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MONTE PLUS Prvý Diplomovaný KURZ
MONTESSORI PEDAGÓG ZŠ
MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI PEDAGÓG ZŠ
pozostáva z troch samostatných ročných kurzov:

MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI
PEDAGÓG ZŠ – Úroveň 1
Rok 2017 / 2018






Úvodný modul – úvod do Montessori teórie, prehľad
o potrebách detí v jednotlivých vývinových obdobiach
od narodenia do 24 rokov;
Teoretické základy potrebné pre úspešné vedenie vekovo
zmiešanej Montessori triedy detí vo veku 6-12 rokov;
geografia ZŠ;
biológia ZŠ;
dejiny ZŠ.

MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI
PEDAGÓG ZŠ – Úroveň 2
Rok 2019





pre organizáciu Montessori triedy a praktické sprevádzanie detí
vekovo zmiešanej skupiny 6-12 rokov;
geometria ZŠ;
aritmetika ZŠ.

MONTE PLUS Prvý diplomovaný kurz MONTESSORI
PEDAGÓG ZŠ – Úroveň 3
Rok 2020




slovenský jazyk a literatúra ZŠ;
umenie v Montessori ZŠ;
koncept 3. trojročia.

Komu je kurz určený
Kurz je určený predovšetkým učiteľom, ale aj rodičom
a študentom, ktorých zaujíma Montessori vzdelávanie ZŠ a zvažujú
profesijnú dráhu Montessori pedagóga ZŠ.

Čo ponúkame
Ponúkame
kvalitné
Montessori
informácie
potrebné
pre sprevádzanie žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ Montessori metódou. Tento
kurz je jedinečný v tom, že bude obsahovo prispôsobený pomerom
na Slovensku.

Montessori teória – prehlbovanie teoretických vedomostí
a organizačných praktických zručností potrebných
© MONTE PLUS 2017
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Čo máte možnosť získať
 Podstatné kľúčové lekcie Montessori pre základnú školu;
 Informácie o každodennej organizácií Montessori “triedy” v ZŠ
a optimálnom každodennom sprevádzaní žiakov;
 Informácie podstatné pre vytvorenie vlastného školského
vzdelávacieho programu pre základnú školu Montessori typu;
 Vytvorenie si vlastného portfólia prác, metodík a slovníka pojmov,
ktoré vás budú podporovať vo vašej praxi;
 Sprostredkovanie hospitácie v kvalitných Montessori školách
v zahraničí /Rakúsko, Čechy, Slovinsko, Nemecko, Rumunsko,
Švajčiarsko../;
 Naše supervízie vo vašej praxi;
 Bonusom pre účastníkov kurzu budú zľavy na špecializované
Montessori materiály pre ZŠ, ktoré nesmú v dobre vybavenej
Montessori triede pre deti od 6 do 12 rokov chýbať.

Štruktúra kurzu – Úroveň 1
V školskom roku 2017 / 2018 otvárame úroveň 1, ktorá pozostáva
zo siedmych modulov.
Každý modul predpokladá časovú dotáciu 3 dní:
 Piatok od 16.00 do 19,30 h;
 Sobota od 9.00 do 19,30 h;
 Nedeľa od 9.00 do 17,30 h.

Úvodný 0. modul (17. - 19. 11. 2017):






Certifikáty a diplom
Predpokladom postúpenia do nasledujúcej úrovne kurzu je vždy
absolvovanie predchádzajúcej úrovne. Každú úroveň je možné ukončiť
záverečnou skúškou a získať certifikát. Certifikáty zo všetkých troch
úrovní umožňujú absolventovi pristúpiť k záverečným diplomovým
skúškam.

Prehľad o Montessori koncepte výchovy a vzdelávania pre deti
od 0 do 24 rokov. Potreby a senzitivity jednotlivých období vývinu;
Podrobné informácie o pripravenom prostredí a obsahu
vzdelávania MŠ;
Ukážky vybraných materiálov MŠ – ZŠ;
Základné informácie o možnostiach realizácie konceptu
„Erdkinderplan“ 12 – 18 rokov;
Podmienky pre úspech aplikovania Montessori metódy
v jednotlivých obdobiach vývinu.

1. modul (23. - 25. 2. 2018):


Geografia 1 (témy: Prvý veľký príbeh a následné prezentácie,
Čiastočky hmoty – skúmanie vlastností neživých látok, Pevné –
kvapalné – plynné, Pevnina – voda – vzduch, Geologická stavba
Zeme, Tektonická činnosť a tvorba pohorí, Magnetizmus
a gravitácia, Slnko - Zem 1, Hodiny a meranie času);
© MONTE PLUS 2017
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Teória: Kozmicky myslieť, kozmicky konať - ako zostaviť Školský
vzdelávací program pre základnú školu Montessori typu.

Poriadok a pripravené prostredie - čo patrí do Montessori triedy
v ZŠ a čomu sa vyhnúť. Pripravené prostredie vo vnútri, vonku
a učenie mimo školy.

2. modul (23. - 25. 3. 2018):
5. modul (8. - 10. 6. 2018):



Geografia 2 (témy: Slnko – Zem 2, Ročné obdobia, Rovník, Nultý
poludník, Zemepisná šírka a dĺžka, Kolmo a šikmo dopadajúce
slnečné lúče, Podnebné pásma – teploty a život v nich);
Teória: Mario Montessori – Základné ľudské tendencie a ich
využitie v každodennej praxi.



3. modul (20. - 22. 4. 2018):


Geografia 3 (témy: Vzduch – vietor - zrážky, Prúdenie vzduchu
v atmosfére, Lokálne vetry, Coriolisova sila, Globálna cirkulácia
atmosféry, Cyklóna a anticyklóna, Monzúny a pasáty, Voda – Ľad –
Erózia, Formovanie pevniny, Údolia a pohoria);
Teória: Plánovanie a vyhodnocovanie prezentácií - plánovanie vs.
realita.



4. modul (11. - 13. 5. 2018):


Geografia 4 (témy: Voda, Model rieky, Rieky a údolia, Rieky
na Zemi, Morské prúdy, Kolobeh vody na Zemi, Politická geografia
- mapy);
 Biológia 1 / dejiny 1 (Druhý veľký príbeh o vzniku života na Zemi
+ následné prezentácie, Dejiny Zeme - hodiny, Čierne pásmo –
príbeh planéty Zem);
 Teória: Maria Montessori – Od dětství k dospíváni






Biológia 2 (témy: botanika – Rozprávanie rastlín, Potreby rastlín,
Koreň, Stonka, List, Fotosyntéza, Kvet, Pitvanie kvetov,
Rozprávanie o slávnosti kvetov, Plody, Semená, rozprávanie „Ako
išlo semienko do sveta“, Systematika a prehľad rastlín, definičné
materiály k biológii v slovenskom jazyku);
Teória: HODNOTENIE - slovné hodnotenie, písomné hodnotenie,
priebežná spätná väzba - komunikácia so žiakmi, komunikácia
s rodičmi o napredovaní dieťaťa.

6. modul (21. - 23. 9. 2018):





Biológia 3 (témy: Rozprávanie o ríšach živých tvorov, Druhy živých
organizmov, Systematika živočíchov, Stavovce a bezstavovce,
Telesné systémy stavovcov, hra Zvieratá, Veľký príbeh o veľkej
rieke, Ľudské telo, Kostra, Bunka, Ekológia, Ekosystémy a biotopy);
Dejiny 2 (témy: Tretí veľký príbeh o príchode človeka na Zem);
Teória: Trojstupňové sprevádzanie žiaka jeho vzdelávaním - ako
efektívne sprevádzať dieťa v každodennom procese jeho učenia.

7. modul (19. - 21. 10. 2018):


Dejiny 3 (témy: Štvrtý veľký príbeh o matematike, Piaty veľký
príbeh o objave písma, Ľudské potreby, Časové osi k dejinám
človeka I., II., III., Migrovanie človeka a jeho dôvody, Ľudské
kultúry a civilizácie – história a súčasnosť, Staroveké civilizácie;
© MONTE PLUS 2017
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Teória: Kozmicky myslieť, kozmicky konať. Príprava vlastného
Školského vzdelávacieho program pre základnú školu Montessori
typu.

Cena

Hosťujúca lektorka na Úvodný modul:
Anka Šuľáková - je Montessori učiteľka MŠ a lektorka. Získala
Montessori vzdelanie v rokoch 2004-2005 a Český národní diplom
Montessori (Společnost Montessori, Praha) a v rokoch 2011-2012.

Za prvú úroveň je cena 1.490,- EUR na osobu plus registračný poplatok
20,- EUR (v cene je zahrnutý poplatok za lektorné, sprievodné materiály,
2 supervízie a konzultácie pre ľudí, ktorí sú v praxi, know-how
na vytvorenie vlastného ŠkVP, 2x10,- EUR príspevok na hospitácie
a 1 deň záverečná skúška a opakovanie).

Je držiteľkou Montessori diploma Casa dei Bambini – AMI (Maria
Roth, Pro rodinu o.p.s., Praha). Sprevádza detí v Montessori škôlke už 13
rokov.

Kto Vás bude sprevádzať

Alena Balogová – mama dvoch detí, ktorá má možnosť denne vidieť, ako
Montessori pedagogika funguje v kolektíve detí. Už približne 6 rokov
pozoruje detí v Montessori základnej škole pri ich činnostiach, sprevádza
ich, učí a a vidí ako ich sociálne a akademické zručnosti rastú.

Kurz úroveň 1 vedie lektorka:
Veronika Ščepánková – je mamou 4 detí vo veku od 4 do 21 rokov.
Montessori pedagogikou sa aktívne zaoberá už 10. rok. Montessori
vzdelanie pre učiteľstvo 6-12 rokov získala v Montessori -Zentrum
vo Viedni v rokoch 2009 až 2012. Od roku 2010 začala robiť semináre
o Montessori pedagogike a svoje získané vedomosti o školskom
koncepte Montessori pedagogiky sprostredkúvala učiteľom ZŠ
v Montessori škole v Bratislave, kde 3 roky aj učila v prvom trojročí
a súčasne pracovala ako Koordinátorka tvorby ŠkVP.
Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia MONTE PLUS
a občianskeho združenia Montessori Malacky, oz.

Montessori konzultantka a spolulektorka na vybraných moduloch:

Kde sa nahlásite
Nahlasovanie na kurz: info@monteplus.sk alebo telefonicky na mobile
+421 908 184 881.
Nahlasovanie prebieha do 16.11.2017. Maximálny počet účastníkov
je 27. Miesto konania kurzu je Bratislava.
OZ MONTE PLUS, Bratislava, September 2017.
*zmeny v obsahu kurzu vyhradené.
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