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„Nasze 
kompetencj
e – nasza 
przyszłość!!
!“
„Nasze kompetencje –

nasza przyszłość" jest 

projekt polegający na 

wyjeździe uczniów do 

Hiszpańskiego miasta 

Grenada. Wraz z 

Hiszpańską młodzieżą 

będą realizowali zajęcia 

o różnej tematyce 

(językowe, dotyczące 

przedsiębiorczości, 

ekologiczne, 

interpersonalne, 

sportowe).



Centro Ave Maria Casa Madre

Jest szkołą partnerem naszego 

projektu „Nasze kompetencje – nasza 

przyszłość!!!“. Zajmuje się ona 

edukacją na poziomie :

-dziecięcym

-podstawowym

-specjalnym

-średnim

-licealnym

zawodowym

Trochę historii

Założycielem szkoły Ave Maria 

jest D. ANDRÉS MANJÓN Y MANJÓN 

urodzony w 1846 roku a zmarły w 

1923.r .

Don Andrés Manjón był hiszpańskim 

księdzem i pedagogiem, którego 

arcydziełem jest fundament Szkół 

Ave María. Szkoły bardzo różniące 

się od pierwszych i gorzkich 

doświadczeń szkolnych, których 

doświadczył jako dziecko w szkole w 

jego rodzinnym mieście.

Pierwszą szkołe

otworzył w 1886 

roku

Po opuszczeniu Burgos, rodzinnego 

miasta z powodów akademickich, i 

zamieszkaniu w różnych miastach, 

takich jak Valladolid, Salamanca, 

Santiago de Compostela czy Madryt, w 

1880 przybył do Granady, gdzie miał 

spędzić resztę życia aż do śmierci w 

1923 roku. Ciekawe, że człowiek, który 

nie jest z Granady, nawet nie pochodzi 

z Andaluzji, pochodzący z Burgos, 

przyjeżdża do Granady i zostaje na 

zawsze. Niech to miasto będzie 

miejscem, w którym zasiewa swoje 

ziarno i kiełkuje z wielką siłą i 

wspaniałością. Kiełkowanie, które 

przekłada się na motto: faworyzować 

najbiedniejszych i wydostać się z nędzy 

tak wielu ludzi, którzy na co dzień 

błąkają się po mieście. Wyciągał 

ramiona do biednych dzieci, dawał im 

chleb, ubierał, a co ważniejsze, kształcił 

je i pielęgnował ich ignorowaną 

inteligencję. Przybycie do Grenady 

apostoła Manjóna było 

błogosławieństwem z nieba dla 

dzielnicy Sacromonte, był i jest wzorem 

do naśladowania w społeczeństwie, w 

którym „bycie wzorem” nie jest już 

modne.



ŚWIĄTYNIA 
SZKOLNA: 
KAPLICA „DOM 
MACIERZYSTY”

SEMINARIUM 

NAUCZYCIELI 

(1905)

ANDRES MANJÓN był 

również pisarzem 

napisał takie 

książki jak:
-RZECZY WCZORAJSZE POWIEDZIAŁ OGAÑO”. 

Jest to autobiografia pierwszych lat studiów.

-„MYŚL I LIŚCIE”. Gdzie myśl Ave Marii jest 

wyjaśniona w sześciu częściach.

-„PRACA SZKOŁA ARKUSZE”. Gdzie mówimy o 

edukacji w rodzinie.

-„KATECHISTKA”. Gdzie umieszcza katechizm jako 

oś, wokół której obraca się cała edukacja.

-„MISTRZ PATRZĄCY DO ŚRODKA”. Można to 

uznać za jego arcydzieło, gdzie traktuje 

nauczyciela jako światło cnót i trenera świadomych 

swoich obowiązków mężczyzn.

-„IDEALNY NAUCZYCIEL”. Synteza poprzedniej 

książki.

-„MISTRZ UWAŻA”. To jego praca pośmiertna. Jest 

uzupełnieniem dwóch poprzednich książek.

-„HISTORYCZNE LIŚCIE AVE MARIA”. Przyjemna 

książka, w której opowiada o powstawaniu szkół, z 

ciekawymi notatkami społecznymi i 

pedagogicznymi.

-MOWA: „WARUNKI DOBREGO WYKSZTAŁCENIA, 

KTÓRYCH BRAKUJEMY”. Przemówienie na 

Uniwersytecie w Granadzie z okazji otwarcia roku 

akademickiego 1897-98, w którym przedstawia 

swoją propozycję wszechstronnego kształcenia.
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-

-



"Materiał został opracowany w ramach realizacji projektu POWER-1-PMU-4043, „Nasze 

kompetencje - nasza przyszłość!!!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020"....


