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1. kurs AMI Montessori (3-6) w Polsce 
Pierwszy trening AMI edukacji przedszkolnej Montessori w Polsce rozpocznie się w sierpniu 
2015r. i potrwa do września 2016r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sylwetka trenera 

Maria Roth jest nauczycielem Montessori AMI 3-6 od 1970r.,  
koncentrując swoje wysiłki na integracji dzieci z 
niepełnosprawnościami w środowisku Montessori. 
Swój dyplom AMI otrzymała z własnoręcznym podpisem 
Mario Montessori, który był również jednym z jej 
egzaminatorów. W 1975r. rozpoczęła z nim bliską 
współpracę w Milwaukee (USA), jednocześnie przygotowując 
się do objęcia roli ternera. Jej starania doprowadziły do 
otwarcia pierwszego kursu AMI edukacji specjalnej 
Montessori w 1976r. w Monachium (Niemcy). Jej dyplom 
trenerski AMI podpisem opatrzyła Renilde Montessori, wnuczka Marii Montessori. Od 
1984r. do 1998r. współtworzyła Międzynarodową Akademię Rehabilitacji Rozwojowej W 
1983r. założyła międzynarodowe przedszkole i szkołę, które nadal prężnie działają.  W 
1999r. powołała do życia organizację Montessori Internationales Ausbildungszentrum e. V. , 
która zajmuje się organizacją inicjatyw edukacyjnych i skupia sympatyków metody 
Montessori. Maria Roth znana jest ze swojej otwartości i serdeczności; niestrudzenie 
szerząc myśl Marii Montessori w coraz to nowych zakątkach świata. Teraz czas na Polskę! 

. 

Zagadnienia 
• Teoria metody Montessori  
• Ćwiczenia praktycznego życia 

 

Terminy 

Trening podzielony został na następujące moduły: 
I: 10 – 29 sieprień 2015r. 
II: 01 – 21 luty 2016r. 
III: 17 – 25 marzec 2016r. 
IV: 17 – 25 maj 2016r. 
V: 01– 27 sierpień 2016r. 
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• Ćwiczenia sensoryczne 
• Język 
• Matematyka 

 

Wymogi formalne 
Albumy 
Albumy dokumentują pracę wykonaną przez studenta. Zawierają instrukcje użycia 
materiałów wraz z ilustracjami. Ich wykonanie jest niezbędną częścią kursu. 
Praktyka pod okiem trenera 
W programie kursu przewidziano odpowiednią ilość godzin na praktyczne ćwiczenia z 
materiałem pod okiem trenera. Taka forma pracy przygotowuje studenta do lepszego 
wypełnienia roli przewodnika Montessori dla dzieci między 3. a 6. rokiem życia.  
Egzaminy 
Po ukończeniu kursu student przystępuje do egzaminu pisemnego i ustnego.  
Frekwencja 
Obecność na min. 90% zajęć jest obowiązkowa do ukończenia kursu. 
 

Zapisy 
Aby zarejestrować się na kurs wystarczy przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy na 
adres: registration@amipoland.pl. Rejestracja zostanie bezzwłocznie potwierdzona. 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się ponizej, w sekcji Dokumenty. 
Należy zapoznać się z lokalnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji 
niezbędnych do pełnienia funckji nauczyciela w danej szkole. Posiadanie wcześniejszego 
wykształcenia pedagogicznego nie jest wymagane do rozpoczęcia kursu. 

 

Opłaty 
Opłata rejestracyjna 200EUR / 850PLN   Opłaty nie podlegają zwrotowi. 
Czesne    6000EUR / 25500PLN  płatność całości do 10.08.2015 
    6550EUR / 28678PLN   płatność w ratach  

Dokumenty 
Informator 
Formularz zgłoszeniowy 
 

1. kurs AMI Montessori (3-6)  
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