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Cerinte pentru obtinerea certificarii 

- curs AMI de formare nivel 3-6 ani - 

 

Admiterea la curs nu garanteaza obtinerea certificarii. Cerintele minime de mai jos trebuie indeplinite de fiecare 

cursant, pentru fiecare arie a cursului. Centrul de pregatire isi rezerva dreptul de a adauga alte cerinte pe langa 

cele generale. 

 

Eligibilitatea 

 

A. Pentru a putea participa la examenele finale (oral si scris), este obligatorie prezenta de 90% pentru: 

 Prelegerile de teorie 

 Prezentarile materialelor din fiecare arie  

 Discutii/recenzii organizate de Centrul de curs 

 Seminarii pe baza lecturilor obligatorii ale cartilor Montessori, precizate in cadrul cursului 

 

O alta cerinta obligatorie o reprezinta prezenta la orele de practica supervizata (minimum 140 de ore) 

 

Obtinerea diplomei 

 

B. Pentru a primi diploma AMI la finalul perioadei de training, cursantul trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele cerinte: 

1. Promovarea examenelor scrise (examen A si B) si orale 

2. Indeplinirea cu succes a urmatoarelor cerinte: 

                  (a) Alcatuirea si depunerea albumelor in original pentru fiecare arie  

                  (b) Alcatuirea si depunerea materialelor corespunzatoare, cerute in cadrul cursului 

                  (c) Observare la clasa si intocmirea rapoartelor de observare 

                  (d) Practica pedagogica in conformitate cu programul stabilit 

 

 

Amanarea examenelor 

 

Cursantii care nu promoveaza oricare dintre examene (vezi sectiunea B1) trebuie sa reia modulul nepromovat in 

urmatoarele 12 luni si au dreptul sa repete examenul o singura data. Cursantul va trebui sa se supuna 

recomandarilor comisiei de examinare. Daca aceasta implica calatoria catre un Centru AMI afiliat, altul decat cel 

unde a urmat cursul, toate cheltuielie implicate revin cursantului, la fel ca si taxele si cheltuielile pentru 

reexaminare, percepute de Centrul-gazda.  

 

Nereusita de a finaliza lucrul legat de curs 

 

Cursantii care nu au reusit sa finalizeze lucrul legat de modulele cursului (vezi sectiunile B2, a/b/c/d), trebuie sa 

completeze respectivul modul anul urmator (in 12 luni), in conformitate cu datele si recomandarile comisiei de 
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examinare si/sau ale directorului de curs. 

 

Eliberarea diplomei 

 

In ambele cazuri (B1 si B2), diploma se va elibera la sfarsitul cursului/anului academic in care toate cerintele au 

fost indeplinite. 

 

Cursuri oferite o singura data in locatia curenta 

 

Cursantii cu examene amanate, care sunt inscrisi intr-un Centru care organizeaza un singur curs, vor fi informati 

de catre directorul de training despre Centrul cel mai apropiat unde se pot prezenta la examene in timpul anului 

urmator. Aceste aranjamente vor fi stabilite in colaborare cu directorul de curs. Toate cheltuielile implicate sunt 

responsabilitatea cursantului. 

 

Nepromovarea examenelor 

 

Studentii care nu promoveaza examenele scrise (A si B) si doua din cele 4 subiecte din cadrul examenelor orale, 

nu promoveaza cursul. 

Explicatii si clarificari cu privire la acest aspect vor fi oferite de catre directorul de training. In cazul mai sus 

mentionat, daca un student doreste sa obtina atestarea AMI va trebui sa reia intregul curs.   

 

Onestitatea academica  

 

Centrul are obligatia de a rezolva problemele de frauda academica. Cazurile de frauda care conduc la 

suspendarea sau eliminarea din curs sunt: 

 

 Plagiatul in toate formele si facilitarea neonestitatii academic din partea altui student 

 Cursantii prinsi in frauda in timpul examenelor scrise, vor fi eliminate imediat din curs si nu vor fi apti sa 

termine procesul de examinare. Rezultatul va fi nepromovarea cursului. 

 Inregistrarea electronica de orice fel nu este permisa in cadrul Centrului de curs. 

 

 

Subsemnatul, declar ca aceste cerinte si conditii au fost aduse la cunostinta cursantului care le-a citit si este de 

acord cu ele.  

  

 

Data 

 

Cursant:                                                                             Reprezentantul AMI/trainerul 
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Introducere 

 

Acest curs Montessori (pentru nivel de 3-6 ani) se va desfasura in patru sectiuni, pe perioada a doi ani, 

promovarea sa ducand la obtinerea diplomei recunoscute international - Primary Montessori Diploma - a 

Asociatiei Montessori Internationale. Acest curs pregateste adulti pentru lucrul cu copii intre trei si sase ani, in 

acord cu principiile Montessori.                                                   

Pe durata cursului, studentii vor asista la prelegeri pe tema filozofiei si psihologiei Montessori si la demonstratii 

ale functionarii unui mediu Montessori, dar vor avea si ocazia sa utilizeze materiale Montessori sub 

supravegherea trainerilor, sa puna in practica cele invatate in gradinitele Montessori aprobate de catre MIB. 

Toate cursurile si demonstratiile vor fi tinute in limba engleza cu traducere in limba romana. 

 

Personalul MIB 

 

Marja-Leena Tyrväinen - trainer 

Marja-Leena Tyrväinen are aproape 30 de ani de experiență de lucru cu copiii. În 1979 a absolvit Colegiul de 

Educatori din Helsinki, Finlanda. După ce a lucrat câțiva ani ca educatoare în Finlanda, s-a mutat în California, 

unde a urmat cursul AMI pentru 3-6 ani și a obținut dimploma AMI în anul 1984. După ce a lucrat ca educatoare 

Montessori, a parcurs 3 ani de formare ca trainer Montessori cu Ulla Wikefeldt în Suedia. Ultimul an de formare 

ca trainer a fost în Helsinki, cu Hildegard Solchbacher și Nikki Hughes și a absolvit în anul 2001. 

Marja-Leena lucrează ca educator Montessori din 1987, cu excepția anilor în care a urmat cursul de trainer. Are 

două fiice și acum locuiește în Espoo, Finlanda, împreună cu soțul său și cu fiica cea mică. 

Marjia-Leena are licența în Educație si va absolvi curând un Masterat la Universitatea Jyväskylä. Este Director de 

Training pentru cursuri Montessori în Finlanda. Este și consultant la Asociația Montessori din Finlanda, ține 

cursuri și conferințe Montessori și este examinator acreditat AMI. 

 

 

Madlena Ulrich - trainer 

Madlena Ulrich a copilărit în Germania și tot acolo a mers la o școala generală Montessori. În adolescență s-a 

mutat în Norvegia. A absolvit studii superioare pentru învățământ preșcolar și urmează un curs de Masterat în 

Pedagogie la Universitatea Vestfold din Norvegia. 

Mai întâi a urmat cursurile AMI pentru nivel de 3-6 ani la Colegiul Montessori Mount St. Mary din Dublin, 

Irlanda. Din 1995 lucrează ca educator Montessori și s-a implicat în dezvoltarea educației Montessori în 

Norvegia, prin susținerea de conferințe și ca Vice Președinte al Consiliului Asociației Naționale Montessori din 

Norvegia, NMF. 

În anul 2008 a început formarea sa ca trainer, și astfel a lucrat doi ani cu Molly O’Shaughnessy în Minnesota și a 

făcut un curs de vară cu Ulla Wikefeldt în Suedia. În prezent face parte din corpul profesoral AMI din China si 

ține cursuri și conferințe în Norvegia și în alte țări. 

http://www.montessorinorge.no/
http://www.montessorinorge.no/
http://www.montessorinorge.no/
http://www.montessorinorge.no/
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Mariana Uliță – asistentă de curs 

Mariana Uliță a urmat cursurile AMI, nivel pentru 3-6 ani, la Montessori Institute of San Diego si apoi a lucrat ca 

educator Montessori in doua scoli din Statele Unite. La intoarcerea in Romania a condus o clasa de 3-6 ani la 

Montessori Kindergarten of Bucharest timp de 3 ani. Mariana a absolvit Facultatea de Psihologie si Stiintele 

Educatiei si un master in management educational si in present este director MIB. Sub indrumarea trainerilor 

Marja-Leena si Madlena, Mariana urmeaza la Bucuresti cursul pentru traineri Montessori.   

 

Diana Janitzek  – Asistent Manager 

Diana Janitzek ocupa pozitia de Asistent Manager si va sta la dispozitie pentru orice problema legata de 

domeniul administrativ/financiar.  

 

 

Cerinte pentru admitere 

 

Institutul Montessori din Bucuresti nu discrimineaza candidatii in baza sexului, rasei, culorii su originii etnice. 

Tuturor studentilor calificati li se acorda aceleasi drepturi, privilegii si posibilitati de participare la activitati. 

 

Pentru a fi admis la curs este preferabila o diploma de licenta in orice domeniu, desi trainerul poate face 

exceptii de la aceasta cerinta in situatii speciale.  

 

Cei interesati de inscrierea si participarea la acest curs trebuie sa furnizeze o copie dupa situatia scolara din anii 

de facultate, doua poze recente si sa completeze un formular de inscriere. Aplicantii vor participa si la un 

interviu. Cererile de inscriere se vor primi si analiza pana in momentul in care locurile disponibile se vor fi 

epuizat, iar in acel moment se va face o lista de asteptare. Daca nu se inscriu suficiente persoane in 

conformitate cu cerintele consiliului de organizare a trainingului, cursul nu se va tine.  

 

Datele cursului AMI de 3-6 ani  

 

Primul modul: 30 octombrie – 1 decembrie 2017 (5 săptămâni) 

Al doilea modul: 12 februarie – 16 martie 2018 (5 săptămâni) 

Al treilea modul: 29 octombrie – 30 noiembrie 2018 (5 săptămâni) 

Al patrulea modul: 11 februarie – 15 martie 2019 (5 săptămâni) 

 

Nota: Prelegerile se pot intinde si in majoritatea zilelor de sambata corespunzatoare fiecarui modul. 

 

Examene scrise      februarie 2019 

Examene orale      martie 2019 

Absolvirea              martie 2019 

 



Course Handbook AMI Montessori Primary Diploma Course 3 

© Association Montessori Internationale 2017 

6 

 

Programul zilelor de curs  

 

9.00 – 12:00         Curs, discutii si practica supervizata, cu o pauza de jumatate de ora 

12:00-13:00          Pauza de pranz 

13:00-16:30          Curs, discutii si practica supervizata, cu o pauza de jumatate de ora 

 

Nota : acest program se poate schimba la decizia trainerilor. Cursantii vor fi informati despre schimbari in timp 

util. 

 

Taxele de curs si programul platilor 

 

Taxa de curs este de: 

- 8400 euro daca plata se realizeaza pana pe 1 iunie 2017; 

- 8900 euro daca plata se realizeaza pana pe 1 septembrie 2017; 

- 9100 euro daca plata se realizeaza in patru rate conform Anexei 1 din contract. 

- 9500 euro daca plata se realizeazza in 18 rate conform Anexei 1 din contract. 

 

Cursantilor li se cere de asemenea sa ia in considerare un buget si pentru consumabile precum hartie, 

imprimare, mape, manuale de curs si material. Toate cheltuielile de transport, cazare si intretinere (in cazul 

studentilor din provincie) pentru curs, observarea la clasa si practica pedagogica sunt suportate de cursant. 

 

Standarde academice, de comportament si atitudine 

 

Urmatoarele cerinte au ca scop pregatirea cursantului pentru lucrul alaturi de copii si aducerea muncii acestuia 

la nivelul cerut de catre AMI la examinare. 

 

Prezenta 

 

AMI specifica necesitatea unei prezente de minimum 90% la toate activitatile programului de curs. 

 

Activitatile programului care intra in aceasta categorie sunt: prelegerile, practica asistata, observarea si practica 

pedagogica. In orice caz, tinand cont de faptul ca activitatile cursului sunt fie vizuale fie au de-a face cu 

manipularea materialelor, cursantul ar trebui sa inteleaga ca o prezenta mai mica de 100% va fi in detrimentul 

intelegerii si progresului sau. Prezenta pentru fiecare activitate se calculeaza pe baza numarului total de minute 

programate pentru respectiva activitate. 

Se vor tine liste cu prezenta pentru fiecare sesiune de curs. Prezenta se va nota la inceputul fiecarei sesiuni, de 

dimineata sau de dupa-amiaza. Absentele se vor nota de asemenea la finalul sesiunii de curs, in cazul in care 

vreun student pleaca mai repede.  

Cursantii sunt sfatuiti sa ceara permisiunea trainerului pentru orice absenta absolut necesara  si ar trebui sa-si 

pastreze un istoric al absentelor, intarzierilor, plecarilor inainte de finalul cursului in asa fel incat sa nu ajunga in 

situatia de a avea sub 90% prezenta. 
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Daca un cursant ajunge dupa inceperea orei va fi marcat ca si “intarziat”. Daca un cursant este bolnav sau nu 

poate participa este rugat sa sune si sa anunte. Acesta este un aspect extrem de important, in special atunci 

cand sunteti programati pentru observare sau practica pedagogica. 

Cursantii care nu reusesc sa mentina o rata a prezentei de 90% vor primi notificare de la trainer. Daca rata 

prezentei nu se imbunatateste, studentul poate fi exclus din curs. 

 

Calitatea muncii 

 

Munca prezentata de catre student pentru analiza si notare (albume si eseuri) se asteapta sa fie la nivel 

universitar.  

 

Etica  

 

Montessori Institute of Bucharest recunoaste demnitatea si valoarea fiecarei persoane precum si valorile 

si contributia pe care fiecare le aduce comunitatii. Pentru a putea avea o atmosfera productiva de lucru, 

este necesara o conduita verbala si fizica bazata pe respect si responsabilitate  atat din partea conducerii 

de training precum si a studentilor. Asadar, nu vor fi acceptate intreruperi, imixtiunea in munca altcuiva, 

hartuire, intimidarea sau jignirea. Personalului de conducere si studentilor li se cere sa fie atenti la 

atitudinea si comportamentul lor. 

 

Excluderea 

 

Trainerul poate exlude un cursant daca acesta are un comportament neadecvat care determina un  mediu 

nesigur si pentru ceilalti participanti. Comportamentul lipsit de respect si nerespectarea regulilor grupului 

reprezinta de asemenea motive pentru excludere. 

 

Politica de reinscriere 

 

Un student care a fost exclus din curs se poate reinscrie pentru a continua cursul, iar pentru prelegerile pierdute 

in timpul in care el/ea a fost absent este nevoie sa primeasca indrumare speciala din partea unuia dintre 

membrii conducerii cursului. O taxa suplimentara se poate institui pentru participarea decalata la module din 

curs, iar decizia de reinscriere apartine in intregime trainerului.  

 

Procedura de solutionare a plangerilor 

 

O plangere este o informare in scris cu privire la incalcarea unei reguli sau proceduri specifice rezultand in 

limitarea drepturilor personale sau profesionale ale petentului.  

O intalnire informala va avea loc in incercarea de a solutiona problema inainte de a fi depusa  o plangere 

oficiala. Daca nu se ajunge la nicio solutie, urmatoarea procedura intra in vigoare: 

1. O audiere oficiala si o scrisoare adresata trainerului sunt obligatorii, o prezentare a faptelor si o 
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evaluare a problemei. Scrisoarea trebuie sa specifice numele persoanei sau persoanelor impotriva 

carora se depune plangere precum si regulile sau reglementarile care stau la baza plangerii. 

2. Raspunsul din partea trainerului va fi comunicat fie personal, fie pe email in decurs de 10 zile. 

Raspunsul trebuie sa contina numele, locul, data si ora, precum si persoanele care ar putea fi 

prezente. Sedinta trebuie sa aiba loc in urmatoarele 30 de zile. Unul dintre membrii comisiei de 

organizare a cursului  va fi parte din comisia de audiere. Trainerul va face si el parte din comisia de 

audiere, la fel si orice persoana a carui marturie este relevanta pentru caz . 

Audierea oficiala se va tine in conformitate cu procedurile stabilite de comisia de organizare a cursului si va fi 

supervizata de catre trainer. Daca decizia la care se ajunge in urma acestei audieri nu este in acord cu dorinta 

petantului, acesta trebuie sa depuna o cerere de apel trainerului in decurs de 10 zile si sa ceara ca toate 

materialele care au legatura cu acest caz sa fie trimise comisiei de organizare a cursului pentru ca aceasta  sa ia 

decizia finala. Decizia finala va fi comunicata in decurs de 30 de zile. 

 

Daca din vreun motiv oarecare procesul de apel descris mai sus nu este urmat de catre petant, plangerea se va 

considera neconcludenta, cazul inchis si toate documentele referitoare la el se vor trimite la comisie pentru 

informare. 

 

Atat trainerul cat si asistentii de curs vor acorda tot sprijinul posibil celor inscrisi la curs. 

 

Cerintele cursului 

 

AMI si trainerii stabilesc criteriile si procedurile pe baza carora cursantii vor ajunge  la nivelul de performanta 

cerut de curs. Vezi contractul atasat pentru a fi semnat. 

 

 

Prelegerile 

Scopul prelegerilor este diseminarea teoriei care sta la baza pedagogiei Montessori precum si sublinierea 

relevantei folosirii mterialelor Montessori in lucrul cu copii intre trei si sase ani. Prelegerile includ si discutii, 

recenzii sau referiri la informatii relevante pentru scopul cursului. 

 

Prezenta la prelegeri  

Prelegerile incep conform programului. Prezenta, intarzierile si plecarile inainte de final se consemneaza. Orice 

prelegere care se regaseste in programul cursului (doar daca nu se specifica altfel) se ia in considerare la 

stabilirea prezentei generale la curs, care trebuie sa fie de minimum 90%. 

 

Daca absentele (calculate pe baza orelor programate de curs) depasesc 10% din timpul total al prelegerilor, 

timpul pierdut trebuie recuperat de catre cursant. Trainerii vor stabili modalitatea de recuperare. Este in 

interesul cursantului sa informeze trainerii cu privire la motivele pentru care a absentat. 

 

Carti. Lecturi si alte teme 

Cursantilor li se poate cere sa citeasca diferite carti scrise de Maria Montessori si sa se foloseasca de ele in 
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eseuri, discutii, examene precum si in episoadele de lucru cu materialele. 

 

Lista titlurilor obligatoriu de citit – unele dintre acestea sunt disponibile si in limba romana 

 

Carti scrise Dr. Maria Montessori 

Mintea Absorbanta 

Copilul in Familie 

Secretul Copilariei 

Formarea Omului 

 

Carti recomandate  

Alte titluri apartinand Dr. Maria Montessori 

Descoperirea Copilului 

Educarea Potentialului Uman 

Metoda Montessori Avansata Volumele. 1 & 2 

Educatie si Pace  

Cele patru planuri (format redus ca si dimensiuni) 

Educatie pentru o lume noua 

Ce ar trebui sa stiti despre copilul dumneavoastra 

Copilul, societatea si lumea  (ed. Schulz-Benesch) 

De la copilarie la adolescenta 

Dezvoltarea creativa a copilului, Volumele. 1 & 2 

 

Carti scrise de Mario M. Montessori Sr 

Tendintele umane si educatia Montessori 

Carti scrise de  Mario M. Montessori Jr 

Educatie pentru dezvoltarea umana 

 

Toate cartile se pot comanda prin intermediul centrului de training. Plata trebuie sa se faca integral la plasarea 

comenzii. 

 

Sesiunile de practica supervizata 

 

Scopul acestor sesiuni este sa ofere fiecarui cursant oportunitatea de a lucra activ cu materialele, precum si sa-l 

ajute sa dobandeasca limbajul asociat acestora. Sesiunile de practica cu materialele vor clarifica modul in care 

acestea trebuie folosite in vederea insusirii cat mai temeinice a utilizarii fiecaruia. O importanta egala se acorda 

exersarii abilitatilor de prezentare exclusiv vizuala a materialelor precum si insusirii vocabularului specific. 

Cursantii vor primi indrumari precise pentru sesiunile de practica si se asteapta ca orele lor de practica 

pedagogica sa fie in acord cu aceste indrumari.   

 

Sesiunile de practica pedagogica incep la ora stabilita. Prezenta, intarzierile precum si plecarile inainte de 
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terminarea orelor se contabilizeaza. Sesiunile de practica pedagogica din cadrul cursului beneficiaza de aceeasi 

necesitate de a beneficia de prezenta de 90% . 

 

Daca absentele (calculate in raport cu numarul total de minute programate) depasesc 10% din timpul total 

destinat practicii pedagogice asistate, timpul pierdut trebui recuperat. Metoda de recuperare va fi determinata 

de traineri. Este in interesul cursantului sa anunte in avans de fiecare data cand lipseste, precum si motivele 

pentru care absenteaza. 

 

 

Albumele de curs 

 

Acordul AMI de participare la curs cere ca ”fiecare student sa intocmeasca albume care sa ilustreze modalitatea 

de folosire a materialelor Montessori“. In concluzie, fiecarui cursant i se cere sa intocmeasca albume de curs 

originale, care sa reflecte  continutul cursului la care studentul este inscris. 

Notitele precum si schitele facute in timpul prelegerilor vor constitui baza de la care studentul isi intocmeste 

albumele de curs. Procesul de scriere si ilustrare al albumelor este o modalitate prin care studentul repeta 

notiunile prezentate in timpul cursului si isi insuseste materialul prezentat la nivel practic. Acest proces de 

scriere si ilustrare al albumelor este un bun exercitiu de verificare daca studentul a inteles continutul 

materialului prezentat, precum si daca este capabil sa intocmeasca o prezentare coerenta si adecvata a acestor 

materiale pentru copiii intre 3 si 6 ani. 

 

Datele depunerii materialelor 

 

Cursantii trebuie sa depuna albumele la data si orele specificate. Doar materialele inmanate la datele 

specificate vor fi citite si luate in considerare. Albumele care au fost verificate complet vor primi o stampila de 

aprobare din partea Centrului de Training. 

 

Un material depus in termenele specificate, dar care nu poate fi evaluat, fie din cauza textului incomplet, fie din 

cauza ilustratiilor neadecvate, va fi notat ca atare si materialul se va returna studentului fara a fi citit. 

Albumele care contin teme ce nu au fost verificate in timpul cursului nu li se va da stampila de aprobare ca sa 

arate faptul ca Centrul de Training nu este responsabil de continutul sau. 

  

Teme  

 

Cursantii trebuie sa se astepte ca albumele lor sa fie verificate in fiecare vineri si ca aceste verificari sa includa 

partial sau total prezentarile saptamanii care se incheie.  

Alte teme se vor inmana fie in format digital, fie pe hartie in zilele de luni, asa cum este specificat in Programul 

de predare a lucrarilor, cel care va fi anuntat inainte de inceperea fiecarui modul.  

 

 

Schimbari, Corecturi si Refacerea lucrarilor  
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Este obligatia cursantului sa revada ilustratiile sau textele ce fac parte din album, la cererea trainerului. 

Comentariile trainerului pot indica faptul ca munca este incorecta, neclara, insuficienta sau ca lipseste. Daca 

cursantii nu inteleg comentariile din album si sunt nesiguri de cerintele trainerului, acesta trebuie sa ceara 

clarificari de la acesta.  

 

Cursantii care nu tin cont de modificarile ce le sunt cerute, de corecturi, de necesitatea de a reface anumite 

bucati din lucrari/albume sau care nu isi termina lucrarile (citite sau necitite), risca sa aiba albume care nu vor 

trece de evaluarea finala. 

 

Albumele originale asamblate, trebuie inmanate comisiei AMI de la examenul final oral. 

 

Observarea la clasa (se va desfasura intr-o locatie diferita de cea a cursului, intre module) 

 

Observarea copiilor in clase Montessori ofera cursantului oportunitatea de a a incepe sa-si dezvolte abilitatile 

de observare a naturii copilului, asa cum a fost ea documentata de catre Maria Montessori.  

 

Pentru a obtine diploma AMI sunt necesare minimum 90 de ore de observare. Verificarea participarii la orele de 

observare se face prin depunerea foii de prezenta semnata, prin intermediul caietului de observare, precum si 

prin discutiile de la finalul fiecarei sesiuni de observare. 

 

Daca un cursant nu poate ajunge la ora de observare programata, acesta trebuie sa anunte atat centrul de 

training, cat si scoala unde urma sa aiba loc observarea.  

 

Practica pedagogica (se va desfasura intr-o locatie diferita de cea a cursului, intre module) 

 

Practica pedagogica ofera cursantilor posibilitata de a pune in aplicare cunostintele dobandite la partea 

teoretica, in contextul veridic al unei clase. Aceasta practica il ajuta pe student sa castige experienta practica, 

dar si sa aiba asteptari realiste cu privire la raspunsurile copiilor.  

 

Practica pedagogica in clase Montessori ofera cursantului oportunitatea de a continua sa-si dezvolte abilitatile 

de observare a naturii copilul, asa cum a fost ea documentata de catre Maria Montessori. 

 

Practica pedagogica trebuie sa se desfasoare intr-o clasa condusa de un educator autorizat AMI. Centrul de 

training ii va informa pe cursanti cu privire la scolile sau clasele care ar fi potrivite pentru practica. 

 

Daca un cursant nu poate ajunge la ora stabilita pentru practica pedagogica acesta trebuie sa anunte atat 

centrul de training, cat si respectiva scoala. 

 

 

Evaluarea practicii pedagogice 
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Trainerul se va consulta cu profesorul cu care colaboreaza centrul de training, sau va primi de la acesta o 

evaluare scrisa a progresului cursantului, iar dupa aceasta poate avea o discutie cu studentul. 

 

Cursantul este evaluat pe baza unor criterii precum: 

 Cunoasterea pedagogiei Montessori 

 Capacitatea de aplicare a metodei Montessori in contextul unei clase 

 Capacitatea de a face o prezentare adecvata unui public de copii 

 Comportamentul (adecvarea nivelului vocii, gestica, tinuta, atentia la nevoile copiilor, etc) 

 Relatia cu copiii 

 Atitudine (punctualitate, asumarea sarcinilor clasei, interactiunea cu profesorul colaborator, 

comportamentul etic) 

 

 

Mediul pregatit 

 

Grija fata de mediul clasei este o parte importanta a trainingului precum si a metodei Montessori. Se asteapta 

de la cursanti ca aceasta componenta sa fie pusa in practica prin pastrarea impecabila a spatiilor folosite, 

lasarea salilor de clasa sau curs in aceeasi stare in care vor sa le gaseasca ziua urmatoare.  

 

Studentii ar trebui sa aiba zilnic la ei doar strictul necesar pentru prelegeri sau practica.  

 

Studentii care vin insotiti de copii, trebuie sa le asigure acestora ingrijirea in afara centrului de training.  

 

Centrul de training este o locatie in care NU se fumeaza. 

 

Cursantilor li se cere sa intre si sa paraseasca incinta in liniste. 

  

Vizitatorii  

 

Administratorii scolilor care participa la programul de training si persoanele care detin diplome AMI, pot 

participa la orele de curs cu conditia unei programari prealabile. 

 

Membrii familiei si prietenii cursantilor pot vizita centrul in afara orelor de curs. Va rugam sa anuntati un 

membru al personalului institutului daca planuiti sa invitati pe cineva. In timpul orelor de curs, precum si pe 

parcursul practicii pedagogice, va rugam sa nu invitati familia sau prietenii. 

  

Examenele scrise  

 

Un examen scris de teorie si pedagogie AMI va fi sustinut in decursul perioadei de desfasurare a cursului. 

Intrebarile sunt furnizate de catre AMI. 
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Cursantii pot participa la examenul scris doar daca indeplinesc cerinta referitoare la prezenta de 90% la toate 

modulele cursului si daca au platit taxele de examen si de scolarizare corespunzatoare. 

 

Sursa intrebarilor pentru acest examen se afla in albumele de curs. Chiar si asa, cursantii trebuie sa fi citit cartile 

Mariei Montessori pentru a-si completa cunostiintele. 

 

In cadrul examenului scris, fiecare cursant va avea de compus un eseu pe o tema de teorie Montessori si un alt 

eseu pe o tema de pedagogie Montessori,  timpul alocat fiind de 3 ore pentru fiecare dintre ele. 

 

Cursantii isi vor numerota lucrarile si nu isi vor scrie numele pe ele pentru a asigura obiectivitatea evaluarii. 

 

Examenele orale 

 

La finalul cursului studentii vor sustine un examen oral AM. 

 

Cursantii pot participa la examenul oral AMI doar daca indeplinesc cerinta prezentei de 90% pentru toate 

modulele cursului si daca si-au platit toate taxele de examen si de curs. 

 

Comisia de examinare va fi prezidata de un examinator extern numit de AMI. Ceilalti membri ai comisiei vor fi 

alesi de traineri. Comisia de examinare organizeaza un examen oral de aproximativ doua ore si jumatate, desi 

nu exista limite fixe in ceea ce priveste durata. Fiecare cursant va avea de sustinut o prezentare pe o tema 

aleasa la intamplare din lista de patru arii disponibile: viata practica, dezvoltare senzoriala, limbaj, matematica. 

Prezentarea este urmata de intrebari din partea examinatorilor. 

 

Cursantii vor trebui sa-si prezinte albumele de curs si le vor lasa la dispozitia comisiei pana la finalul examenului. 

 

Politica de integritate academica 

 

Cursantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de integritate academica : 

 

- Nu trebuie sa permita unei alte persoane sa indeplineasca in locul lor vreo sarcina sau tema din 

programa cursului. In orice caz, studentii sunt responsabili pentru verificarea continutului acestei munci 

astfel incat aceasta sa fie la nivelul standardelor, avand obligatia de a face corecturile necesare. 

- Lipsa de cinste academica pericliteaza calitatea cursului si depreciaza reusitele celorlalti participanti la 

curs. Oricare dintre urmatoarele acte este considerat ca fiind lipsa de cinste academica: 

o Plagiatul: studentii nu au voie sa considere cuvintele sau ideile altcuiva ca fiind munca lor. In 

consecinta, toate materialele predate trainerilor de catre cursant trebuie sa reprezinte exclusiv 

munca studentului. 

o Copiatul: pe parcursul tuturor examinarilor, orice forma de ajutor extern (fie carti, notite, 

comunicatul cu altcineva) este interzisa (cu exceptia cazului in care se specifica altfel). 
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o Inlesnirea comportamentului academic necinstit: cursantilor li se interzice sa ajute sau sa 

incerce sa ajute cu buna stiinta pe altcineva sa comita un act de necinste academica. 

Lipsa de cinste academica reprezinta o infractiune serioasa si poate duce la excluderea cursantului. Trainerii au 

autoritatea de a lua orice masura disciplinara dupa investigarea presupuselor acte de necinste academica. 

Consemnarea investigatiei precum si masurile disciplinare asupra carora vor decide trainerii, vor deveni parte 

din dosarul cursantului. 

 

Retragerea 

 

Cursantii care aleg sa renunte la training, trebuie sa adreseze o scrisoare oficiala de retragere trainerilor.  

Cursantii care se retrag formal au dreptul la o scrisoare oficiala, prin care li se confirma ca au fost inregistrati 

pentru training incepand cu ziua 1 a trainingului si terminand cu data primirii scrisorii de retragere. 

Cursantii care aleg sa renunte la curs si care doresc sa reia ulterior trainingul trebuie sa depuna o noua cerere 

de inscriere.  

A se nota ca in cazul in care un cursant doreste sa se transfere la un alt centru de training AMI la acelasi nivel de 

studiu, este de datoria si decizia directorului centrului de training  sa evalueze munca studentului si sa 

stabileasca daca se va face transferul si in ce conditii. 

Foile matricole, cererile de inscriere precum si alte documente, nu vor fi transferate  noului centru. In 

conformitate cu reglementarile universitare, arhivele (evidentele) oficiale nu pot fi impartite cu alte institutii. 

 

 

Examenul final si diploma AMI  

 

Toate diplomele AMI certifica faptul ca posesorul “a studiat principiile si practica metodei Montessori pentru 

copii” cu varsta specificata pe diploma si ca posesorul “a promovat examenele scrise si orale”. 

 

In sine diploma nu confera automat dreptul posesorului de a preda. Tara/statul/districtul/regiunea in care 

posesorul doreste sa profeseze poate avea si alte criterii pe care acesta trebuie sa le indeplineasca.  

 

Cursantii ar trebui sa aiba in vedere si ca pe toate diplomele AMI se specifica expres ca aceasta diploma nu ii da 

dreptul posesorului de a face curs de formare de educatori Montessori. 

 

De asemenea cursantii ar trebui sa aiba in vedere si ca diploma sau foaia matricola nu le vor fi eliberate decat 

daca toate obligatiile financiare si administrative au fost indeplinite si daca diploma le-a fost conferita. 

 

Desi centrul de training si personalul acestuia sunt atenti la circumstantele speciale care pot afecta capacitatea 

cursantului de a indeplini toate cerintele la timp, este responsabilitatea trainerilor sa creeze mediul propice in 

care toti cursantii sa poata atinge standardele necesare. 

 

Circumstantele speciale pot face uneori ca obtinerea diplomei AMI sa ia mai mult  decat datele prevazute 

pentru inceperea si terminarea cursului. Durata permisa pentru astfel de intarzieri este stabilita in conformitate 
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cu procedurile AMI . 

 

Trainerii, precum si intreg personalul centrului de training vor face toate eforturile pentru a-i ajuta pe cursantii 

care se afla in asemenea situatii speciale. Cursantii trebuie sa accepte ca unele dintre aceste situatii ii pot 

impiedica sa obtina diploma AMI.  

 

Diplome acordate  

 

Toate componentele obligatorii ale cursului sunt evaluate de catre comisia de examinare la momentul 

examenului oral. 

Dupa ce studentul a ajuns la standardele necesare in examinarea orala si scrisa, dupa ce a dus la bun sfarsit 

toate celelalte componente obligatorii ale cursului si si-a indeplinit toate obligatiile financiare, acesta este 

considerat promovat si i se emite o diploma AMI pentru nivel 3-6 ani. 

 

Diplome suspendate 

 

Daca un student reuseste sa indeplineasca toate cerintele cursului, dar nu reuseste sa atinga nivelul cerut la 

examenul scris sau oral, acestuia i se va permite sa dea din nou examenul picat in urmatoarea sesiune de 

cursuri organizata de catre centrul de training, cu conditia sa fi trecut sase luni de la data ultimei examinari 

orale a cursului anterior pana la prima zi a examinarii orale sau scrise a urmatorului curs. 

 

Data si ora examenului scris sau oral pe care cursantul trebuie sa-l repete vor fi stabilite de catre traineri in 

colaborare cu AMI si sunt determinate in mare parte de necesitatea de a-i da studentului suficient timp pentru 

a se pregati. 

 

Examenul scris si oral in cauza, poate fi dat doar de doua ori pentru un curs anume. Studentul va fi considerat ca 

picat daca nu reuseste sa promoveze examenul a doua oara. Cursantii care au primit un astfel de calificativ -

picat- si care totusi doresc sa-si continue studiile pentru a obtine diploma trebuie sa se reinscrie la curs. 

 

 

Declaratie de confidentialitate si accesul la date  

 

Centrul de training va pastra arhiva studentului pe intreaga durata a cursului. Fisele de prezenta pentru 

prelegeri, practica pedagogica supravegheata si libera sunt pastrate de catre centrul de training. 

Evaluarea muncii de la curs incluzand albumele, eseurile si materialele confectionate  sunt de asemenea 

pastrate de catre personalul centrului.  La momentul retragerii unui student sau la finalul cursului se va crea un 

fisier permanent al acestuia care va fi pastrat in arhive. Acest fisier va contine urmatoarele : 

 

 -cererea de inscriere la curs in original 

 -contractul de participare la curs precum si cel referitor la taxele de curs, semnate si datate 

 -foaia matricola continand notele de la examenele scrise si orale 
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 -o copie semnata si datata a diplomei Montessori si a scrisorii de atestare 

 -formularele de evaluare ale personalului si al profesorilor de la practica asistata in original 

 

Aceste documente se vor pastra pentru trei (3) ani, data dupa care doar cererea de inscriere la curs in original, 

foaia matricola si copiile diplomei AMI si a scrisorii de atestare vor mai fi pastrate pentru minimum 25 de ani.  

 

Toate datele referitoare la cursant se pastreaza intr-un regim de maxima confidentialitate si ii sunt accesibile 

acestuia doar prin intermediul trainerului. Toate documentele ce compun fisierul permanent al studentului 

raman in posesia centrului de training. 

 

Un student poate cere sa aiba acces la fisierul sau permanent, in orice moment pe durata cursului. Cererea 

verbala are nevoie sa fie autorizata de catre unul dintre traineri. La finalul cursului un student poate sa depuna 

o cerere de acces la fisierul sau permanent, iar aceasta i se poate aproba de trainer. Fisierul permanet poate fi 

consultat doar in centrul de training in prezenta unui trainer, sau al unui asistent administrativ. 

 

Un cursant poate adresa trainerului un apel in scris daca are intrebari sau nelamuriri cu privire la documentatia 

din fisierul lor permanent. Numai trainerii au autoritatea de a corecta sau schimba informatia continuta de 

catre fisierul permanent.  

 

 


