Suomen Montessori - koulutus tmi©

AMI MONTESSORIOHJAAJAKOULUTUS (vastaa 75 op) on suunnitelmissa toteuttaa
2018-2020:

Koulutuksen järjestäjä:
Suomen Montessori Koulutus tmi (Y-tunnus 1788319-6) AMI (Association
Montessori Internationale) oppisisältöjen sekä opinto-ja tenttivaatimusten
mukaisesti, joihin opiskelijan tulee sitoutua.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat kansainvälisen AMI
Diplomin.
Diplomin saannin edellytyksenä on kohtien 1-5 hyväksytty suorittaminen:
1)hyväksytysti suoritetut tentit:
Kaksiosainen kirjallinen tentti sekä opintojen lopussa käytännön suullinen tentti
AMI-järjestön lähettämän kansainvälisen tentaattorin pitämänä sekä Ami – järjestön
tenttisääntöjen mukaisesti
2) Hyväksytyt käsikirjat sekä kurssilla valmistettavat materiaalit sekä kaikkien
opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti ajallaan.
3) Lapsihavainnoinnin ja käytännön harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja
raportointi opintovaatimusten mukaisesti.
4) Läsnäoloa 90%.
5)Kurssimaksun suorittaminen sovitusti.
Kouluttaja:
AMI Montessori kouluttaja (3-6v) Marja-Leena Tyrväinen
(Suomen Montessori-koulutus Tmi)
lisäkysymykset: tyrvainen@gmail.com
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Koulutuksen hinta:
7600€ +ALV 24% (voidaan maksaa erissä)
Erä 1: 1600 €+ ALV24% (yht. 1984 €) tulee suorittaa
15.9. 2018 mennessä.
Erä 2: 1000 € + ALV24% (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.12.2018 mennessä.
Erä 3: 1000 € + ALV 24% (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.4. 2019 mennessä.
Erä 4: 1000 € + ALV 24% (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.7. 2019 mennessä.
Erä 5: 1000 € + ALV 24 % (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.12.2019 mennessä.
Erä 6 : 1000 € + ALV 24% (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.3. 2020 mennessä.
Erä 7: 1000 € + ALV 24% (yht. 1240 €) tulee suorittaa
15.6. 2020 mennessä
Erien määrästä voi neuvotella Suomen Montessori Koulutuksen kanssa. Tilitiedot ilmoitetaan kun
koulutuksen aloitus lopullisesti varmistuu.

Ilmoittautuminen:
Oheisella lomakkeelle. Täytä, allekirjoita, skannaa ja lähetä:
tyrvainen@gmail.com,
tai postita: Marja-Leena Tyrväinen, Huhtakoukku 11 I, 02340 Espoo
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.6.2018 mennessä.

Opintopäivät:
2018-2020 Erillisen opintopäiväsuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti

viikonloppuja, uudenvuoden ja loppiaisen välipäivät, kesäkuu (n. klo 15-21.30
välisenä aikana.)
Paikka
Pääasiassa:
Montessori-lastentalo ry:n tiloissa,
Ruusutorpan koulu, Leppävaara, Leppävaarankatu 24, Espoo.
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Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille
(lastentarhanopettajat, sosionomit, sosiaalikasvattajat, lähihoitajat jne.)
Harkinnanvaraisesti myös muille opiskelijoille. Heidän tulee hankkia suomalainen
kasvatusalan tutkinto montessoriohjaajatutkinnon jälkeen. Soveltuvuus alalle on
edellytyksenä opintoihin. Mahdolliset haastattelut.

Tavoitteet
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisesti Maria Montessorin
kasvatusnäkemyksiin sekä antaa tietoa montessoripedagogiikan lapsikäsityksestä.
Opiskelija omaksuu montessoripedagogiikan oppimateriaalien tavoitteet ja
käyttötavat. Opiskelija harjaantuu käyttämään rakentavasti montessoripedagogiikan
mukaisia tietoja ja taitoja käytännössä 3-6-vuotiaitten lapsiryhmässä.

Koulutuksen sisältö:
Opintoja vähintään 600h + itsenäinen työskentely:
Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä lapsikäsitys
Montessoripedagogiikka
Käytännön elämän työt, aistimateriaalit, äidinkieli, matematiikka,
luonnontiede, taide, musiikki
Havainnointi
Praktikum
Projektiopinnot
Valmistetaan itse käsikirjat montessorivälineiden käytöstä.
Lopputentit: kirjalliset ja suullinen
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Opinnot käsittävät luentoja, ryhmätöitä, esseitä, sekä runsaasti itsenäistä työskentelyä
käsikirjojen valmistamisen parissa. Lisäksi opintojen aikana tehdään materiaaleja ja
tutustutaan käytännön työskentelyyn lapsiryhmässä päiväsaikaan havainnoinnin ja
harjoittelun merkeissä.
Opiskelun ohessa työskentelevien tulee huomioida, että havainnointi ja harjoittelu
suoritetaan montessoripäiväkodeissa päiväsaikaan maanantaista perjantaihin joka
päivä. Havainnointia on 90h (ma-pe 4½h /pv) ja harjoittelua 4 viikkoa 6h/pv (ma-pe).
Teoria ja käytännön materiaaliharjoittelu tukevat toisiaan koko opintojen ajan.
Opinnoissa on paljon kirjoitettavaa ja materiaalien teko, joka tulee huomioida, mikäli
työskentelee kokopäiväisesti koulutuksen aikana.
Kirjallisuus:
Maria Montessori:
The Absorbent Mind
The Secret of Childhood (Lapsen Salaisuus)
The Discovery of the Child
The Formation of Man
To Educate the Human Potential
Advanced Montessori Method –Vol 1
Mario.M.Montessori Jr.: Education for Human Development
Kirjallisuuslista täydentyy AMI opintovaatimusten mukaisesti.

Opetuskieli on Suomi (hyvä suomenkieli edellytyksenä). Kirjallisuutta on suomeksi
niukasti, joten kielitaitoa kirjallisuuden lukemiseen tarvitaan. Esseet voi kirjoittaa myös
englanniksi/ruotsiksi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Suunnitelma voi täydentyä/muuttua AMI –vaatimusten
muuttuessa.
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