หลักสูตรเบื้องต้น AMI ระดับประถมศึกษา 6-12
สมาคมมอนเทสซอริสากลได้ออกแบบหลักสูตร
เบื้องต้นสำหรับความเข้าใจภาพรวมเด็ก
ประถมศึกษาระดับอายุ 6-12 ปี โดยให้ท่านมี
ความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับเด็กในวัยนี้
หลักสูตรประกอบด้วย:
1. บรรยาย เอกสารอ่านประกอบ การ
อภิปราย การสังเกตการณ์ การฝึก
ปฏิบัติ รวมเวลา 60 ชั่วโมง
2. สังเกตุการณ์ 9 ชั่วโมง งานเอกสาร
วิชาการ 3 รายการ และงานผลิต
อุปกรณ์ 1 รายการ
3. สังเกตุการณ์จากวีดิทัศน์ในระหว่าง
บทเรียน และกิจกรรมพิเศษอีก 4
ชั่วโมง
4. รายการและเอกสารการอ่านประกอบ
จะให้ล่วงหน้าเพื่อท่านสามารถอ่าน
เสร็จสิ้นก่อนเริ่มหลักสูตร และขอ
แนะนำให้อ่านก่อนล่วงหน้าก่อนหนึ่ง
คืนเพื่อความสำเร็จอย่างยิ่งของท่าน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเกี่ยวกับ
เด็กอายุ 6-12 ปี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก
ครู นักวิชาการ นักจิตวิทยาเด็ก ครูการศึกษาพิเศษ
ครูผู้ช่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยากร: ผู้อำนวยการฝึกอบรม Rebecca
Dallam, AMI Trainer, Australia
รูปแบบการเรียน: เรียนผ่านระบบออนไลน์
ภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
สำหรับผู้สนใจรับฟังรายละเอียดหลักสูตร พบ
วิทยากร ถามตอบ: วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
เวลา 11. 00 – 12.00 น. (Link จะประกาศ
บนเวบไซด์ montessoriassothailand.org)
กำหนดเวลาเรียน: เวลา 18.00 น. – 21:15 น.
(เวลาประเทศไทย)วันที่ 23 – 24, 26- 28 พค.
และ 2 - 6, 14 – 18 มิย พศ. 2564
ลงทะเบียน: ตลอดหลักสูตร (รวมเอกสารแปล
ไทย) จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
จ่ายเงินผ่านธนาคาร: สมาคมมอนเทสซอริแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขบัญชี 0590064037
สมัคร/แจ้งการชำระค่าเล่าเรียน/ขอทุน: email:
montessoriassothailand@gmail.com
เอกสารประกอบการสมัคร: สำเนาบัตร
ประชาชน/บัตรข้าราชการและใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0870035018,
0813754930, 0817785719

AMI Orientation Course (6-12)
The Association Montessori Internationale
6-12 Course is designed to give an
overview of the 6-12 child and a clear
understanding of Montessori philosophy
regarding children of this age.

This course is suitable for adult parents,
grandparents, carers, teachers, classroom
assistants and administrators.

The course components: include
lecture, reading and discussion,
observation and practical activities for a
total of 60 hours.

Q&A Session: Open for All; 15 May 2021
at 11. 00 a.m. – 12.00 p.m. (Thailand)

There are 9 additional hours of
observation, and students must submit 3
short papers and 1 handmade material
during the course.
Five hours of video observation will be
completed during the course, and 4 hours
will be completed with alternative
activities.
The reading list is given in advance and we
recommend you complete all the reading
before the course begins.
You will be most successful if you read in
advance and refresh yourself the night
before.

Learning Format: Online Platform, Virtual
Sessions with English and Thai translation

Meet the Trainer : Understand the
Montessori Elementary (Link by request;
montessoriassothailand@gmail.com)

Schedule: 6 p.m. – 9:15 p.m. (Thailand)
23–24, 26-28 May, 2-6, 14–18 June 2021.
Registration Fee: 30,000 Baht
Payment: Krungthai Bank (Swift code;
KRTHTHBK) Montessori Association of
Thailand, Account 0590064037.
Apply by email:
montessoriassothailand@gmail.com
Accompany Documents: A copy of your
passport and Bank receipt of your
payment.

