
Online AMI certifikovaný kurz pro
asistenty 6-12

Mezinárodní certifikovaný kurz pro asistenty učitelů v montessori základních školách.
Tento kurz je též vhodný pro administrativní pracovníky a rodiče.

Cíl kurzu: Záměrem AMI mezinárodního certifikovaného asistentského kurzu je vyškolit k výkonu této
profese ty, kteří mají zájem stát se kvalifikovanými asistenty v základních školách. Úkolem asistenta v
montessori třídě základní školy je podporovat učitele a pomáhat mu udržovat rovnováhu, pozorovat děti,
naučit se kdy a jak zasáhnout, ale zbytečně se nevměšovat, vědět jak podporovat děti v rozvoji
samostatnosti, získat povědomí o tom, jak Maria Montessori pracovala se svobodou a disciplínou a získat
schopnost asistovat učiteli a tím podpořit vývoj dítěte.

Trenérky: Cordula Arana, Švýcarsko.

Časová dotace: Přibližně 60 hodin lekcí a samostatné práce. 9 dalších hodin povinného
pozorování. Konkrétní instrukce jak vykonat pozorování dostanou studenti v kurzu. Nastavení povinného
pozorování bude reflektovat aktuální možné komplikace způsobené covidem 19.

Denní rozvrh kurzu: Hodiny kurzu jsou uvedeny v centrálním evropském čase. Detailní rozvrh
kurzu je k dispozici v dokumentu Rozvrh kurzu.

Jazyk kurzu:
● Anglický, s tlumočením mluveného slova do češtiny a dalších jazyků oznámených na webové

stránce. Studenti musejí takovou úroveň porozumění angličtině, češtině a dalším jazykům, ve
kterých je kurz oznámen, aby zvládli úspěšně studovat v kurzu.

● Studenti mohou veškerou písemnou práci v kurzu dělat v angličtině, češtině a dalších jazycích
oznámených na webu.

● V případě zájmu, možnost tlumočení do dalších jazyků, které nejsou na webu oznámeny, může být
prodiskutována s vedoucí kurzu.

Povinná četba: To Educate the Human Potential, The Formation of Man, Education and Peace a
další. Texty, které nejsou k dispozici v českém jazyce, dostanou studenti kurzu přeložené do češtiny.

Požadavky pro získání certifikátu: Odevzdání tří esejí (500 slov) na témata daná trenérem
(v průběhu kurzu). 9 hodin pozorování. Odevzdání poznámek z pozorování a zprávy z pozorování.
Odevzdání jakýchkoliv dalších úkolů, zadaných trenérkami. Odevzdání vyrobených ručně vyrobených
pomůcek. Minimálně 90% docházka. Na začátku kurzu studenti dostanou o požadavcích k certifikaci
podrobné informace.

Obsah kurzu:
I. Úvod do montessori
II. Představení montessori teorie lidského vývoje

● Potřeby a tendence
● Poznání sebe sama
● Čtyři fáze vývoje
● Charakteristické znaky dítěte ve druhé fázi vývoje

III. Připravené prostředí pro druhou fázi



● Učitel na základní škole
● Pomůcky
● Další dospělí (asistenti, odborníci)

IV. Plán pro dítě na základní škole
● Kosmická výchova
● Pedagogické techniky (mohou být zahrnuty ukázky lekcí)
● Role učitele (předává znalosti a inspiruje)
● Složení třídy (věkově smíšené třídy, vhodné děti)
● Vyprávění příběhů / ústní představení (velké příběhy / další příběhy)
● Obsah znalostí (klíčové lekce)
● Smyslové ukázky / rozvoj představivosti vedoucí k abstrakci
● Rozvoj představivosti vedoucí ke kreativitě
● Povědomí o nutnosti morálního a sociálního vývoje
● Výpravy za poznáním (zahrnující poznávání sebe sama)
● Další dospělí (mimo třídu existuje ještě něco víc)

V. Svoboda a zodpovědnost
● Svoboda u dítěte v prostředí základní školy
● Zodpovědnost u dítěte v prostředí základní školy

VI. Reakce na dítě na základní škole
● Způsob, jak s dítětem komunikovat
● Vhodný způsob vedení dítěte
● Způsob, jak dítě směřovat

VII. Asistence učiteli s výcvikem
● Pravidelné schůzky s učitelem
● Pozorování dětí, které podporuje práci učitele/dítěte
● Péče o prostředí, Objednávání zásob
● Doprovázení dětí při výpravách za poznáním
● Modelový příklad pro vhodné chování ve třídě (jazyk, pohyb, aktivita)
● Udržení důvěry.

Cena: 800 Eur / 20 000 Kč. Platba se provádí v průběhu elektronické registrace do kurzu.

Opatření pro rovné příležitosti: MIP usiluje o rovnou příležitost učit se a rozvíjet se pro
každého dospělého člověka. Pokud máte jakékoliv speciální potřeby v oblasti učení či jakákoliv jiná
omezení, prosím, dejte nám vědět při podání přihlášky do kurzu. Uděláme vše proto, abyste se u nás mohli
vyškolit.

Jak se přihlásit: Požadavky pro přijetí: taková znalost anglického, českého či dalších schválených
jazyků kurzu, které umožní studentovi zvládnout studium v kurzu, schopnost studia na vyšší odborné
úrovni, kladná motivace ke studiu, ochota pozitivně a konstruktivně spolupracovat s trenérkou a
tréninkovým centrem, vyplnění online přihlášky a uhrazení ceny kurzu. Dobré připojení na internet, počítač
nebo tablet a tiché místo pro práci jsou nutné. Studenti, kteří nebudou mít požadované podmínky pro
studium v kurzu budou z kurzu vyloučeni. Poté, co obdržíme vaši přihlášku ke studiu, shlédneme ji a dáme
vám vědět výsledek zápisu. Každý student/ka, který/á splní tato kritéria, bude přijat.

Online formát:
● Kurz bude vysílán prostřednictvím živých lekcí přednesených vedoucími kurzu na platformě

“Zoom”.
● Práce v kurzu a veškerá komunikace ohledně kurzu se bude odehrávat na platformě “Schoology”.
● Práce v kurzu vyžaduje obecnou schopnost používat počítač a internet a ochotu naučit se používat

Zoom a Schoology.
● Studenti budou mít v době konání kurzu podporu od tréninkového centra.


