
 

 
УТВЪРЖДАВАМ:  

 
                                                                                             /проф. д-р Б. Ангелов/ 
 

УЧЕБЕН ПЛАН  
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
“Монтесори педагогиката в съвременното 

общество - предучилищен етап” 
/първо и второ ниво/  

 
Форма на обучение: задочна  
Срок на обучение: 15 месеца  
(първо ниво - 12 месеца, второ ниво - 3 месеца) 
 

Следдипломната квалификация е създадена за работещите в       
предучилищен етап на образованието, които искат да се развиват         
професионално според принципите на Монтесори педагогиката в       
съвременния свят. В рамките на две нива, с общ брой часове 540, се             
предвиждат теоретични, практически занятия, хоспитиране и практика в        
Монтесори детски градини. Програмата дава знания и умения за това как           
се създава и се работи ефективно в подкрепяща всяко дете обучителна           
среда, която да отговаря на новите тенденции в обществото.  

 
Следдипломната квалификация “Монтесори педагогиката в     

съвременното общество - предучилищен етап” е подходяща за педагози,         
психолози, ресурсни учители, логопеди и други специалисти, които        
работят в детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие,          
кооперативи, детски центрове и кабинети. В нея могат да се включат           

 



всички, които проявяват интерес към прилагането на Монтесори        
педагогиката в предучилищен етап, без значение от опита и стажа им.  

Обучението е подходящо за работещи, тъй като е структурирано,         
така че да съчетава лекционна/присъствена част със самостоятелна        
работа у дома или на работното място. Часовете са оптимално          
разпределени между аудиторна и извънаудиторна заетост. Програмата       
използва предимствата на електронната система за обучение на СУ “Св.          
Климент Охридски” (https://elearn.uni-sofia.bg/ ). 

Кандидатите е необходимо да имат висше образование - степен         
професионален бакалавър, бакалавър или магистър, без значение каква        
е специалността.  
 

Цел на обучението: 
Следдипломната квалификация “Монтесори педагогиката в     

съвременното общество - предучилищен етап” дава теоретични знания и         
практически умения за работа в Монтесори образователна среда.        
Участниците в програмата се обучават в интегриране на занимания и          
дейности, развиващи медийно - дигитална грамотност (ключови умения,        
включени в европейската рамка за учене през целия живот). Програмата          
се осъществява в две нива. 

 
Първото ниво на следдипломната квалификация включва      

теоретични модули, които поясняват целите, същността и       
приложението на Монтесори философията и педагогиката, като я        
поставят в контекста на детската психология и информационното        
общество.  

Практическите занятия са насочени към развитие на умения за         
провеждане на наблюдения върху отделните области от детското        
развитие - двигателно, когнитивно, езиково и говорно, социално и         
емоционално. Методиката на Монтесори обучението включва детайлни       
презентации на основните Монтесори материали за развитие на умения,         
необходими за ежедневието, за усъвършенстване на сетивата,       
материали по математика, български, английски език и литература,        
опознаване и разбиране на света (история, география, биология, химия,         
физика, астрономия и други), материали/дейности за развитие на        
творчески, музикални и други умения. В допълнение обучаемите се         
запознават със специално разработени по отделните направления       
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дидактични материали, които съответстват на ДОС за предучилищното        
образование. 

Второто ниво на следдипломната квалификация надгражда      
придобитите знания, умения и нагласи от първото ниво като Монтесори          
педагогиката се разглежда в контекста на приобщаващото образование и         
Монтесори терапията. През втория етап от обучението студентите        
усъвършенстват разбирането и уменията си относно принципите, по        
които се създават дидактични материали/занимания от всички области        
на преподаване в Монтесори средата, както и такива, които са свързани           
с медийната и дигитална грамотност - умения за достъп, разбиране,          
създаване и критична оценка на различни видове медии и медийно          
съдържание.  

Свободноизбираемите дисциплини в двете нива подпомагат      
обучаемите в управлението на класната стая, въвеждането на иновации         
в детската градина, работата с родителите и преподаването на         
английски език в Монтесори групата. 

Неразделна част от обучението е хоспитирането (наблюдението)       
и практиката в общински и частни детски градини, част от които имат            
над 10-годишен опит в прилагането на метода в България и притежават           
международна акредитация за професионална Монтесори практика. 

 
Занятията се водят от утвърдени университетски преподаватели,       

както и от професионалисти, които са част от Монтесори експертния          
съвет и които имат дългогодишен опит в прилагането на Монтесори          
метода в нашата страна. Те притежават международни дипломи по         
Монтесори педагогика от различни обучителни организации по света        
(MCI, NAMC, AMI и други). Това дава на студентите един по-широк           
поглед върху практическите измерения в приложението на метода.  

През 2016 година ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски” започна          
първото обучение по Монтесори метод с ръководител - проф. д-р          
Божидар Ангелов, декан на ФНПП. Първият курс беше открит лично от           
Барбара Айзъкс, директор “Обучения” на най-голямата организация в        
Европа, която сертифицира Монтесори учители - Международния       
Монтесори център, Лондон, Великобритания (MCI - Montessori Centre        
International, London, United Kingdom). С нейната менторска подкрепа се         
разработват Монтесори обучителните програми във ФНПП на СУ “Св.         
Климент Охридски”.  
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Съдържание и специфика на обучението  

Първо ниво на следдипломната квалификация  
(ноември 2018  г. - октомври 2019 г.) 

Учебни дисциплини: 
Монтесори философия 
Детско развитие. Наблюдението като метод на изследване. 
Методика на Монтесори обучението (теория) 
Основи на информационната култура 
Методика на Монтесори обучението (практика) 
Хоспитиране (наблюдение на работата в Монтесори групи) 
Задължително избираеми дисциплини*: 
Стратегии за работа с родителите 
Управление на иновациите в детската градина 

Второ ниво на следдипломната квалификация  (ноември 2019 г. - януари 
2020 г.)  

Учебни дисциплини: 
Принципи за създаване на подкрепяща среда и Монтесори материали. Стратегии 
за развитие на медийно-дигитална грамотност.  
Приобщаващо образование и Монтесори терапия  
Задължително избираеми дисциплини*: 
Методика на обучението по английски език в Монтесори среда 
Управление на Монтесори групата 
Стажантска практика под супервизия  

*Всеки обучаем избира една от двете задължително избираеми дисциплини във всяко от 
нивата на обучение 

Срок на обучението: 15 месеца (първо ниво - 12 месеца, второ ниво - 3 
месеца) 

Общ хорариум: 540 часа 
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Начин на завършване първо и второ ниво: теоретичен и 
практико-приложен държавен изпит 

 
Документ при завършване на следдипломната квалификация: 
свидетелство за професионална квалификация от СУ „Св. Климент 
Охридски” 
 

Преподаватели в програмата, част от академичния състав на ФНПП 
на СУ “Св. Климент Охридски”:  
доц. д-р Данаил Данов, доц. д-р Лора Спиридонова, проф. д-р Мария           
Баева, проф. д.н. Радослав Пенев 
 
Преподаватели в програмата, част от Монтесори експертния съвет: 
Деси Стоева и Диляна Поцкова, Монтесори обучители,       
сертифицирани от Montessori Centre International, MCI - UK        
(“Международен Монтесори център”, Великобритания) 
Жулиета Темникова - клиничен психолог, с 10-годишен опит в         
Монтесори среда 
 
Теоретични, практически занятия и стажантска практика:  

Теоретичните, практически занятия и текущи оценявания се       
провеждат по цял ден - петък, събота и неделя - на всеки три седмици              
или веднъж месечно. През месец юни 2019 г. се предвиждат интензивни           
занятия, които ще се състоят всеки ден в рамките на една седмица. 

Стажантската практика под супервизия се уговаря и провежда        
според възможностите и желанията на обучаемите и приемащата ги         
Монтесори група в детската градина. По преценка на преподавателите в          
програмата, част от стажантската практика може да се провежда на          
работното място на обучаемите, като в този случай се извършва          
регулярна супервизия. 

 
 

Такса: 1500 лв. (таксата може да бъде платена на три вноски) 
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Документи, прием и срокове:  
Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление по образец (приложено ще намерите заявление) 
2. Ксерокопие/сканирана диплома за завършено висше образование - 

професионален бакалавър, бакалавър или магистър  
3. Мотивационно есе/писмо за прием в специалността  (до 3 600 

знака/символи, включително интервалите) 
4. Документи се подават:  
● по електронна поща: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg, 
● по пощата на адрес: ФНПП, София, бул. "Шипченски проход" 69А, 

на вниманието на Лора Чорбаджийска, 
● в работен ден - каб. 203 на ФНПП, София, бул. "Шипченски проход" 

69А. 
 

Срок за подаване на документите (т.1, т.2 и т.3):  
15 октомври 2018 г.  

5. Обявяване на одобрените кандидати (уведомлението ще бъде 
изпратено по електронната поща на всеки кандидат):  
до 22 октомври 2018 г. 

6. Записване на одобрените кандидати: от 22 до 26 октомври 2018 г. 
(необходими са документи за платена цяла или част от таксата, 
както и договор за обучение, който ще получите от инспектора на 
сектор СДК) 

7. Първите занятия ще се проведат на: 2, 3 и 4 ноември 2018 г. 
от 9.00 до 17.00 часа във ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”. 
За допълнителна информация: сектор СДК, инспектор Лора       

Чорбаджийска, тел.: (02) 9706 203, l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg.  
Информация за програмите и преподавателите в следдипломната       

квалификация можете да получите чрез изпращане на запитване на         
e-mail: montessoricouncilbg@gmail.com, www.montessoriforteachers.net 
 

Научен ръководител: ……………………         Ръководител на катедра: ………... 

                                                                         „Предучилищна и медийна педагогика“: 

                     /проф. д-р Божидар Ангелов/                       /проф. д-р Божидар Ангелов/ 
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 ДО РЕКТОРА 

                                                        НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
  

  

  

  

З А Я В Л Е Н И Е 
  

от………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

тел.:…………………………………………., 

е-mail…………………………………………………….. 

  

 Г-н Ректор, 

 Заявявам желание да се обучавам в курс за следдипломна 

квалификация по “Монтесори педагогиката в съвременното общество - 

предучилищен етап” /първо и второ ниво/. 

  

Прилагам копие от диплома за завършено висше образование и 

мотивационно писмо. 

  

  

Дата: С уважение:  
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