
AMI 3-6 Diplomový kurz
Praha, Česká republika

Základní informace:
Kurz nabízí důkladné vzdělání v Montessori pedagogice a praxi. Způsob podání je velmi
různorodý, od přednášek, přes skupinová čtení, diskuze a prezentace, až po přímou práci
s Montessori materiály. Výcvik dále také nabízí příležitost k vytvoření vlastních pomůcek a
možnost dalšího profesního rozvoje.

Pořadatel výcviku: Montessori Institute Prague: www.amiprague.cz

Ředitelka výcviku: Elina Rautasalo

Denní rozvrh výcviku: pondělí až pátek, 9 – 16:30
Denní rozvrh může být dle potřeby upravován.

Poplatky za kurz:
Registrační poplatek: 300 EUR
Cena kurzu: 7 800 / 8 500 EUR
Poplatek za zkoušku: 800 EUR, k úhradě až před zkouškami

Nabízíme různé varianty splátkových kalendářů (tento dokument najdete na našich webových
stránkách).

Požadavky pro získání certifikátu (Co musíte udělat, abyste získali diplom AMI 3-6):
● Minimální docházka ve výši 90%.
● Minimálně 140 hodin supervidované praxe s Montessori materiály.
● Vyhotovení originálních referenčních alb a dalších zadání v požadované kvalitě.
● Absolvování pozorování a učitelské praxe v Montessori třídách vedených AMI 3-6

trénovaným učitelem.
● Úspěšné absolvování písemných a ústních zkoušek.

Jazyk kurzu:
Kurz je veden v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Všechna zadání a materiály
vytvořené během kurzu lze vypracovat a ústní i písemné zkoušky lze složit v obou jazycích.

Další náklady
Studenti musí počítat s dalšími výdaji týkajícími se výcviku, které nejsou zahrnuty v oficiálních
poplatcích:

● cestovní náklady spojené s pozorováním a učitelskou praxí
● vytvoření Montessori materiálů - cca 200 EUR
● povinná četba (nutno zakoupit před zahájením kurzu)

poplatek za členství v AMI (povinné za každý rok trvání kurzu, splatné prostřednictvím MIP).
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AMI 3-6 Diplomový kurz
Praha, Česká republika

Přijímací proces:

Uchazeči musí prokázat schopnost vykonávat akademickou práci na postgraduální úrovni.
Předchozí zkušenost s Montessori pedagogikou není pro zápis do kurzu nutná. Požadované
dosažené vzdělání pro účast na kurzu je bakalářský titul v jakémkoliv oboru. Výjimky lze udělit
na osobní bázi.

Krok 1:

Pro přihlášení vyplňte oficiální online přihlášku a zaplaťte přihlašovací poplatek ve výši
300 EUR / 7 500 Kč.

Poté, co vyplníte a odešlete online přihlášku a zaplatíte přihlašovací poplatek, ozveme se vám
do 5 dnů a pomůžeme vám podstoupit další kroky přihlašovacího procesu.

Krok 2: Připravte si následující dokumenty a zašlete nám je emailem:

● jednostránkový motivační dopis na téma: „Proč se chcete účastnit AMI Diplomového
kurzu pro věk 3-6?“

● životopis
● doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
● dva profesní referenční dopisy
● výpis z rejstříku trestů (kopie; originál lze dodat první den zahájení kurzu)
● splátkový kalendář.

Veškeré dokumenty vyžadující Váš podpis musí být podepsány, naskenovány a zaslány
emailem ve formátu pdf na email courses@amiprague.cz.

Krok 3: Online přijímací pohovor:

Poté, co si projdeme Vaše podklady, domluvíme si s Vámi datum online přijímacího pohovoru,
při kterém vám podáme informace o výcviku, zodpovíme Vaše dotazy, seznámíme se s Vámi a
ujistíme se, že rozumíte všem požadavkům kurzu.

Krok 4: Výsledky přijímacího procesu:

V případě přijetí do kurzu obdržíte studentskou příručku a smlouvu o výcviku.  Smlouva musí
být podepsána a originál zaslán poštou zpět do výcvikového centra ve dvojím vyhotovení
během následujících 2 týdnu po přijetí do výcviku. Námi podepsanou smlouvu obdržíte zpět
poštou nebo při nástupu do kurzu.
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