ประกาศสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย

เรื่องการเป�ดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอริ
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 29 เมษายน พศ. 2564
ด้วยสมาคมมอนเทสซอริสากลเห็นชอบให้สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทยดำเนินการเป�ด
ศูนย์ฝ�กฯให้แก่ผู้เรียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและผู้เรียนต่างประเทศที่สมัครใจเข้ามาขอรับการสอบและ
ฝ�กปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนตามข้อกำหนดของหลักสูตร AMI Primary Course 2019-2021
โดยระบุวันและเวลาดังนี้
19 มีค. เวลา 14.00 – 16.00 น. รายงานตัว ณ.ศูนย์ฯ วัดมิ่งเมืองพลาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
20 มีค. เวลา 7.00 – 10.30 น. สอบทฤษฎี ก.

21-25 มีค. เวลา 9.00 – 16.30 น. ฝ�กปฏิบัติ

27 มีค. เวลา 7.00 – 10.30 น. สอบทฤษฎี ข.

28 มีค-15 เมย เวลา 9.00–16.30น ฝ�กปฏิบัติ

18 - 29 เมษ. เวลา 7.00 – 19.00 น. สอบปฏิบัติ
โดยกำหนดข้อปฏิบัติและแนวทางตามมาตรการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด 19 ดังนี้
1. เตรียม Antigen Test Kit (ATK) มาใช้สำหรับการตรวจด้วยตนเองและรายงานผลทางไลน์
กลุ่มสีให้แก่ฝ่ายฝ�กอบรมทราบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ในวันที่ 19 และ 27 มีค, 4 และ11 เมย, และ
วันสอบปากเปล่าสำหรับตนเองในระหว่าง 18 – 29 เมย.
2. ในระหว่างการใช้ศูนย์ฯ ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
จากผู้อื่นอย่างน้อย 1เมตร ล้างมือโดยใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ในกรณีที่ต้องการฝ�กการให้บทเรียนหรือ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นใช้เฟสชิลด์ร่วมกับหน้ากากอนามัย ใช้ถุงมือยางหรือผ้าตามเหมาะสมกับบทเรียน ทำ
ความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้
3. เตรียมภาชนะสำหรับอาหารและน้ำดื่มมาใช้สว่ นตัว นำขยะของตนเองกลับไปด้วยทุกวัน
ขอให้ผู้เรียนและกรรมการจัดการสอบรับทราบทั่วกันและโปรดปฏิบัติตามประกาศนี้
7 มีนาคม พศ. 2564
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Announcement from the Montessori Association of Thailand
The Montessori Teaching and Learning Development Center is Open
Between 19 March – 29 April 2021
The Association of Montessori Internationale has approved the opening of the training
center for students residing in Thailand, as well as foreign students who voluntarily come to
take the exam and practice in preparation for the AMI Primary Course 2019-2021
requirements.
Opening schedule is as follows:
19 March, 2:00 - 4:00 p.m. – Report to the center at Wat Ming Muang Plaram,
Phon District, Khon Kaen Province.
20 March, 7:00 - 10:30 am – Written (Theory) Exam A.
21-25 March, 9:00 am – 4:30 pm – Practice teaching
27 March, 7:00 - 10.30 am – Written (Theory) Exam B.
28 March - 15 April, 9:00 am - 4:30 pm – Practice teaching
18 - 29 April, 7:00 am – 7:00 pm – Oral and Practical Exam
Guidelines as precaution against COVID-19 are as follows:
1. Prepare Antigen Test Kit (ATK) to use for self-examination and report the results via Line
app according to the participant’s group color to the training department before
participating in activities at the center on 19 and 27 March, 4 and 11 April, and
participant’s personal oral examination date between 18 – 29 April.
2. At the Center, check body temperature, wear a mask and maintain a safe distance of at
least 1 meter from others. Wash your hands with soap or alcohol gel. In case you want
to practice giving lessons or work with others, use a face shield together with a mask.
Use rubber or fabric gloves as appropriate for the lesson. Always clean the device before
and after use.
3. Prepare containers for food and drink for personal use. Take your own trash with you
every day.
These guidelines apply to all students and examination personnel.
March 7, 2021
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