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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHƢƠNG PHÁP MONTESSORI NHÓM TUỔI 2 – 6
do Trung Tâm Montessori Ấn Độ (Indian Montessori Centre - IMC) lần đầu tiên đƣợc
tổ chức tại Việt Nam năm 2015, đã đem đến cho tất cả học viên của khóa học không
chỉ là những kiến thức, kĩ năng để làm việc với trẻ, mà hơn hết đó là những triết lý,
tinh thần vô cùng sâu sắc, dẫn đƣờng cho sự chuyển hóa trong chính bản thân mỗi
học viên và giúp họ có thêm niềm tin, động lực mạnh mẽ trong hành trình trở thành
những ông bố bà mẹ, những nhà giáo, những Chủ trƣờng Montessori đầy thử thách
và thú vị.
Tiếp nối thành công của Khóa 1 – IMC phối hợp với ProEdu Việt Nam chính thức
thông báo tuyển sinh Khóa 2 tháng 8/2018, nhƣ sau:
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo, học viên có thể:
-

Thấm nhuần triết lý, tinh thần của Phƣơng pháp giáo dục Montessori;

-

Hiểu các giai đoạn phát triển của trẻ để có sự hỗ trợ đúng đắn;

-

Biết cách tƣơng tác với trẻ để giúp trẻ tự tin phát triển khả năng nội tại;

-

Có khả năng vận hành một lớp học Montessori theo sự phát triển của từng trẻ;

-

Nắm rõ mục đích của giáo cụ Montessori và biết cách hƣớng dẫn trẻ sử dụng;

-

Thiết lập và vận hành đƣợc môi trƣờng Montessori 2

1/2
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ĐỐI TƢỢNG THAM GIA
-

Những ai quan tâm và mong muốn hỗ trợ trẻ theo phƣơng pháp Montessori;

-

Giáo viên, trợ tá đang làm việc trong các môi trƣờng Montessori;

-

Quản lý, hiệu trƣởng, giáo viên các trƣờng Mầm non;

-

Sinh viên đang học tập trong ngành sƣ phạm và giáo dục;

-

Giảng viên các chƣơng trình đào tạo giáo viên mầm non;

-

Các phụ huynh mong muốn đồng hành cùng con,...

THỜI LƢỢNG ĐÀO TẠO

Tổng thời gian: Khoảng 600 giờ trong 12 tháng, bao gồm:
-

5 đợt học và thi tập trung:



o 03 đợt học tập trung



o 01 đợt quan sát các môi trƣờng Montessori 2


-
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– 6 tại Ấn Độ

o 01 đợt thực hành đặc biệt và thi cuối khóa
Thực hành hàng tuần tại các Trung tâm thực hành
Học online
Thời gian khai giảng (dự kiến): Ngày 20/08/2018

PHƢƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
-

Nguyên tắc trình bày nội dung theo tính tƣơng tác cao: Giảng viên tập trung các
vấn đề, tình huống thực tế để cùng học viên thảo luận;

-

Học lý thuyết kết hợp với thực hành, quan sát môi trƣờng thực tế, giúp học viên
nắm bắt kiến thức học ngay trong quá trình học;

-

Ngoài việc thực hiện các hoạt động trên lớp; học viên cần đọc các tài liệu tham
khảo, thực hiện các bài tập về nhà để chuẩn bị cho công việc sau này;

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
-

Trung tâm đào tạo Montessori Ấn (Indian Montessori Centre – IMC) đƣợc sáng
lập chính bởi bà Maria Montessori vào năm 1939.

-

Trong suốt 75 năm kinh nghiệm đào tạo và hoạt động cộng đồng Montessori, IMC
đã đào tạo hơn 150 khóa học, cho hơn 12.000 học viên và đã có hơn 1.200
trƣờng Montessori đƣợc thành lập và vận hành bởi chính các học viên IMC tại Ấn
Độ.

-

Link website IMTC: http://www.indianmontessoricentre.org

ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN
-

Sau khi hoàn thành Chƣơng trình đào tạo, học viên sẽ nhận đƣợc bằng Nhà
Giáo Montessori 2½ - 6 do Trung tâm Montessori Ấn Độ - IMC cấp.

ĐỊA ĐIỂM
-

Địa điểm học tập trung: Trƣờng Mầm non Ánh Dƣơng, 60 Nguyễn Thông, Quận
03, TP. Hồ Chí Minh.

-

Địa điểm trung tâm thực hành các Khu vực:







Khu vực TP. Hồ Chí Minh: Trƣờng Mầm non Ánh Dƣơng, 60 Nguyễn Thông,
Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.
Khu vực Đà Nẵng: Trƣờng Mầm non Kids House Montessori, 99/1 Trần Văn
Dƣ, TP. Đà Nẵng.
Khu vực Hà Nội: Trƣờng mầm non Ƣớc Mơ Xanh, Số 22 ngõ 117/18 phố
Nguyễn Sơn,,Phƣờng Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội.

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
-

Tiếng Anh (có phiên dịch trực tiếp xuyên suốt trong chƣơng trình đào tạo).

SỐ LƢỢNG ĐÀO TẠO
-

Tối đa 70 học viên.

KHU VỰC TUYỂN SINH
-

Toàn quốc

HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
-

Phí đăng ký (*): 150 USD/ 01 học viên, hạn chót đóng phí 13/07/2018.

-

Học phí (**): 3.850 USD/ 01 học viên (Ba nghìn tám trăm năm mƣơi USD), hạn
chót đóng học phí 20/07/2018.

-

Học phí trên bao gồm:








Chi phí đào tạo, tài liệu, giáo cụ thực hành phục vụ cho 4 đợt học tập trung tại
Việt Nam.
Chi phí quan sát và học tập tại môi trƣờng Montessori tại Ấn Độ trong vòng 10
ngày, bao gồm:
 Thủ tục làm visa
 Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Bangalore – Việt Nam
 Chi phí đi lại, hậu cần và các chi phí phải trả cho hoạt động quan sát tại
môi trƣờng Montessori Ấn Độ
 Chỗ ở cơ bản theo đoàn (khách sạn hoặc ký túc xá của IMTC)

Lƣu ý:
(*) Phí đăng ký giữ chỗ sẽ đƣợc khấu trừ trong Học phí. Phí này sẽ không đƣợc hoàn
trả trong trƣờng hợp học viên đã đăng ký giữ chỗ nhƣng không theo học.
(**) Chi phí phát sinh học viên chịu trong quá trình đào tạo: Chí phí ăn uống, du lịch và
mua sắm trong quá trình quan sát môi trƣờng Montessori tại Ấn Độ.
(**) Chính sách hoàn trả học phí:
-

Không hoàn bất kỳ phí đào tạo trong trƣờng hợp học viên hủy tham gia trƣớc khi

chƣơng trình đào tạo bắt đầu 02 tuần.
-

Trong những trƣờng hợp đặc biệt, bất khả kháng (có giấy tờ chứng minh cụ thể),
học viên sẽ đƣợc hoàn trả 50% học phí sau khi đã trừ đi phí đăng ký nếu trƣờng
hợp của học viên đƣợc sự đồng ý thống nhất của đơn vị đào tạo IMTC và đơn vị
tổ chức ProEdu Việt Nam.

CHƢƠNG TRÌNH ƢU ĐÃI HỌC PHÍ (*)
-

Giảm ngay 5% học phí cho 15 học viên đăng ký và hoàn thành học phí sớm nhất
trƣớc ngày 30/06/2018.

-

Giảm ngay 3% học phí cho nhóm từ 03 học viên trở lên đăng ký và hoàn thành
học phí trƣớc ngày 15/07/2018.

-

Đặc biệt giảm 3% học phí cho học viên ngoài địa bàn TP.HCM tham gia chƣơng
trình đào tạo đăng ký trƣớc ngày 15/07/2018.
(*) Học viên chỉ đƣợc áp dụng một trong ba chƣơng trình ƣu đãi nói trên.

HỒ SƠ TUYỂN SINH
-

Đơn đăng ký tham gia chƣơng trình đào tạo (theo mẫu);

-

Chứng minh nhân dân (Sao y công chứng);

-

3 hình 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau);

-

Bằng cấp bậc học cao nhất (Sao y công chứng);

Lƣu ý: Học viên sẽ nhận đƣợc Hƣớng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh và thanh toán học
phí ngay khi đăng ký tham gia khóa học.
BỘ PHẬN TƢ VẤN TUYỂN SINH
-

Công ty TNHH ProEdu Việt Nam

-

Tầng 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trƣờng Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

-

Email: vnmontessoritraining@proedu.vn

-

Facebook: Montessori – Dõi theo trẻ (https://www.facebook.com/doitheotre/)

-

Hotline liên hệ: 0888.710.678 (Ms Hƣơng)/ 0987.443.709 (Ms Lam)

CÔNG TY TNHH PROEDU VIỆT NAM

