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Akademie Montessori Biberkor nabízí integrovaný celostní 
program, který kombinuje tradiční základní AMI kurzy pro 
vzdělávání dětí ve věku od 3 do 16 let a zároveň připravuje 
účastníky na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami.

Naši přední lektoři Claus-Dieter Kaul a Carolina Abel čerpají ze 
svých dlouholetých zkušenosti z Montessori centra profesora 
Hellbrüggeho v Mnichově. Spolu s týmem lektorů předávají 
podstatu své dlouholeté praxe v oblasti Montessori pedagogiky 
moderním a současným způsobem. Během své pedagogické 
praxe získali zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními 
potřebami v integrovaných výukových skupinách s ostatními 
dětmi.

Absolventi kurzu Akademie Montessori Biberkor získají pevný 
základ pro práci s dětmi, žáky i studenty v integrovaných 
třídách. V našem kurzu jedinečným způsobem kombinujeme 
základní myšlenky Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 
21. století.

V rámci partnerství “International Montessori Partnership” 
nabízíme našim zahraničním studentům jednou ročně 
hospitační turné pod vedením Caroliny Abel do vybraných 
Montessori institucí v Německu.
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Čím jsou naše kurzy Montessori výjimečné?

Montessori a ještě něco navíc.

Montessori pedagogika se zaměřuje na individualitu dítěte. Tento přístup je 
v současné světové pedagogice jeden z nejuznávanějších.

Základem vzdělávacího programu je obsáhlý diplomový kurz AMI (Association 
Montessori Internationale).

Naše Montessori kurzy navíc zahrnují následující aspekty a témata:
• další vhledy do současné moderní pedagogiky,
• vzdělávací obsah, který bere v úvahu nejnovější poznatky z oblasti 

výzkumu mozku a moderní vývojové psychologie,
• celostní terapeuticko-vzdělávací přístup, který je základem inkluze,
• intenzivní reflexi, jejíž souvislost s Montessori vzděláváním je 

jednoznačně spojena s kvalitou vztahů, rolí a myslí pedagoga,
• metodiky a didaktiky odpovídající nejnovějším požadavkům současných 

učebních osnov pro základní a mateřské školy.

Naše Montessori kurzy poskytují komplexní soubor znalostí pro práci 
v moderním vzdělávacím zařízení, které má splňovat požadavky na 
vzdělávání v 21. století.

Garanty kvality vzdělávání jsou dlouholetí pedagogové Claus-Dieter Kaul 
a Carolina Abel, kteří kurzy vedou spolu s týmem zkušených lektorů.

Diplomy udělované v závěru kurzů jsou mezinárodně uznávané.

Akademie Montessori Biberkor, dříve Institut für ganzheitliches Lernen 
(IfgL), je členem organizací Montessori Landesverband Byern, Montessori 
Europe a Montessori Dachverband Deutschland.

Nabízíme řadu dalších kurzů a workshopů z různých oblastí Montessori 
pedagogiky.



Naše Montessori kurzy pro práci s dětmi ve věku 3 – 16 let

Náplň výuky je založena na obsahu kurzů AMI. Je doplněna o další materiály 
z různých oblastí. Naši zkušení lektoři jsou schopni poskytnout vhled do 
dětské psychologie v jednotlivých vývojových fázích, stejně jako do 
specifických problémů současné doby (inkluze).

Nároky společnosti na „novou kulturu vzdělávání“ jsou stále jasnější. 
Znalosti o tom, jak se učíme, se vyvíjejí, mění se a stále více potvrzují 
výzkumy Marie Montessori, které prováděla před více než sto lety. 
Vzdělávání má být celostní a zábavné. Požaduje se výuka v souvislostech, 
v projektech vedených napříč různými obory, zohledňující nové výzkumy 
mozku a způsoby učení.
Účastníci našich kurzů dostávají příležitost znovu se naučit jak se učit. 
Proto se Akademie Montessori Biberkor zaměřuje na následující dovednosti:
• respektovat racionální a emoční inteligenci každého jedince,
• podporovat prostorovou orientaci a kreativitu dítěte pomocí vlastní 

manipulace a práce s pomůckami,
• podporovat senzomotorické zkušenosti,
• upevňovat sociální dovednosti v podobě mezilidských vztahů,
• umět pracovat na sebepřijetí a sebereflexi.

Lektoři Akademie ukazují souvislosti mezi disciplínou a svobodou 
a demonstrují tak spojení mezi formou a obsahem.

Jednotlivé bloky se skládají z těchto opakujících se sekvencí:
• Teorie a vize v Montessori pedagogice
• Prezentace pomůcek lektorem
• Samostatná práce účastníků s pomůckami
• Reflexe k jednotlivým modulům a sdílení zkušeností z praxe
• Vzájemná práce na předvedených pomůckách účastníky kurzu

Harmonogram kurzu pro věkové skupiny 3 – 16 let:

Část I:  Teorie – výchova k tichu a uspořádání třídy – 33 hodin 
Praktický život a smyslová výchova – 33 hodin

Část II: Kosmická výchova – 88 hodin
Část III: Matematika – 100 hodin
Část IV: Jazyk – 67 hodin
Část V: Závěrečné kolokvium – 16 hodin
Část VI:  Náslechy – 20 hodin 

Samostatná práce s pomůckami - 40 hodin



Akademie Montessori Biberkor a Claus-Dieter Kaul

Claus-Dieter Kaul je považován za jednoho z nejzkušenějších pedagogů 
a ambasadorů Montessori pedagogiky v německy mluvícím regionu. 
Má za sebou třicet let zkušeností jako Montessori pedagog a lektor, je 
zakladatelem institucí Montessori Europe a Montessori Landesverband 
Bayern. Dále je členem asociace Association Montessori International (AMI) 
a předsedou poradního sboru organizace Modern Montessori International 
London. Od roku 1988 organizuje a vede semináře a workshopy na různých 
evropských univerzitách a školách.

Claus-Dieter Kaul zároveň pomohl založit nespočet zařízení (škol, dětských 
domovů, organizací) využívajících Montessori pedagogiku a dodnes je 
podporuje v oblasti vzdělávání.

V roce 1990 založil Institut für ganzheitliches Lernen (IfgL) v Tegernsee 
nabízející kvalifikační kurzy Montessori pedagogiky pro děti a mládež ve 
věku 3 – 19 let založené na AMI kurzech. Od začátku roku 2014 je IfgL 
Clause-Dietera Kauleho součástí zařízení Montessori Biberkor, které se 
nachází jižně od Mnichova u Starnbergerského jezera. Toto zařízení je 
jedním z nejvýznamnějších v celém Německu (jediné v Bavorsku, které 
poskytuje komplexní Montessori vzdělávání napříč všemi úrovněmi, 
včetně středoškolského, až po přípravu na přijímací zkoušky na německé 
univerzity). IfgL nyní působí pod názvem Akademie Montessori Biberkor.

A právě zde, Claus-Dieter Kaul spolu s Carolinou Abel a týmem zkušených 
lektorů, šíří filosofii současné Montessori pedagogiky, která se dále průběžně 
vyvíjí tak, aby splňovala požadavky na kvalitu vzdělávání ve 21. století.

Více informací naleznete na www.akademie.biberkor.de



TÝM LEKTORŮ
CLAUS-DIETER KAUL

Od srpna 1990 vedl Institut celostního učení (IfgL), 
nyní je vedoucím Akademie Montessori Biberkor. 
Byl učitelem na různých typech a stupních škol 
(první i druhý stupeň), je speciálním pedagogem. 
Absolvoval Montessori výcvik pro práci s dětmi ve 
věku od 3 do 6 let ve Frankfurtu nad Mohanem, 
kurz Montessori vzdělávání dětí ve věku 6 až 12 
let ve Washingtonu, D.C. (USA). Rok pracoval 
na státní škole v Hesensku, rok na soukromé celodenní základní škole 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Patnáct let pracoval v Montessori školách 
dětského centra v Mnichově ve třídách základních a středních škol 
s integrací, třídách pro mentálně postižené, z toho šest let jako ředitel, 
dva roky na německé akademii pro rozvojovou rehabilitaci v dětském 
centru v Mnichově jako trenér Montessori léčebné pedagogiky. Od roku 1988 
vede semináře a workshopy na různých univerzitách a vysokých školách 
v Německu, Itálii, Rakousku, Slovinsku a Švýcarsku, stejně jako semináře 
v Hyderabadu (Indie), Irsku, Švédsku, Polsku, Norsku, České republice 
a Itálii. Od roku 2003 je členem Montessori Europe. V roce 2014 přebírá 
Institut celostního učení Montessori Biberkor a od té doby je zde Claus-
Dieter Kaul pedagogickým vedoucím. Je také členem poradního výboru 
instituce Modern Montessori International v Londýně a členem Association 
Montessori Internationale (AMI).

CAROLINA ABEL
 
Carolina Abel má za sebou 30 let pedagogické 
praxe v integrovaných středních a základních 
školách Montessori. 12 let pracovala na pozici 
ředitelky na školách Aktion Sonnenschein 
v Mnichově a v Montessori Biberkor v Bergu. 
Absolvovala mezinárodní kurz AMI v Montessori 
léčebné pedagogice pro děti ve věku 3-6 let 
v dětském centru v Mnichově. Získala diplom 
na výuku Montessori pedagogiky na středních školách, je dlouholetou 
konzultantkou bývalého Institutu celostního učení (IfgL) Clause-Dietera 
Kauleho. Od roku 2014 spadá tento institut pod Montessori Biberkor. Od 
roku 2015 vede Carolina Abel spolu s Clausem-Dieterem Kaulem Akademii 
Montessori Biberkor.



CHRISTIANE WAGNER

Christiane je zkušenou učitelkou na prvním 
a druhém stupni. V roce 1984 získala národní 
Montessori diplom a dále se vzdělávala 
u Anne-Beaty Huber a Clause-Dietera Kaula. 
Založila a vybudovala Montessori školu 
Starnberg a školu Montessori v Eberhartingu 
v Lohkirchenu v rámci projektu Děti Země. 
Absolvovala speciální trénink, aby mohla 
působit jako multisenzorová učební terapeutka, 
sugestopedka a celostní taneční terapeutka. 
Od roku 2003 má vlastní terapeutickou praxi 
a mimo jiné přednáší Montessori pedagogiku a multisenzorickou učební 
terapii. Aktivně spolupracuje s Akademie Montessori Biberkor, účastní se 
kongresů Montessori Europe a dalšího vzdělávání mimo jiné v Rakousku, 
Itálii a Švýcarsku. Poskytuje poradenství školním týmům a rodičovským 
iniciativám. Je členem MLVB a DMG (německé společnosti Montessori). 
Od roku 2009 spolupracuje jako terapeutka učení s integrovanou školou 
Montessori na Balanstrasse v Mnichově. Spolu s Clausem-Dieterem Kaulem 
je spoluautorkou řady učebnic Montessori Konkret.

BIRGIT GRIEP

Birgit je velmi zkušenou a uznávanou 
pedagožkou a lektorkou nejen v Německu. Má 
zkušenosti s výukou dětí na 1. a 2. stupni, ale 
i na střední škole, vyučovala němčinu jako cizí 
jazyk na univerzitě. V 80. letech absolvovala 
kurzy u Clause-Dietera Kaula a Anny Beaty Huber 
a zároveň získala Národní Montessori diplom 
AMI v Mnichově. V 90. letech spoluzakládala 
Montessori spolek Freisig a podílela se na 
vybudování Montessori školky. Poté založila 
a vedla základní Montessori školu v Geissenu v Německu. Od roku 2004 
se věnuje vzdělávání a poradenství v oblasti Montessori. Je lektorkou 
Akademie Montessori Biberkor a specializuje se na Montessori matematiku 
a geometrii. Vedla certifikované kurzy nejen v Německu, ale i v Česku, 
Rakousku, Itálii, Lichtenštejnsku a Švýcarsku. Přednáší na mezinárodních 
Montessori kongresech pro odbornou veřejnost.



Časový rozpis kurzu pro Českou republiku a rok 2020:

22.-24. ledna Teoretický úvod
12.-14. února Cvičení praktického života a smyslový materiál
19.-21. března  Matematika 1
16.-18. dubna Jazyk 1
7.–9. května Jazyk 2
28.-30. května Matematika 2
17.-19. září Kosmická výchova 1
28.-31. října Kosmická výchova 2 + 3
19.-21. listopadu Matematika 3
11.-12. prosince Závěrečná práce

Hodinová dotace:
397 vyučovacích hodin včetně 40 hodin práce s pomůckami a 20 hodin 
samostatně organizovaných náslechů a stáží v zařízeních Montessori. 
Účastník musí mít potvrzenou účast na všech plánovaných modulech 
v plném rozsahu. V závěru kurzu obdrží každý účastník po splnění podmínek 
mezinárodně uznávaný diplom.

Harmonogram dne:
V pátky probíhá kurz od 16.00 do 19.00, v soboty a neděle od 8.00 do 19. 00. 
V říjnu probíhá kurz od čtvrtka do neděle. Ve čtvrtek, pátek a sobotu  
od 8.00 do 19.00, v neděli od 8.00 do 16.00.
Do denního programu jsou zařazeny relaxační přestávky a hodinová polední 
pauza na oběd.

Místa konání:
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633, 272 01 Kladno, 
odloučené pracoviště ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, 
Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI

Smluvní strany
Poskytovatel kurzu – Montessori Biberkor e.V, Biberkor Strasse 19-23, D-82335 Berg
Organizátor a zprostředkovatel vzdělávacích kurzů - Erudio Montessori, s.r.o., IČ: 04864565
Účastník kurzu - klient, který se přihlásí na kurz organizovaný nebo zprostředkovaný 
společností Erudio Montessori, s.r.o.
Vymezení pojmů
Vícedenní kurz bez ubytování - odborný program organizuje nebo zprostředkovává a prodává 
společnost Erudio Montessori, s.r.o. Ubytování, dopravu a stravu si zařizuje účastník na vlastní 
náklady. Společnost Erudio Montessori, s.r.o. může doporučit ubytování v okolí.
Akreditovaný kurz –Diplomový kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Cena kurzu
Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. 
Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je 
závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu.
Cena kurzu činí 88 8000 Kč.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu s platností od data publikování změny 
ceny.
Platební metody
Klient uhradí kurzovné bankovním převodem na účet společnosti Erudio Montessori, s.r.o. na 
základě vystavené faktury.
Přihláška
Pro registraci do kurzu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, včetně veškerých povinných 
údajů a potvrdit souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami. Do 2 týdnů od registrace je 
nutné provést zálohovou platbu ve výši 22 000 Kč na účet číslo 2500960023/2010 společnosti 
Erudio Montessori, s.r.o. Pokud platba nebude na účet společnosti připsána do 2 týdnů 
(nejpozději však do 15. 11. 2020), bude rezervované místo postoupeno dalším zájemcům. 
Potvrzení o přijaté platbě obdrží účastník e-mailem.
Platby
Požadovaná záloha musí být odeslána nejpozději ve lhůtě stanovené při registraci, zbývající 
částka bude zaplacena ve dvou splátkách, každá ve výši 34 400 Kč. První splátka musí být 
zaplacena nejpozději do 11. 1. 2021 a druhá nejpozději do 10. 6. 2021. Na každou splátku 
obdrží účastník samostatnou fakturu. Registrace je platná pouze v případě, že zájemce řádně 
vyplnil registrační formulář, souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami a uhradil 
zálohu v plné výši. Pokud jsou náklady hrazeny třetími stranami (školou, zaměstnavatelem, 
sponzorem, sdružením apod.), faktura je vystavena na plátce. Pokud plátce označený na 
faktuře platbu neprovede, povinnost zaplatit fakturovanou částku přechází na účastníka 
kurzu, kterému je tato služba poskytována.
Storno
Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu oznámením této skutečnosti společnosti 
Erudio Montessori, s.r.o. e-mailem zaslaným na adresu info@erudio-montessori.cz. 
Po potvrzení storna je klientovi doručen opravný daňový doklad a částka snížená o storno 
poplatek je vrácena na účet klienta nejpozději do 20 dnů od potvrzení storna. V případě storna 
v jakémkoliv termínu si vyhrazujeme právo účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč.
Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:
• do 15. 11. 2020 do 23.59 hod: 0 % z ceny kurzu
• od 16. 11. do 14. 12. 2020: 50 % z celkové ceny kurzu
• od 15. 12. 2020: 100 % z celkové ceny kurzu

Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny na www.erudio-montessori.cz a účastník kurzu je 
povinen potvrdit souhlas s plným zněním podmínek současně s podáním přihlášky.



Poskytovatel:
Montessori Biberkor e.V

Kontaktní údaje:
AKADEMIE MONTESSORI BIBERKOR
Biberkor Strasse 23
D-82335 Berg
akademie@biberkor.de
www.akademie.biberkor.de

Organizátor v České republice:
Erudio Montessori, s.r.o.

Kontaktní údaje:
info@erudio-montessori.cz
Tel.: +420 728 317 000
www.erudio-montessori.cz



WWW.AKADEM I E . B I BERKOR .DE
WWW.ERUD IO -MONTESSOR I . CZ


