LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
MTCV
Trung tâm huấn luyện giáo viên Montessori
Việt Nam (MTCV) được thành lập từ năm
2011, là trung tâm đầu tiên mang các khóa
đào tạo giáo viên Montessori chuyên sâu và
bài bản tầm cỡ quốc tế về Việt Nam.
Năm 2010 – 2011: Nhà đầu tư và ban lãnh
đạo MTCV đã thực hiện nhiều chuyến tham
quan các trường mầm non có áp dụng và
không áp dụng phương pháp Montessori tại
Hàn Quốc và Nhật Bản, là những nước châu Á
có điểm tương đồng với Việt Nam. Thông qua
các buổi tham quan, tọa đàm, trao đổi sâu sắc
giữa các cá nhân tiên phong tại Việt Nam và
những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tại
Hàn Quốc và Nhật Bản, nhận thức rõ vấn đề
“hiền tài là nguyên khí” MTCV đi đến quyết
định kết hợp cùng trường Sakura Montessori
tổ chức các khóa đào tạo Montessori để cung
ứng các giáo viên Montessori đạt chuẩn quốc
tế đầu tiên tại Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, MTCV may mắn
được gặp chị Lê Mai Hạnh (Giám đốc đương
nhiệm của chương trình thực tập) là người
đã nhận được học bổng quý giá và tấm bằng
giáo viên Montessori quốc tế do trung tâm
huấn luyện Montessori Teacher Prepration of
Washington (MTP of WA) tổ chức tại
Philippin. Cho đến nay chị Lê Mai Hạnh là 1
trong số ít người trên thế giới được nhận học
bổng của trung tâm huấn luyện này (Việt
Nam có 3 người)
Chị Lê Mai Hạnh cũng là điều phối viên
đầu tiên của MTCV khi kết nối giám đốc
trung tâm MTP of WA, cô Sharlet McClurkin
và chồng quá cố là thầy Don McClurkin đến
Việt Nam. MTP of WA và chi nhánh quốc tế
của mình là MTPI là một trung tâm đã tổ chức
các khóa đào tạo khắp các nước Trung Quốc,
Philippin, Mông Cổ, Hàn Quốc.
Cũng nhờ kỹ thuật lồng ghép kiến thức về lý
thuyết tuyệt vời vào trong những bài giảng
sinh động, thấm thía song hành cùng các ví
dụ thực tế, cô Sharlet McClurkin và thầy
Don McClurkin đã truyền cảm hứng cho rất
nhiều học trò xuất sắc đồng hành cùng cô
trong sứ mệnh mang Montessori đến mọi
quốc gia trên thế giới.

Nhờ có MTP of WA, một số huấn luyện
viên người Philppin, Trung Quốc, Hàn
Quốc như được tiếp thêm nguồn sống mới
để họ phát triển trung tâm huấn luyện
Montessori của mình sao cho tiệm cận với
Montessori hiện đại, mang nét đặc trưng của
văn minh Hoa Kỳ.
Trở lại với MTCV, khi nhìn nhận rõ tính hiệu
quả của Montessori với trẻ Việt Nam trong
các lớp học do chị Lê Mai Hạnh phụ trách,
MTCV quyết định hợp tác với chi nhánh
quốc tế MTPI của MTP of WA tổ chức các
lớp đào tạo giáo viên Montessori quốc tế.
Thời điểm đó, MTP of WA liên kết với tổ
chức MIA. Theo đúng quy chuẩn của quá
trình đào tạo giáo viên Montessori tại Mỹ,
MTCV cũng triển khai mô hình hợp tác
toàn diện, tức là hợp tác đồng thời với
một Trung tâm huấn luyện Montessori và
một hiệp hội Montessori.
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Năm 2011 – 2015: Hợp tác cùng tổ chức
Montessori Institute of America (MIA) tổ
chức các khóa đào tạo giáo viên Montessori
quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. MTCV chứng
minh khả năng tổ chức đào tạo và điều phối
chuyên nghiệp, là cái nôi huấn luyện 60%
giáo viên “đầu đàn” về Montessori hiện nay
tại Việt Nam. Hiện nay nhiều học viên tốt
nghiệp các khóa chuyên sâu của MTCV vẫn
tiếp tục con đường phát triển sự nghiệp
Montessori của chính mình.
Học viên của chúng tôi có những người đã trở
thành giám đốc trung tâm huấn luyện, hiệu
trưởng trường Montessori, nhà hoạt động
giáo dục, diễn giả tại các sự kiện giáo dục hay
là các giáo viên chủ chốt tại các trường áp
dụng phương pháp Montessori nói riêng và
giáo dục sớm nói chung. Đây là thời điểm
“lửa thử vàng” của một trung tâm huấn luyện
còn sơ khai nhưng không hề thua kém bất kỳ
trung tâm quốc tế nào về độ hiệu quả. Sau 4
năm chúng tôi đã thực hiện được đồng thời
các công việc mà bất kỳ trung tâm huấn luyện
nào trên thế giới cũng ngưỡng mộ:
-

Đều đặn hàng năm tổ chức các khóa
giáo viên quốc tế và giám sát thực tập
sinh chặt chẽ, hiệu quả.

-

-

-

-

Dịch toàn bộ giáo trình Montessori
bao gồm bộ sách “Kim chỉ nam” của
mọi giáo viên Montessori trên toàn
cầu (đa phần các TTHL trên thế giới
đều sử dụng tiếng Anh và không gặp
mấy khó khăn trong việc chuyển ngữ)
Phiên dịch viên đồng thời là những
người được đào tạo chuyên sâu về
Montessori. 100% phiên dịch viên đều
là người có chứng chỉ Montessori (ít
nhất là đạt chứng chỉ học thuật 210
giờ hoặc đã có kinh nghiệm dịch sách
về Montessori.)
Điều phối, liên hệ và mời về Việt
Nam các chuyên gia tầm cỡ thế giới
về Montessori tới chia sẻ và đào
tạo. Có thể kể đến các hội thảo mà
MTCV đã tổ chức vào thời gian này với
sự góp mặt của cô Sharlet McClurkin
(giám đốc trung tâm huấn luyện MTP
of WA), cô Christine Munn (chủ tịch
MIA), thầy Frank Leto (bậc thầy về âm
nhạc Montessori) cô KT. Korngold
(giáo viên Montessori đạt giải thưởng
danh giá của MACTE)
Hỗ trợ định hướng cho học viên tìm
được trường thực tập phù hợp với
tiêu chuẩn thực hành sau khóa học lý

-

-

thuyết. Trong khuôn khổ của việc hợp
tác, MTCV cũng là đơn vị đã hỗ trợ
hiệp hội MIA triển khai và phát triển
hệ thống trường thành viên cũng như
tạo được chỗ đứng trong cộng đồng
Montessori Việt Nam.
Chương trình thực tập là “đặc
trưng” của MTCV khi không ở đâu có
những giám sát viên tới dự giờ, tổ
chức họp thực tập, tư vấn, hỗ trợ kĩ
càng và sâu sắc như tại MTCV. Chị Lê
Mai Hạnh là người đặt những nền
móng đầu tiên cho bộ Tiêu chuẩn
giám sát thực tập mà MTCV đang
phát triển trong đó đề cao sự cống
hiến, khả năng truyền cảm hứng và
tinh thần tương trợ giáo viên
Montessori không biết mệt mỏi.
Các khóa đào tạo trong thời gian này
là nền tảng và động lực để MTCV nỗ
lực không ngừng vì sự nghiệp đào tạo
và xa hơn là mang những ưu điểm
vượt trội của Montessori tới trẻ em
Việt Nam. Từ đây, rất nhiều trường
Montessori đã ra đời và Montessori
gần như đã đến gần với giai đoạn
“bùng nổ” tại Việt Nam.
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Năm 2016 – nay: Tiếp tục mở rộng quan
hệ hợp tác ở tầm sâu rộng với MTP of WA
và IAPM
Từ năm 2015 MTP of WA liên kết với Hiệp
hội phát triển Montessori quốc tế
(International Association of Progressive
Montessori) và đề nghị được hợp tác cùng
MTCV.
Nhận thấy các tiêu chuẩn hoạt động, nền tảng
về triết lý và thực hành Montessori của IAPM
phù hợp với định hướng và tiêu chuẩn phát
triển của một trung tâm huấn luyện độc lập,
MTCV đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu
rộng hơn với IAPM, chi nhánh quốc tế của
MTP of WA là MTPI tại Việt Nam. (Tìm hiểu
thêm về MTP of WA, MTPI và IAPM)
Sau khi cộng tác với IAPM, MTCV tiếp tục tổ
chức các khóa học do MTPI cung cấp, giáo
viên tốt nghiệp khóa học sẽ nhận được chứng
chỉ giáo viên Montessori quốc tế do IAPM và
MTPI chứng nhận. Chỉ trong 2 năm, ba khóa
đào tạo giáo viên Montessori quốc tế đã được
khai giảng đáp ứng “cơn khát” giáo viên
Montessori đạt tiêu chuẩn, “được chuẩn bị
đầy đủ về tâm thế và kiến thức” để điều hành

và thiết lập môi trường Montessori tiêu
chuẩn phục vụ sự phát triển của trẻ.
Số lượng học viên cũng tăng dần qua từng
thời kỳ. Theo thống kê, số lượng học viên của
MTCV qua các thời kỳ có sự tăng dần ổn định,
là minh chứng cho sự phát triển liên tục và uy
tín của trung tâm. (Năm 2011: 25 người, …
năm 2016: 60 người, khóa 1 năm 2017: 40
người)

viên quốc tế - chuyên sâu. Khóa học này
không chỉ phù hợp với giáo viên mà còn
hướng đến các bậc phụ huynh, những người
muốn tìm hiểu về phương pháp này ở góc độ
tổng quát.

Song hành cùng hoạt động đào tạo chuyên
sâu về Montessori (tìm hiểu khóa học chuyên
sâu) MTCV đã quyết định và tổ chức thành
công 3 khóa học nhập môn phương pháp
Montessori trong cùng năm 2017 với hơn
100 học viên. Đây là chương trình đúc kết
tâm huyết rất nhiều năm theo đuổi phương
pháp Montessori và trau dồi kiến thức cùng
giảng viên nước ngoài của đội ngũ giảng viên
của trung tâm (tìm hiểu về giảng viên tại đây)
Chương trình nhập môn – hay còn gọi là đào
tạo giáo viên trợ tá cho lớp học Montessori
được xây dựng dựa trên mô hình đào tạo trợ
tá của thế giới, giúp học viên có cái nhìn tổng
quan về lý thuyết, cách vận hành một lớp học
Montessori, cách áp dụng một số bài học
trong 5 lĩnh vực và đặc biệt là nhận ra được
tầm quan trọng của một khóa đào tạo giáo
3

Sau 6 năm, MTCV đã mạnh dạn đầu tư cơ
sở vật chất cho một trung tâm huấn luyện
đạt chuẩn quốc tế.:














Diện tích 188m2, sức chứa 100 người
Diện tích phòng được bao quanh bởi
1000 loại giáo cụ cùng giá kệ xinh xắn,
gọn gàng
Hệ thống máy chiếu, máy quay chất
lượng cao cho phép hiển thị, hỗ trợ
bài học tốt nhất
Văn phòng được tách biệt với trung
tâm huấn luyện, sẵn sàng đón tiếp các
học viên, thực tập sinh tới trao đổi
Thư viện luôn cập nhật các đầu sách
hàng đầu về Montessori
Đội ngũ điều phối viên, phiên dịch
viên có đủ năng lực ngoại ngữ (tiếng
Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung) tăng đều
hàng năm và đều đã qua đào tạo
Montessori
Đội ngũ hỗ trợ (admin) nhiệt tình,
điều phối và hỗ trợ học viên kịp thời,
chuẩn xác
Phát triển và hoàn thiện bộ Tiêu
chuẩn giám sát thực tập

MTCV hân hạnh là đơn vị quy tụ các
giáo viên - giảng viên Montessori
được đào tạo bài bản ở nước ngoài
và giàu kinh nghiệm giảng dạy trực
tiếp trong lớp học mầm non và đào
tạo người trưởng thành.
Tầm nhìn của chúng tôi:
MTCV sẽ là một tổ chức “trợ lực cho
cuộc sống” và “chuẩn bị” cho các
giáo viên, những người ủng hộ
Montessori đi vào con đường được
soi sáng bởi những kiến thức, triết
lý và tinh thần Montessori. Chúng tôi
ở đây để cùng bạn hướng tới một
quá trình biến đổi kỳ diệu của chính
bản thân mình và vì một nền Giáo
dục dành cho nhân loại tốt đẹp và
hòa bình.
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