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Este recomandat ca anumite lecturi selectate din cele trei cărți din lista de mai jos să se desfășoare 
în timpul cursului de pregătire a asistenților pentru ca lectura să continue după curs.

•  To Educate the Human Potential  
•  The Formation of Man  
•  Education and Peace

  Pot fi incluse și alte lecturi.

•  Șaizeci de ore la Centru și nouă (9) ore suplimentare de observare într-o clasă elementară 
condusă de un educator format AMI. Sesiunile de observare se vor face imediat după curs sau 
în paralel cu cursul.

• Două săptămâni întregi 

•  O zi întreagă pe săptămână timp de 10 săptămâni 

•  Cinci sfârșituri de săptămână (ar putea include și o sesiune de vineri seara) 

•  Sfârșiturile de săptămână și unele seri 

Observație: Oricare ar fi formatul, cursul nu ar trebui să depășească doisprezece săptămâni.

Lecturi 

obligatorii:

Descrierea 

muncii 

asistentei / 

asistentului:

Durata 

cursului:

Opţiuni de 

structură a 

cursului:

Intenția Cursului AMI pentru Asistenți este aceea de a ajuta persoanele interesate să devină 
asistenți competenți, informați și de ajutor pentru un educator format pentru nivelul primar. În 
plus, programa furnizează informații pentru administratorii școlilor și părinți.

•  Să învețe filosofia Montessori cu privire la dezvoltarea copilului 

•  Să observe copilul la nivelul școlii elementare (al doilea plan al dezvoltării) 

•  Să învețe să interacționeze cu educatorul format Montessori 

•  Să învețe cum să interacționeze cu copilul la nivelul școlii elementare 

•  Să dobândească abilitatea de a susține dezvoltarea copilului prin susținerea educatorului 
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•   Trei lucrări (500 de cuvinte fiecare) pe teme stabilite la curs de predat la termenul limită stabilit 
de directorul cursului. Cel puțin una dintre aceste lucrări trebuie să fie pe o temă teoretică. 

•   Pentru a obține diploma pentru Cursul de Asistenți Montessori la nivel primar este obligatorie 
prezența la cursuri în proporție de 90%. Orele de observare trebuie acoperite 100%. 

Toate 
subiectele 
includ texte 
relevante 
scrise de Maria 
Montessori

Unităţi de curs:

Alte cerinţe 

pentru cursant:

COD UNITATE TITLUL UNITĂŢII

I. Introducere Montessori

II. Introducere în teoria Mariei Montessori cu privire la dezvoltarea umană 

•  Nevoile și tendințele 
•  Construirea sinelui 
•  Cele patru planuri ale dezvoltării 
•  Caracteristicile unui copil în al doilea plan al dezvoltării 

III. Mediul pregătit pentru al doilea plan 

•  Educatorul de școală elementară 
•  Materialele
•  Alți adulți (asistent, experți) 

IV. Planul pentru copilul de școală elementară

•  Educația cosmică 
•  Tehnicile pedagogice (pot fi incluse exemple de lecții) 
•  Rolul educatorului (cel care transmite cunoștințele, inspirația) 
•  Compunerea clasei (vârste amestecate, număr suficient de copii) 
•  Spunerea poveștilor / introduceri orale (marile povești / alte povești) 
•  Cunoștințe importante (lecții cheie) 
•  Prezentări senzoriale / imaginative, ce duc spre abstractizare 
•  Dezvoltarea imaginației ce duce spre creativitate 
•  Conștientizarea necesității dezvoltării sociale / morale 
•  Ieșirile (implementarea construirii sinelui copilului) 
•  Alți adulți (mai există și altceva în afara clasei) 

V. Libertate și responsabilitate •  Educația cosmică 

•  Libertatea așa cum se aplică unui copil din mediul elementar
•  Responsabilitatea așa cum se aplică unui copil din mediul elementar

VI. Interacțiunea cu copilul de școală elementară 

•  Modul de a vorbi copilului 
•  Direcția corespunzătoare pentru un copil 
•  Modalitatea de redirecționare a copilului 

Asistentul Ajută educatorul format:

•  Are întâlniri regulate cu educatorul 
•  Observarea copiilor ceea ce susține munca educatorului/copilului 
•  Menținerea mediului  
•  Se ocupă de aprovizionare
•  Însoțește copiii când organizează ieșiri 
•  Model pentru comportament corespunzător în clasă 
    (limbaj, mișcare, activitate) 
•  Păstrează confidențialitatea 



Association Montessori 
Internationale
Association Montessori Internationale (AMI) a fost 
înființată în 1929 de către Maria Montessori cu scopul 
păstrării integrității operei sale și pentru a asigura 
perpetuarea acesteia după moartea sa. AMI este 
autoritatea internațională recunoscută în ce privește 
educația Montessori.
Pe parcursul îndelungatei sale istorii, AMI a încurajat 
creșterea și dezvoltarea programelor Montessori și 
a cursurilor pentru educatori și a acționat pentru 
susținerea dezvoltării și educării copiilor și tinerilor într-
un context internațional divers.
AMI este o organizație non-guvernamentală (ONG) 
asociată cu Departamentul de Informații Publice al 
ONU (din 1985) și în relații operaționale cu UNESCO 
(din 1962).

Misiunea
Misiunea Association Montessori Internationale este 
de a susține dezvoltarea naturală a ființei umane de 
la naștere la maturitate, ajutându-i pe copii să devină 
elemente transformatoare ale societății, ceea ce duce 
la crearea unei lumi armonioase și liniștite.

Cursuri de formare AMI
Association Montessori Internationale acreditează 
centre de formare în întreaga lume. Acestea oferă 
cursuri pentru diploma AMI recunoscute internațional 
pentru standardele ridicate și pentru autenticitate. 
Cursurile oferite de Association Montessori 
Internationale pregătesc adulții pentru lucrul cu copii 
de nivel 0-3 ani, 3-6 ani, 0-6 ani și, respectiv, 6-12 ani – 
nivel primar. 
Se fac demersuri în direcția adunării informației și 
documentației referitoare la educația Montessori 
pentru nivel 12 – 18 ani, fiind disponibil un curs 
introductiv pentru profesori, realizat în colaborare cu 
NAMTA.
În fiecare an, mii de educatori și asistenți sunt 
formați în întreaga lume. Cu toate acestea, numărul 
educatorilor AMI este în continuare mai mic decât 
cererea, iar creșterea cererii se datorează recunoașterii 
internaționale a calității diplomei AMI.
Toate centrele de formare sunt conduse de traineri 
AMI cu calificare distinsă, iar o echipă pedagogică 
experimentată de consilieri se asigură că obiectivele 
pedagogice ale Mariei Montessori sunt păstrate cu 
grijă. Studenții sunt examinați de examinatori externi, 
nominalizați de AMI, pentru a asigura încă o dată 
standardele înalte și integritatea cursurilor. Centrele 
de formare pot organiza cursuri în mai multe zone 
geograficede formare pot organiza cursuri în mai multe 
zone geografice.
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