Centrum Zázraků Vás srdečně zve
na MŠMT akreditovaný prožitkový kurz

Montessori pedagogika v MŠ
Kurz je určen pro všechny, které Montessori
pedagogika zajímá (pedagogům MŠ, s velkým přínosem pro pedagogy
1. a 2. třídy ZŠ, lektorům programů pro děti, průvodcům a rodičům...).

Kurz dává ucelený vhled do této metody se
zaměřením na děti 3-6 let.
Kurz je veden v Jihlavě v prostorách Montessori
mateřské školy Meruzalka, která je plně vybavena
Montessori materiálem a je zde možno v průběhu
roku vidět i práci s dětmi.

Kdy: 20. srpna 2018 – 24. listopadu 2018
5 všedních prázdninových dnů v srpnu + soboty,
celková časová dotace 80 hodin + 1 den praxe

Čas: 9 – 17 hod.

(úpravy časů vyhrazeny - možný posun)

První den začátek 8:30 hod.






Počet míst omezen (12-16 osob).

Účastníci se seznámí se základními principy Montessori metody.
Mají možnost navnímat filozofii práce v Montessori prostředí.
Nedílnou součástí kurzu je vlastní praktické procvičování - individuální i ve skupině.
Účastníci si zažijí formu přirozeného učení v připraveném prostředí.
Lektorský tým složený z lektorů Montessori vzdělávacího rodinného centra v Brně,
www.montessori-brno.cz a průvodců Meruzalky s praxí v montessori vzdělávacích zařízeních.

Témata
Teoretická část:

Praktická část:

4 dny – 32 hodin
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vývojová období
Montessori principy
organizace dne v MŠ
osobnost učitele

5 dní – 40 hodin

o
o
o
o
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praktický život
smyslové pomůcky
matematika
jazyk
poznávání světa

Závěrečná zkouška
formou prezentace
1 den – 8 hodin

Praxe probíhá v Montessori MŠ.

Kde nás najdete: Jihlavské Terasy, o.p.s., Havlíčkova 30, Jihlava
Cena: 8 450 Kč (pro dvojici či skupinu z jedné organizace 8 250,-Kč/pro druhou osobu)
Poslední možnost využít výhodné ceny - od září proběhne navýšení ceny kurzu na 11 250,- Kč
Po Vašem přihlášení Vám budou zaslány údaje a instrukce ke splatnosti zálohy a doplatku.

Kontakt pro přihlášení: tel: 778 095 954, e-mail: vzdelavani@meruzalka.

