
AMI 0-3 Diplomový kurz
Praha, Česká republika

Základní informace:
Kurz nabízí mezinárodně uznávané odborné vzdělání v oblasti Montessori teorie a praxe dle
AMI standardu. Způsob podání je 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

Vedoucí výcviku: Heidi Philippart, Holandsko

Rozvrh výcviku: Kurz začne na jaře roku 2023.
Další podrobnosti najdete v dokumentu Rozvrh kurzu.

Minimálně 400 hodin školení v učebně včetně přednášek a praxe pod dohledem.

Mimo kalendář kurzu je třeba absolvovat minimálně 250 hodin pozorování dětí od narození do
tří let.

Minimálně 25-35 hodin pedagogické praxe (jeden týden) je třeba absolvovat mimo kalendář
kurzu.

Poplatky za kurz:

Registrační poplatek:           300 Eur
Poplatek za kurz:              8 500 Eur
Poplatek za zkoušku: 800-1000 Eur, podle počtu studentů, kteří se ke zkoušce přihlásí.

K dispozici jsou dva typy platebních plánů. Podrobný popis platebních plánů naleznete v
dokumentu Varianty splátek.

Celý poplatek za kurz je splatný před zahájením kurzu!

Jazyk kurzu:

Kurz je veden v anglickém jazyce s tlumočením mluveného slova do češtiny. Handouts a další
písemné materiály budou studenti dostávat pouze v anglickém jazyce. Všechna zadání a
materiály vytvořené během kurzu lze vypracovat a ústní i písemné zkoušky lze složit
v angličtině nebo v češtině, případně ve slovenštině. Pokud bude dostatečný zájem o tlumočení
do dalších jazyků, zvážíme, zda bude možné tlumočení do dalších jazyků zorganizovat.
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Jak se přihlásit

Uchazeči musí předložit uspokojivé důkazy o své schopnosti pokračovat v akademické práci na
postgraduální úrovni. Předchozí pedagogické vzdělání a zkušenosti v oblasti Montessori
pedagogiky nejsou pro přijetí do kurzu vyžadovány. Uchazeči by měli mít bakalářský titul v
jakémkoliv oboru. Výjimky mohou být uděleny na individuálním základě.

Krok 1
Chcete-li se přihlásit do kurzu, vyplňte oficiální online přihlášku a zaplaťte 300 Eur / 7 500 Kč
přihlašovací poplatek.

Po odeslání online přihlášky a zaplacení přihlašovacího poplatku vás budeme do 5 pracovních
dnů kontaktovat a provedeme další kroky přihlašovacího procesu:

Krok 2 - Připravte si následující dokumenty:
1. Jednostránkovou motivační esej s odpovědí na otázku "Proč chcete absolvovat kurz

AMI 0-3 Diploma?
2. Životopis
3. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (sken)
4. Dva profesní doporučující dopisy
5. Výpis z rejstříku trestů (kopie, originál lze předložit v první den kurzu).
6. Platební kalendář dle vlastního výběru.
7. Dokumenty nám prosím zašlete naskenované na adresu

miroslava.vlckova@amiprague.cz. Dokumenty vyžadující váš podpis musí být
podepsány. Dokumenty můžete zaslat v několika várkách, není třeba nejprve sestavit
celý balík.

Krok 3 - Online přijímací pohovor:
Jakmile budou všechny výše uvedené dokumenty odeslány a zkontrolovány, domluvíme se na
online pohovoru k přihlášce, kde si promluvíme o kurzu, zodpovíme vaše otázky a ujistíme se,
že rozumíte požadavkům kurzu.

Krok 4 - Výsledky přihlašovacího procesu:
Budeme vás kontaktovat ohledně výsledků procesu podávání přihlášek.

Pokud budete do kurzu přijati, obdržíte Příručku ke kurzu a Smlouvu o kurzu. Smlouvu o kurzu
je třeba podepsat ve dvou vyhotoveních do dvou týdnů od přijetí do kurzu a poslat ji v originále
poštou do školícího střediska. Podepsanou kopii vám vrátíme poštou nebo po příjezdu na kurz.

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
● závěrečná zkouška v čase skládání
● 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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