
Curs Montessori introductiv cu certificat AMI,
nivel 12-18 ani

ID-ul cursului: MIP Adol O 03
Formatul cursului: HIBRID.

Curs cu certificare internațională pentru practicienii din cadrul comunităților de
adolescenți Montessori.

Acest curs se va desfășura într-un format hibrid: cu prezență fizică și online.

DETALII DESPRE CURSUL CU PREZENȚA LA FERMĂ:

Vom avea un grup de 20 de studenți la ferma Montessori din Senešnice.
Mai multe informații despre fermă: www.montessorifarma.cz/en.

Mâncarea va fi pregătită de către adolescenții care urmează cursurile la această fermă și va fi
plătită de către participanți separat, direct către comunitatea adolescenților de la fermă.
Detaliile despre meniu și ingrediente vor fi furnizate mai târziu participanților înregistrați.

Cazarea se poate face în satele din apropiere - pensiuni și hoteluri.
Prețurile variază de la 20 EUR/noapte până la 80 EUR/noapte.
Există opțiuni de cazare care sunt accesibile  pe jos, cu mașina sau cu autobuzul.
Vă vom ajuta cu sfaturi pentru cazare, dar în cele din urmă, găsirea cazării este responsabilitatea
studenților.

DETALII DESPRE CURSUL ONLINE:

Al doilea grup de studenți se poate înscrie la acest curs online.
Studiul online va fi foarte intens, deoarece cursul este planificat pentru 7 zile
consecutive cu ore de studiu de la 9:00 la 17:00 în fiecare zi.
Îi rugăm pe toți studenții interesați să se înscrie online pentru a fi pregătiți pentru acest lucru.

Scopul cursului: Intenția cursului Montessori introductiv cu certificat AMI, nivel 12-18 ani, în format
hibrid este de a ajuta adulții interesați să devină  sprijinul și ghidul adolescenților din cadrul comunităților
Montessori.

Directorul cursului: Jenny Hoglund, Suedia, trainer AMI pentru nivelul 12-18.

Lectori: Lesley Anne Patrick, Karl Bruun, John McNamara.

Date: Prelegerile live vor avea loc în perioada 8-14 august 2022. De asemenea, sunt necesare 9 ore
suplimentare de  observare obligatorii. Instrucțiuni specifice privind modul de realizarea a acestor
observări vor fi comunitate în timpul cursului, ținând cont de restricțiile care pot fi impuse de Covid 19.

Program zilnic: Orele de curs: sesiunile de curs vor avea loc de la 9:00 AM - 5:00 PM, CET, ora
Cehiei. Acest program poate include timp alocat pentru studiu individual și, de asemenea, poate fi necesar
să alocați timp suplimentar în afara sesiunilor de curs pentru studiu individual. Mai multe detalii vor fi
comunicate înainte de curs.
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Întâlnirea obligatorie de informare privind cursul online: va avea loc pe 15
iulie 2022, între orele 17:00 și 18:30 CET.  Întâlnirea va avea loc online. Toți participanții la curs sunt
obligați să participe la această întâlnire.

Limba cursului:
● Engleză, cu traducere în cehă. Studenții trebuie să aibă un nivel adecvat de înțelegere a limbii

engleze, cehe sau slovace pentru a urma cursul.
● Eseurile scrise, temele scrise se pot realiza în engleză, cehă și/sau slovacă.
● În funcție de cerințele celor interesați, există posibilitatea de traducere în alte limbi decât cele

anunțate inițial. Aceste detalii se vor discuta cu directorul de curs

Lectură obligatorie:

Capitolele „Anexele A, B și C” din cartea „De la copilărie la adolescență” și două articole: The  Adolescent – A Social Newborn și
The Case for Montessori Erdkinder - The Oxford Lecture, ambele din NAMTA Journals.

Toți participanții la curs trebuie să cumperecartea și aceste două articole înainte de curs și să le
aducă cu ei.

Cartea: From Childhood to Adolescence ($14.95) is to be purchased from Montessori-Pierson.

Cele două articole urmează să fie achiziționate de la Asociația Profesorilor Montessori din America de
Nord (NAMTA) - The Adolescent - A Social Newborn ($6.00)

The Case for Montessori Erdkinder _ The Oxford Lecture ($8.00)

Vă sfătuim insistent să cumpărați aceste materiale de îndată ce vă înregistrați la curs. Expedierea
cărții poate să dureze un timp mai îndelungat.

Alternativ, puteți închiria cartea și lecturile necesare de la MIP în timpul procesului
de înregistrare pentru 15 EUR. Acestea  vor fi disponibile până pe 30 noiembrie 2022
numai pentru vizionare, nu este posibilă printarea sau partajarea.

Parcurgerea acestor lecturi obligatorii este un criteriu esențial pentru a putea absolvi
acest curs.

Cerințe pentru certificare:
● Prezentarea a trei lucrări (500 de cuvinte) pe teme stabilite de formator în perioada cursului.
● 9 ore de observare obligatorie.
● Realizarea raportului de observare, acesta fiind însoțit și de notițele aferente.
● Prezentarea altor lucrări de curs solicitate de formator și citirea textelor obligatorii.
● Prezență minimă de 90%.

https://montessori-pierson.com/vol-12-from-childhood-to-adolescence.html
https://shop.montessori-namta.org/collections/montessori-pierson-collection
https://shop.montessori-namta.org/collections/montessori-pierson-collection
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Conținutul cursului*:
I. Introducere în munca Mariei Montessori
II. Viziunea Mariei Montessori referitor la dezvoltarea ființei umane
III. Cele patru planuri de dezvoltare
IV. Tendințele umane
V. Rolul seminarului
VI. Primul plan de dezvoltare - nevoi și caracteristici, minte absorbantă, perioade sensitive,

independenșă, normalizare, libertate și disciplină
VII. Al doilea plan de dezvoltare - nevoi și caracteristici, sensibilități, independențe, educație

cosmică, ieșiri, libertate cu responsabilitate
VIII. Al treilea plan de dezvoltare - nevoi și caracteristici, perioade senzitive, independențe,libertatea

în contextul comunității
IX. Rolul mediului pregătit și al adultului pregătit - teoria Montessori generală
X. Rolul mediului pregătit și al adulților specific celui de al treilea plan de dezvoltare
XI. Munca - în toate planurile de dezvoltare, ciclurile de lucru, studii și planurile de muncă
XII. Organizarea socială
XIII. Viața rezidențială
XIV. Independența economică și socială, producția și schimbul
XV. Curricula educațională
XVI. Exprimarea proprie
XVII. Dezvoltarea moralitatii
XVIII. Matematică, lumbaj, științe, tehnologie
XIX. Studiul și munca adolescentului
XX. Observarea
XXI. Spre ce finalitate? - reforma socială
XXII. Studii de caz
XXIII. Vocile adolescenților
XXIV. Seminarii
XXV. Întreaga școală - administratori, colegi, părinți

* Ar putea exista mici variațiuni în traducerea terminologiei din limba engleză în limba română.

Preț: 900 Eur / 22 500 Kč pentru prezența fizică la FERMĂ. 800 Eur / 20 000 Kč pentru ONLINE. Plata
se va face în cadrul procesului de înregistrare electronică. Prețul acestui curs în format fizic la fermă este
mai mare, datorită oportunității extraordinare de a trăi la o fermă Montessori. Mâncarea și cazarea nu sunt
incluse în prețul cursului.

Politica privind egalitatea de șanse: MIP se angajează să ofere egalitatea de șanse
pentru toți oamenii care lucrează și studiază la Institut. Dacă aveți nevoi speciale de învățare și aveți
nevoie de orice cerințe speciale, pentru a vă ajuta sau asistență specială, vă rugăm să ne informați în
timpul procesului de înscriere.

Criterii de înscriere: nivel adecvat de engleză, cehă și alte limbi aprobate de către directorul de
curs, pentru a permite un studiu eficient în timpul  cursului, capacitatea de a studia la un nivel academic
superior, motivația de a studia și disponibilitatea de a coopera pozitiv și constructiv cu directorul de curs și
personalul centrului de formare, completarea formularului de înscriere online și achitarea primei părți a
taxei. Studenții vor trebui să aibă un computer disponibil cu ei în perioada cursului pentru a-și scrie eseurile
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de curs și citi  literatura obligatorie. Cererea dvs de înregistrare va fi analizată și vă vom anunța dacă ați
fost acceptat să urmați acest curs. Fiecare student care îndeplinește criteriile de înscriere va fi acceptat la
curs.


