
Staň se Montessori učitelem!

Slovo ředitelky
Jako montessori pedagogové jsme zvyklí 

vnímat celé dítě. V našem 
programu DMTEP 

nabízíme zkušenost, 
která vnímá celého 
dospělého. Náš 
program zohledňuje 

potřeby dospělých 
studentů v prostředí 

založeném na otevřeném 
přístupu. Přidejte se k nám na cestu 
objevování a rozvoje.

Náš vzdělávací program pro učitele je 
založen na původních zásadách práce 
Marie Montessori. Podporujeme studenty, 
aby v roli průvodce pozorovali, analyzovali 
a vytvářeli vhodné strategie vedení dětí. 

Dorothy Paul, Ed.S. 
Ředitelka tréninkového centra 
Ředitelka programu Early Childhood

Kdo jsme 
Duhovka kurz montessori pedagogiky  

(Duhovka Montessori Teacher Education 
Program) je postaven na principech 
pedagogického přístupu Marie Montessori. 
Všechny programy připravují absolventy  

na úspěšnou dráhu montessori pedagogů. 

Naše kurzy jsou vyučovány v anglickém jazyce 
zahraničními certifikovanými lektory se zaměřením na vícejazyčné 
a multikulturní prostředí. 

Kurikulum
Základními oblastmi výuky jsou: praktický 

život, smyslová výchova, jazyková výchova, 
matematika, přírodní vědy, umělecké 
předměty a řízení třídy. Základem našich kurzů 
je propojení přednášek, diskuzí, prezentací 

pomůcek, skupinových projektů, online modulů 
(EL) a supervidované praktické části. 

Praxe
V průběhu praxe získávají účastníci kurzů cenné 

zkušenosti pod odborným vedením. Studenti 
během ní propojují získané teoretické znalosti 
s praktickou zkušeností ze třídy. Spojení obou 
částí pomáhá utvářet kompetence úspěšného 

montessori průvodce.  

Mezinárodní certifikát
Absolventi získají na konci kurzu diplom AMS, který je mezinárodně 
uznávaným montessori standardem.

Duhovka Montessori Teacher Education Program 
Duhovka kurz Montessori pedagogiky
Získejte diplom Americké Montessori Společnosti v České republice

Early Childhood  2,5 - 6 let (kurz pro mateřské školy)
Elementary I  6 - 9 let (kurz pro první stupeň ZŠ)
Elementary I-II  6 - 12 let (kurz pro první stupeň ZŠ)

Podrobnější informace najde na našich webových stránkách: www.duhovkainstitut.cz | tel.: 734 871 495

Duhovka kurz montessori pedagogiky (DMTEP) pro věk 2,5-6, 6-9 a 6-12 
je plně akreditovaný Americkou montessori společností a Akreditační 
komisí pro pro vzdělávání učitelů v montessori (MACTE) do roku 2020. 
Všechny kurzy jsou také akreditované Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR v rámci DVPP.


