
 

Để có một cái “nghề”, chúng ta cần dành ít nhất từ 4 đến 7 năm ở giảng đường đại học và 

có lẽ nhiều năm sau đó để thực hành những điều chúng ta đã được dạy. Làm cha mẹ hay giáo 

viên, chúng ta đang lựa chọn một cái nghề rất quan trọng và thiết yếu của cuộc sống, nghề 

“trồng người”. Để trồng một cái cây, chúng ta phải có kiến thức về cây, đặc tính, điều kiện và 

những nhu cầu của cây, những kỹ thuật làm sao để trồng cây đó. Để “trồng người”, hay theo 

một ngôn ngữ khác là “hỗ trợ sự phát triển” của trẻ, chẳng phải chúng ta cũng cần hiểu rất rõ 

ràng về con người, sự phát triển và cách hỗ trợ đứa trẻ - con người ấy một cách phù hợp sao? 

Một đứa trẻ lên 3 sẽ không giống như một em bé sơ sinh hay 1 tuổi. Nếu như những đứa trẻ 

trong giai đoạn 0-6 tuổi đang có rất nhiều sự nhạy cảm đối với thế giới xung quanh và cảm 

nhận thế giới bằng các giác quan thì một đứa trẻ trong giai đoạn phát triển từ 6-12 tuổi thì 

không còn những sự nhạy cảm đó nữa. Em kết nối, tìm hiểu về thế giới với trí tuệ và tâm hồn 

của mình.  

Là cha mẹ hay giáo viên, chúng ta cần phải hiểu, một cách khoa học và khách quan, “đứa 

trẻ của chúng ta là ai? trong từng giai đoạn phát triển để chúng ta có thể trao cho trẻ sự hỗ trợ 

phù hợp thông qua giáo dục.  

Khi nói đến giáo dục trẻ, chắc hẳn chúng ta không còn quá xa lạ với cái tên Montessori, 

một phương pháp giáo dục khoa học, lấy trẻ - người học làm trung tâm, dựa trên quy luật phát 

triển cốt lõi nền tảng của con người, hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ từ 0-18 tuổi. 

Montessori đã có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm. Rất nhiều trường mầm non Montessori đã 

được thành lập để hỗ trợ trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đã đến lúc chúng ta cần phãi dõi theo để hỗ trợ những 

“Đứa trẻ lên 7” (những đứa trẻ trong giai đoạn phát triển thứ 2, từ 6-12 tuổi).  

Theo cách tiếp cận giáo dục truyền thống, khi nói đến tiểu học, chúng ta sẽ nhớ về hay nói 

đến các môn học, tiết học, các dãy bàn ghế ngay ngắn, sự tuân thủ và kỉ luật vô điều kiện, thành 

tích học tập, các bài học thuộc lòng, v.v…Trong cách tiếp cận Montessori, trong giai đoạn phát 

triển này, chúng ta đang nói đến “Những đứa trẻ của vũ trụ”, chúng ta đang nói đến “giáo dục 

toàn vũ”, những “câu chuyện lớn” về sự hình thành của vũ trụ, của trái đất, của con người và 

vạn vật, các văn hóa và sự phát triển xã hội. Chúng ta không có tiết học hay những môn học 

tách rời hoàn toàn khỏi nhau vì tất cả mọi thứ đều có sự kết nối và liên đới với nhau. Bà Maria 

nói về Montessori tiểu học rằng “Mục đích của giáo dục tiểu học là tạo ra bên trong đứa trẻ 

một ý thức về bản thân, về sự hình thành của tập thể xã hội và dân tộc mà trẻ là thành viên và 

một cảm nhận toàn diện và có tính toàn vũ thông qua các trải nghiệm của chính mình.” (Trích 

sách “Từ tuổi thơ ấu đến thanh thiếu niên” - Maria Montessori) 

Trung tâm Montessori Việt Nam (IMC) và Trung tâm Montessori Ấn Độ (IMC) xin hân 

hoan thông báo về chương trình đào tạo giáo viên Montessori tiểu học (nhóm tuổi 6-12), lần 

đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo như sau: 

THƯ NGỎ  

CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI TIỂU HỌC 

NHÓM TUỔI 6-12 



 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

GIÁO VIÊN MONTESSORI TIỂU HỌC 

Nhóm tuổi 6–12 

Chương trình được chia thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 – NỀN TẢNG (dự kiến khai giảng ngày 07/11/2020, kéo dài khoảng 8 tháng); 

- Giai đoạn 2 – phần còn lại (khoảng 2 tháng sau khi kết thúc giai đoạn 1, kéo dài khoảng 1 năm) 

(học viên cần hoàn tất giai đoạn 1 để tham gia giai đoạn 2). 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIAI ĐOẠN 1 – NỀN TẢNG 

Ngày khai giảng (dự kiến): 07/11/2020. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể: 

- Nắm bắt kiến thức tổng quan về trẻ trong giai đoạn phát triển đầu đời (0-6 tuổi); 

- Hiểu trẻ trong giai đoạn phát triển thứ hai (06-12 tuổi); 

- Trang bị kiến thức để hỗ trợ trẻ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non sang tiểu học; 

- Hiểu triết lý Montessori, các nguyên tắc vận hành môi trường Montessori tiểu học; 

- Tiếp thu các kiến thức ban đầu để làm việc với trẻ ở nhóm tuổi tiểu học; 

- Biết cách chuẩn bị học cụ cần thiết trong lớp học Montessori tiểu học. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

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

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

- Quản lý, hiệu trưởng, giáo viên các trường tiểu học; 

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

- Giảng viên các chương trình đào tạo giáo viên tiểu học; 

- Các phụ huynh mong muốn đồng hành cùng con giai đoạn tiểu học (06-12 tuổi). 

THỜI LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

- Học tập trung kết hợp với trực tuyến. 

- Thời lượng đào tạo: khoảng 300 giờ, kéo dài trong khoảng 8 tháng, bao gồm: 

 Ngày khai giảng (dự kiến): 07/11/2020; 

 Học tập trung kết hợp với trực tuyến tại các trung tâm thực hành của VMC: Thứ 7, chủ nhật 

2 tuần/ lần (15h30 – 19h00); 

 Học online: Thứ Hai, thứ Tư hàng tuần (18h30 - 20h30); 

 Thực hành với học cụ Montessori và làm việc nhóm tại các Trung tâm thưc hành của VMC: 

02 tuần/ lần (04 giờ/ lần); 

 Quan sát môi trường Montessori tiểu học tại TP.HCM: khoảng 08h quan sát; 

 Thi cuối khóa. 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 

- Nguyên tắc trình bày nội dung theo tính tương 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 trường 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, làm việc nhóm để chuẩn bị cho công việc sau này. 

 

- Trung tâm Montessori Ấn Độ (Indian Montessori Centre - IMC) tiền thân do bà Maria 



ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

- Trung tâm Montessori Ấn Độ (Indian Montessori Centre - IMC) tiền thân do bà Maria Montessori 

sáng lập thông qua các khóa đào tạo đầu tiên kể từ năm 1939 trong thời gian bà sinh sống tại Ấn 

Độ; 

- Trong suốt hơn 80 năm kinh nghiệm đào tạo và hoạt động cộng đồng Montessori, IMC đã đào tạo 

hơn 150 khóa học (Nhóm tuổi 2.5-6 và tiểu học), cho hơn 12.000 học viên và đã có hơn 1.200 

trường Montessori được thành lập và vận hành bởi chính các học viên IMC tại Ấn Độ; 

- Link website IMC: http://www.indianmontessoricentre.org 

CHỨNG NHẬN 

- Sau khi hoàn tất thành công GIAI ĐOẠN 1 của CTĐT, học viên sẽ nhận được Chứng nhận đã 

hoàn thành CTĐT Giáo viên Montessori tiểu học (Nhóm tuổi 6-12), Giai đoạn 1 – Nền tảng; 

- Chứng nhận là điều kiện cần thiết để Học viên có thể tiếp tục tham gia giai đoạn tiếp theo của 

CTĐT Montessori tiểu học (học viên không tham gia hay chưa hoàn tất giai đoạn 1 sẽ không đủ 

điều kiện tham gia giai đoạn 2) 

- Sau khi hoàn tất cả 02 giai đoạn đào tạo, học viên được cấp Bằng Giáo viên Montessori Tiểu học 

– Nhóm tuổi 6-12 để đủ điều kiện làm việc với trẻ. 

ĐỊA ĐIỂM 

- Địa điểm học tập trung: Trung tâm Montessori Việt Nam (8/1 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP. HCM. 

- Địa điểm trung tâm đào tạo và thực hành các Khu vực: 

 Khu vực Miền Nam: VMC: 8/1 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM. 

 Khu vực Miền Trung: Surya House, K75/18 Lê Hồng Phòng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

 Khu vực Tây Nguyên: Sky Montessori School, 68A Nguyễn Đình Chiểu, TP. Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk. 

 Khu vực Miền Bắc: Trường mầm non Shining Star Hà Nội, số 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội. 

SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO 

- Từ 30 đến 70 học viên. 

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY 

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

KHU VỰC TUYỂN SINH 

- Toàn quốc 

HỌC PHÍ VÀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ 

- Phí đăng ký (*): 3.500.000 VNĐ, hạn chót đóng phí 15/10/2020. 

- Học phí (**): 47.500.000 VNĐ hạn chót đóng học phí 25/10/2020. 

Học phí trên bao gồm: chi phí đào tạo, tài liệu, học cụ học tập và thực hành, chưa bao gồm chi phí 

phát sinh cho đợt quan sát các môi trường Montessori tại Ấn Độ, chi phí dịch thuật giáo án nhóm 

(nếu có). 

Lưu ý: 

(*) Phí đăng ký giữ chỗ sẽ được khấu trừ trong Học phí. Phí này sẽ không được hoàn trả trong 

trường hợp học viên đã đăng ký giữ chỗ nhưng không theo học. 

 



 

(**)Chính sách hoàn trả học phí: 

- Không hoàn bất kỳ phí đào tạo trong trường hợp học viên hủy tham gia trước khi chương trình học 

bắt đầu 2 tuần. 

- Trong những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng (có giấy tờ chứng minh cụ thể), học viên sẽ được 

hoàn trả 50% học phí sau khi đã trừ đi phí đăng ký nếu trường hợp của học viên được sự đồng ý 

thống nhất của đơn vị đào tạo IMC và đơn vị tổ chức VMC. 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (***) 

- Giảm ngay 5% học phí cho 10 học viên đóng học phí sớm nhất/ hoặc học viên đã tham gia các khóa 

đào tạo của VMC/ hoặc giáo viên các trường của học viên IMC và VMC thành lập và vận hành trước 

ngày 30/09/2020. 

- Giảm ngay 8% học phí cho nhóm từ 03 học viên trở lên đóng học phí trước ngày 05/10/2020. 

- Giảm ngay 3% học viên ngoài địa bàn TP.HCM đóng học phí trước ngày 25/10/2020. 

- Các trường cử học viên đi học với số lượng nhiều, vui lòng liên hệ ban tổ chức để có chính sách học 

phí tốt nhất. 

(***) Học viên chỉ được áp dụng một trong các chương trình ưu đãi nói trên. 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ 

- Nộp tiền mặt tại VMC (8/1 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM) để nhận Phiếu thu học phí 

trực tiếp. 

- Hoặc Chuyển khoản vào tài khoản: TRUNG TÂM MONTESSORI VIỆT NAM, Số tài khoản: 

0881000161118 tại Ngân hàng Vietcombank Gia Định Tp. Hồ Chí Minh. 

 Nội dung chuyển khoản <Họ và tên học viên> <SĐT học viên> <Mã số học viên>; 

 Gửi bản chụp Giấy nộp tiền/ Thông tin chuyển khoản về email: 

info@vietnammontessoricentre.com; 

 Bộ phận tuyển sinh sẽ gửi bản chụp Phiếu thu qua email cho học viên, bản chính sẽ gửi cho học 

viên vào ngày Khai giảng Khóa học. 

HỒ SƠ TUYỂN SINH 

 Điền đầy đủ thông tin vào link đăng ký tham gia chương trình đào tạo tại link: 

https://forms.gle/BmKnSY7RxN43h7aa6; 

 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); 

Lưu ý: Học viên sẽ nhận được Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh và thanh toán học phí ngay khi đăng ký 

tham gia khóa học. 

BỘ PHẬN TƯ VẤN TUYỂN SINH 

Trung tâm Montessori Việt Nam 

 Địa chỉ  : 8/1 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM 

 Email  : info@vietnammontessoricentre.com 

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

 Hotline : 0888.710.678 (Ms Hương)/0835.511.222 (Ms Lam) 

Bộ phận tiếp nhận tuyển sinh khu vực Miền Bắc: 

 Địa chỉ:  Trường mầm non Shining Star Hà Nội, số 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 

 Hotline: 0973.009.926 (Ms Hải)/ 0972.603.333 (Ms Hiền) 

           TRUNG TÂM MONTESSORI VIỆT NAM 

 

https://forms.gle/BmKnSY7RxN43h7aa6

