AMI МОНТЕСОРИ ДИПЛОМА 3-6
ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
Мюнхен, Германия

Октомври 2017-Август 2018
Водещ на обучението: Maria Roth
Обучението се провежда на английски език с осигурен симултантен превод на български език.
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AMI Обучител
Мария Рут е AMI 3-6 Обучител и е активен участник в
Монтесори образованието от 1970г. Мария придобива
своята AMI диплома, която е подписана от Марио
Монтесори, който по това време е бил и един от
нейните изпитващи. През 1975 г. тя започва своето
обучение за подготовка на Монтесори учители в
Милуоки, САЩ, и работи в тясно сътрудничество с
Марио Монтесори. Участва в създаването на първия
AMI курс за специално образование в Мюнхен, който
започва през 1976 г. Тя получава своята диплома за
обучител на Монтесори учители, която е подписана от
Ренилде Монтесори, внучка на Мария Монтесори.
През 1983 г. тя основава и лично ръководи двуезична
Монтесори детска градина, която работи и до днес.
Основаната от нея през 1999 г. организация Montessori
Internationales Ausbildungszentrum e. V. провежда AMI
курсове за учители и управлява двуезична Монтесори
детска градина и двуезично Монтесори училище.
Мария е силен поддръжник на развитието на AMI
Монтесори традицията в нови страни.

Дати на обучението
9 - 20 октомври 2017, 2 седмици
04 -15 декември 2017, 2 седмици
12 - 23 февруари 2018, 2 седмици
30 април - 11 май 2018, 2 седмици
21 май - 08 юни 2018, 3 седмици
06 - 25 август 2018, 3 седмици

Таксa обучение
Регистрация и Такса обучение: 4440 €

Отделно от таксата за AMI Diploma Course има разход за изпит и административна такса*, и за
книгите и материалите за лично ползване, няма други допълнителни плащания като учителска
практика, сесии за супервизирана практика и други.

*Разход за AMI Diploma Course изпит: € 550.
*Административна такса: €100.

За записване и контакт:
Институт Монтесори България
office@imontessori.bg
Тел: +359 878 832 823
Обучението се провежда на английски език с осигурен симултантен превод на български език.

Association Montessori International и Internationales Ausbildungszentrum e. V. със съдействието на Институт
Монтесори България.
www.ami-global.org

http://montessori089.de/ami-training/

www.imontessori.bg

Описание на курса

Задълбочено изучаване на Монтесори
педагогиката и прилагането и за
възрастта от 3 до 6г

Хорариум

410ч обучение в класна стая, включващо
260ч лекции,140ч практика с Монтесори
материали, 90ч наблюдение и 80ч
супервизирана практика на преподаване
(минимум).

Изисквания за кандидатстване

Кандидатите за AMI Монтесори диплома е
необходимо да предоставят:
• заявление за кандидатстване
• актуална автобиография
• заверено копие от диплома
• мотивационно есе на кандидата
• 2 препоръки

Условия за квалификация

AMI Монтесори диплома се получава след
покриване на всички AMI изисквания:
• представяне на оригинални албуми
• задължително четене
• правене на материали
• супервизирана практика с Монтесори материали
• наблюдение
• практика на преподаване
• 90% присъствие
• успешно положени писмени и устни изпити

Задължителна литература

Dr Maria Montessori :
• The Secret of Childhood
• The Discovery of the Child
• The Absorbent Mind
• The Formation of Man
• Education and Peace
• The Advanced Montessori Method, Vol. 1
• 1946 London Lectures
Mario M. Montessori:
• The Human Tendencies and Montessori Education

Препоръчителна литература

Maria Montessori:
• From Childhood to Adolescence
• To Educate the Human Potential
• Education for a New World
• The Child in the Family
• The Child, Society and the World
Silvana Quattrocchi Montanaro MD:
• Understanding the Human Being
Mario M. Montessori, Jr
• 1946 London Lectures
Mario M. Montessori:
• МEducation for Human Development
E.M. Standing:Maria Montessori-Her
Life&work
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Съдържание на курса
Монтесори философия,
психология и развитие на детето

Въвеждане и запознаване с философията на Д-р Мария Монтесори,
психология и философия на човешкото развитие фокусирана във
възрастта 3-6.

Придобиване на основни умения
за учение у детето

Въвеждащи упражнения от практическия живот, които засилват
координацията на движенията, независимостта, самочувствието,
емпатията, вниманието и концентрацията чрез интеграция на ума и
тялото.

Развитие на сетивата

Въвеждащи упражнения от сетивния свят, предназначени за
развитието на критичното мислене у детето, взимане на решения,
интелигентност и въображение.

Език и литература

Въвеждащи упражнения за развитието на писмения и говоримия
език, умения за четене във възрастта 3-6. Обръща се особено
внимание върху говоримия и писмения език в ежедневието,
разказване на истории, литература, география, биология, наука,
музика, изобразително изкуство, както и функционалните аспекти
на граматика, синтаксис, анализ и четене.

Математика

Този модул има за цел да изследва начина на развитие на
“математическия ум” у малкото дете. Запознава със сетивните
основи на геометрия, алгебра, броене и смятане.

Монтесори материали и тяхната
роля в подпомагане развитието
на детето

Разбиране в дълбочина качеството на материалите и тяхната
функция в подпомагане развитието на детето.

Наблюдение

Оценяване ролята на наблюдението на деца в Монтесори класна
стая, като основен източник за информация за детето. Повишаване
на осведомеността за значението и естеството на
взаимоотношенията между детето, възрастния и подготвената
среда.

Монтесори професионален опит

Прилагане на придобитите теоритични и практически знания в
Монтесори класна стая, под наблюдението на квалифициран
Монтесори учител.

Образователна теория и практика Запознаване и подпомагане на студентите в изборът им за теории в
образованието и развитието на детето.
Администрация, правни въпроси
и условия на труд

Подготовка и информиране за административната и професионална
среда на работа.

Четене и дискусии

Студентите прилагат информацията от предварително прочетените
книги в писане на есета, практика с материали и дискусии. В
информацията за курса са включени задължителните и
препоръчителни книги.

Писмена работа

Всеки студент е необходимо да изготви собствен албум за всяка
една област от курса. Тези албуми трябва да включват въведение
за всяка област: възраст на детето работещо с конкретен
материал, целите и предназначението на материала. Албумите са
лични записки на студента за неговата работа. Оценка на албумите
се получава в края на курса. С цел изясняване на основните
принципи, свързани с психологията на Монтесори детето,
студентите подготвят есета на теми определени от курса.

Правене на материали

Студентите сами подготвят материали, които се оценяват от
обучителя.
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