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ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Институт Монтесори България има удоволствието да ви представи Първи AMI
Сертификат Асистент 0-3 в София с Патриша Уолнър, който ще се проведе от 25 юни
до 6 юли.
Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да
помогне на заинтересованите възрастни да станат помощници в Монтесори детска
общност за малки деца (ясла). Курсът е подходящ за предучилищни педагози,
медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието
на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране за неговите нужди.
Участниците ще имат възможност да научат и задълбочат познанията си за:
•
какво е наблюдението в работата с детето
•
как и кога да прекъснете детето
•
концепцията на Мария Монтесори за свобода и дисциплина
•
как да изградите доверие с детето
•
силата на попиващия ум на детето в тази възраст
•
важността на рутината и последователността в езика и заниманията в тази
възраст
•
как да подготвите среда, която да отговаря на нуждите на детето
•
значението на храната и начините за подготовката ѝ
•
умението да позволите на детето да стане все по-независимо и избягвате всяка
ненужна помощ, която може да бъде пречка за неговото развитие
•
техники за правене и поддържане на материалите в средата
•
Техники за обогатяване на речника
Директор Обучение: Патриша Уолнър
Патриша започва своята работа в Монтесори педагогиката през 1970 г. Завършва
обучението по AMI 3-6 във Вашингтон. Когато се премества в Холандия, започва работа с
Марио Монтесори в AMI (Международна Асоциация Монтесори), основана от Мария
Монтесори през 1929г.
Повече за опита на Патриша можете да намерите в сайта на Института.
Продължителност на обучението: 60 часа лекции и практическа работа. 9
допълнителни часа наблюдение в рамките на две седмици.
Регистрационна такса: 1 174 лева
За регистрация и контакт: Институт Монтесори България, office@imontessori.bg, +359
878 832 823

