ці результати можливі лише завдяки
вам!

Ми підрахували приблизну кількість маленьких та дорослих
українців на яких вплинула наша діяльність, і це 
більше 10 000 українців!
Давайте розглянемо цифри детальніше!

ЗВІТ 2022



Провели соціологічне дослідження для 250
респондентів та виявили потребу в україномовній 
 літературі Марії  Монтессорі, а також у необхідності
підвищення доступності монтессорі-освіти та збільшенні
кількості кадрів.

ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗВІТ 2022

ПЕРЕКЛАДИ
Підписали контакт на переклад 3 книжок Марії Монтессорі:
"Освіта й мир", "Розум, що все поглинає", "Таємниця
дитинства". Перша з них буде подана до друку в першому
кварталі 2023. Також, "Метод Монтессорі" буде видаватися
поглавно на сайті montessoriua.com
Також переклали більше 10 статей міжнародних експертів.



Памела Грін
Джулія Волкман
Інга Сіємінскі
Пол Епштейн
Александр Хенні 
Жаклін Хендріксен
Ануша Шрешта

Провели 10 освітніх  воркшопів  від
міжнародних монтессорі-експертів:

 із залученням 800+ учасників.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

Монтессорі  Орфф курс від Інги Сіємінські
АМІ Філософію від Марії Рот

Провели 2 курси від міжнародних тренерів:

із загальним залученням 552 учасників.
Завдяки нашим зусиллям 6 студентів проходять
курс АМІ з 80% знижкою.



проект підтримки педагогів "Інтервізія", де
кожні два тижні педагоги можуть поділитися
своїм досвідом, спитати поради і знайти
підтримку колег

проект підтримки батьків "Теревені з
батьками", де кожні два тижні батьки можуть
поспілкуватися із монтессорі-педагогом та
психологом на хвилюючі теми і знаходити
опору серед однодумців

проект підтримки дітей "Вечірні читання", де
тричі на тиждень діти можуть послухати історії
українською та англійською мовами.

ВЛАСНІ ПРОЄКТИ



Підтримуємо соціально-незахищенні верстви
населення (ВПО), надаючи гуманітарну допомогу
більш ніж 600 дітям і освітні матеріали 282 дітям у 6
областях України (Київська, Дніпропетровська,
Запорізька, Полтавська, Закарпатська, Чернівецька). *

Підтримали фінансово 4 освітні простори в Україні на
загальну суму 65 885 грн* у містах Буча, Черкаси, Кривий Ріг,
Херсон. Ці простори витратили гроші на закупівлю
генераторів , матеріалів та підтримку господарської
діяльності.

ДОПОМОГА ШКОЛАМ ТА ШЕЛТЕРАМ

*станом на 18/12/2022

Провели 6 освітніх лекцій для педагогів та
волонтерів із шелтерів та допомогли провести
дитячий табір у Ворохті.*



РОБОТА З WIKIPEDIA

Випустили фільм  "Мир для України" у співпраці з
міжнародними експертами. Він розкриває думки
міжнародних колег з приводу Миру та майбутнього світу
в контексті війни в Україні, а також демонструє жахливі
втрати, що принесла війна. Фільм має більш ніж 2500
переглядів.*

PEACE FOR UKRAINE MOVIE

   *станом на 18/12/2022

Доповнили україномовні статті, присвячені Марії
Монтессорі та педагогіці Монтессорі, додавши
інформацію з англійської та італійської версії.
На даний момент україномовна сторінка Вікіпедії про
Марію Монтессорі є найбільшою в найповнішою
серед усіх мов.



Створили мапу монтессорі-просторів України. 
Це перша інтерактивна мапа, що налічує більше 60
закладів, що працюють за методикою Монтессорі.*

БІБЛІОТЕКА НА САЙТІ

МАПА МОНТЕССОРІ ПРОСТОРІВ

   *станом на 18/12/2022

Створили сайт, на якому викладаємо статті від
міжнародних експертів та власні у розділі Бібліотека



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Montessori Europe
Education Influence
Childhood Potential

AMS
Montessori Institute Prague
Public Montessori in Action
Childhood Potential
URC Radio 

 Виступили на 3 конференціях онлайн та офлайн:

Дали 5 інтерв'ю міжнародним ЗМІ:



ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
 Об'єднали понад 90 спеціалістів із галузі монтессорі-
педагогіки, психології, державного сектору, виробництва меблів
та матеріалів, керіників закладів освіти єдиним підтримуючим
простором.
Запартнерилися із 15 міжнародними та національними
організаціями.



КОМУНІКАЦІЇ*

на момент публікації  звіту зібрано 162 000 гривень,
детальний фінансовий звіт буде доступний після
завершення звітного періоду.

ФАНДРЕЙЗИНГ

   *станом на 18/12/2022

126 постів, 1000+ сторів, 58 рілсів
Охоплення - 40К акаунтів
Інстаграм - 1660 підписників
Фейсбук - 615 підписників
Телеграм - 513 підписників

  Дякуємо вам!


