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

•  The Secret of Childhood (Secretul copilăriei)   
•  The Child in the Family   
•  Education for a New World   
•  The Absorbent Mind (Mintea absorbantă) 

•  Șaizeci de ore la Centrul de Training și nouă ore suplimentare de observare – fie imediat după 
curs sau în paralel cu acesta. Pentru observare vor fi furnizate teme specifice de urmărit. 

• Două zile pe săptămână 

•  Șase sfârșituri de săptămână – 10 ore / weekend

•  Cinci ore pe săptămână, timp de 12 săptămâni 

•  O săptămână întreagă, inclusiv serile 

•  Sfârșituri de săptămână și seri etc.

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 într-o casă a copiilor Montessori.
Sarcina asistentei/asistentului este de a susține și a ajuta educatoarea/educatorul în menținerea 
echilibrului în clasă.

•  De a observa

•  De a învăța când și cum să intervină (nu să se amestece) 

•  Să dobândească abilitatea de a permite copiilor de a deveni din ce în ce mai independenți;   
“orice ajutor ce nu e necesar este un obstacol în calea dezvoltării” 

•  De a dobândi cunoștințe în ceea ce privește modul în care Montessori înțelege conceptele de 
libertate și disciplină  

•  De a dobândi abilitatea de a susține dezvoltarea copilului ajutând educatorul 
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•   Trei lucrări (500 de cuvinte fiecare) pe teme stabilite de trainer/trainerul auxiliar de predat la 
termenul limită stabilit de centrul de training / instituția organizatoare.

•   Pentru a obține diploma pentru Cursul de Asistenți Montessori la Casa Copiilor este obligatorie 
prezența în proporție de 90%.

Unităţi de curs:

Alte cerinţe 

pentru cursant:

COD UNITATE TITLUL UNITĂŢII

I. Introducere în Montessori

II. Rolul educatoarei

III. Rolul asistentei 

IV. Prezentare generală a planurilor de dezvoltare

V. Mintea copilului între 0 și 6 ani, cu menționarea perioadelor senzitive

VI. Ordinea: importanța ordinii și a preciziei, cu accent pe rolul jucat de ordine în 
dezvoltarea personalității

VII. Mișcarea 0-6: Dezvoltarea mișcării și semnificația acesteia pentru copil

VIII.  Limbaj: Dezvoltarea acestuia, luând în considerare următoarele elemente:
•  Pregătirea adultului
•  Folosirea limbajului în general
•  Vocabular – corect, precis, bogat, exact din punct de vedere științific
•  Cum să asculți copiii 
•  Cum să stimulezi limbajul

IX. Independența: dezvoltarea acesteia, luând în considerare si diferitele niveluri 
de independență – fizică, mentală, emoțională și spirituală drept condiții pentru 
interdependență

X. Mediul pregătit: Casa și Casa Copiilor (partea fizică și cea intangibilă) 

XI. Libertate și disciplină: înțelegerea conceptului de libertate din punctul de vedere 
Montessori și creșterea disciplinei ca o dezvoltare interioară 

XII. Dezvoltare socială

XIII. Observarea și relevanța acesteia (tehnica observării și însemnările)

XIV. Muzică și artă

XV. Menținerea mediului (înăuntru și afară)

Câte o parte din fiecare sesiune ar trebui dedicată lecturii și discutării textelor Mariei Montessori ce 
sunt relevante pentru subiectele date. 

•   Practicii mișcărilor de bază spre exemplu: mersul în mediu, ducerea tăvilor, scaunelor, materialelor 
etc.; 

•  Deschiderii și închiderii ușilor, sertarelor etc., ca model pentru copii într-un mediu pregătit 
Montessori;

•  Elementelor esențiale de grație și curtoazie (de exemplu, salutarea copiilor și a părinților), 
acordarea ajutorului corespunzător la garderobă etc.

Trei ore vor fi 

dedicate:

•   Introducerii tehnicilor pentru confecționarea, repararea și menținerea materialelorZece ore vor fi  

dedicate:



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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