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11.04-18.04, 25.04, 26.04  

2020 gadā 

no 8:00 – 16:30 

AUX 3-6 trenere – Nadezda Stolbova  

Dalības maksa: 700 EUR 

Reģistrācijas maksa: 150 EUR (iekļauta kursa kopējā cenā) 

Pēc pabeigšanas tiek izsniegts AMI sertifikāts 

Šī kursa mērķis – palīdzet pieaugušajiem, kuriem interesē Montessori sistēma, kļūt par pilnvērtīgiem 

Montessori skolotāja asistentiem 3-6 g.v. bērniem (Casa dei Bambini). 

Montessori skolotāja asistenta uzdevumi: 

• uzmanīgi novērot; 

• saprast, kad un kā būtu jāiesaistās (netraucējot); 

• iemācīties dot bēriem iespēju pakāpeniski attīstīt savu neatkarību un patstāvību: “nevajadzīga 

palīdzība – attīstības traucēklis”; 

• iegūt zināšanas par brīvību un disciplīnu pēc Montessori metodes; 

• iemācīties iekarot bērna uzticību. 

Mācību kursa ilgums: 

• 60 stundas mācību centrā un 9 papildus novērošanas stundas. 

3-6-gadnieku skolotāju asistentu sagatavošanas kursa programma 

I. Iepazīšanas ar Montessori metodi; 

II. Skolotāja funkcijas; 

III. Asistenta funkcijas; 

IV. 4 attīstības stadijas; 

V. Bērna prāts līdz 6 gadiem (norādot sensitīvos periodus); 
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VI. Kārtība: kārtības un precizitātes nozīme, liekot uzsvaru uz kārtības veidiem, kas ietekmē personības 

veidošanos; 

VII. Kustības līdz 6 gadiem: kustību attīstība un to nozīme bērna dzīvē; 

VIII. Valoda un tās attīstība; 

Tā ietvaros tiek izskatīti sekojoši jautājumi: 

1. Pieaugušo sagatavošana; 

2. Valodas vispārīga izmantošana; 

3. Pareizas, precīzas un daudzveidīgas leksikas izmantošana; 

4. Kā klausīties bērnus; 

5. Kā veicināt valodas izmantošanu. 

IX. Neatkarība un tās attīstīšana; 

Tā ietvaros tiek izskatīti vairāki neatkarības veidi – fiziskā, kognitīvā, emocionālā un garīgā, uz kuru 

pamata tiek veidotas savstarpējas attiecības. 

X. Sagatavotā vide: māja un Casa dei Bambini (fiziskā un psiholoģiskā); 

XI. Brīvība un disciplīna. Brīvības izpratne Montessori sistēmā. Disciplīnas veidošanās kā iekšējās 

attīstības daļa; 

XII. Bērna kā sabiedrības locekļa attīstība; 

XIII. Novērošana un tās nozīme (pierakstu veikšanas tehnika novērošanas laikā un tās veidi); 

XIV. Mūzika un vizuālā māksla; 

XV. Kā uzturēt vidi (telpā un ārpus tās). 

Tāpat tiek veltīts laiks praksei: 

• vienkāršās kustības, piemēram, staigāšana vidē, paplātes, materiālu, krēslu nešana; 

• durvju, skapīšu atvēršana un aizvēršana un tml., lai asistenta uzvedība atbilstu speciāli sagatavotas 

vides prasībām un tam, ko no viņa sagaida apkārt esošie izglītības procesa dalībnieki; 

• laipnības un pieklājības obligātie priekšnosacījumi (piemēram, asistentam ir jāsasveicinās ar bērniem 

un viņu vecākiem), palīdzības nodrošināšana ģērbtuvēs utt.; 
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• iepazīšanās ar materiālu izgatavošanas principiem, to uzglabāšana un uzturēšana pienācīgā stāvoklī.  

Pārējās prasības: 

• Kursa dalībniekiem ir jānodod trīs rakstveida darbi 500 vārdu apjomā par tēmām, kuras tiks pārrunātas 

kursa ietvaros.  

• Lai iegūtu sertifikātu par asistentu sagatavošanas kursa iziešanu, studentam ir jāpiedalās kā minimums 

90 % nodarbībās. 

Kurss norisināsies angļu un krievu valodās ar tulkojumu latviešu valodā.  

Kursa norises adrese: Viestura pr. 95, Rīga, Latvija 

DALĪBAS NOSACĪJUMI: 

✓ Vietu skaits grupā ir ierobežots. 

✓ Iepriekšējā reģistrācija ir obligāta.  

✓ Lai reģistrētos, sūtiet PIETEIKUMU uz e-pastu: montessori.fonds@gmail.com 

PIETEIKUMA veidlapu var atrast mājaslapā. 

Reģistrācijas iemaksa sastāda 150 EUR (netiek atgriezta) (iekļauta kursa kopējā cenā) 

Pēc iesnieguma saņemšanas, ja grupā ir vietas, dalībniekam tiek piestādīts rēķins apmaksai bezskaidras 

naudas veidā. Apmaksa skaidrā naudā ir iespējama bērnu centrā: Viestura pr. 95 (pēc iepriekšējas 

vienošanās) 

550 EUR apmaksāt līdz 11/04/2020 

Kopējā summa: 700 EUR 
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