
 

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

„МОНТЕСОРИ   ПЕДАГОГИКАТА В СЪВРЕМЕННОТО 
ОБЩЕСТВО“ (първо, второ и трето ниво) 

Предлаганата програма за следдипломна 
квалификация е в три нива и е подходяща за всички, които 
имат желание да усъвършенстват знанията, уменията и 
нагласите си за това  как чрез Монтесори педагогиката могат 
да подкрепят развитието на пълния потенциал на  децата в 
предучилищен и начален училищен етап - в учебни 
заведения и/или у дома. Занятията са организирани в 
задочна форма на обучение, така че обучението е 
подходящо за хора, които работят на пълен работен ден или 
целодневно отглеждат децата си у дома.   

Първо ниво  

Монтесори философията в съвременното общество 
(предучилищен етап)  

Първото ниво на квалификацията се реализира в 
рамките на половин година и е с хорариум от 170 часа. То 
включва въведение в Монтесори философията и практиката, 
и е предназначено за широк кръг специалисти и 



неспециалисти. То е отворено за всички, които проявяват 
интерес към работата с деца - в учебно заведение или у дома 
- родители, педагози, детски учители, помощник-
учители, помощник възпитатели, възпитатели, директори, 
детегледачи, психолози, ресурсни учители, логопеди и други 
специалисти, работещи в детски градини, центрове за 
подкрепа на личностно развитие, кооперативи, детски 
центрове, кабинети и други.  Завършилите нивото курсисти 
могат да работят в подкрепа на развитието на децата 
в домашни и/или кабинетни условия, като асистенти в 
Монтесори детски градини и центрове, както и във всички 
институции, свързани с образованието.  Знанията, уменията 
и нагласите, придобити от първо ниво на квалификацията, са 
основата за всички, които имат желание да задълбочат 
наученото и да преминат към второ ниво. 

Първото ниво на следдипломната квалификация е 
въвеждащ курс в работата с деца в ранна възраст и по-
специално в Монтесори теорията и практиката. По време 
на  обучението курсистите усвояват основните принципи на 
Монтесори теорията и практиката  в предучилищен етап 
(специфики на детското развитие при възраст 3-6 години) - 
попиващ  ум, чувствителни периоди, самостоятелност, роля 
на движението, концентрация,  нормализация, 
самодисциплина и социализация; подкрепяща среда, 
свобода и отговорност;  граници; подкрепа в 
самостоятелност, отговорности на подкрепящ възрастен; 
развитие на  креативност – създаване на 
материали/дейности за музикални, двигателни и др. 
умения;  основи на медийната педагогика, стратегии за 



приобщаване на децата със специални образователни 
потребности. Неразделна част от програмата на първото 
ниво е наблюдението (хоспетиране) на работата с деца в 
Монтесори детски градини/центрове/домове. Чрез 
свободно избираемите предмети, предлагани на това 
ниво,  участниците в програмата получават възможност да 
задълбочат интереса и уменията си за  прилагане на 
Монтесори метода у дома (за родители/детегледачи) или в 
различни детски  институции/организации – за помощник 
учители, логопеди, психолози, ресурсни учители,  социални 
работници и т.н. Първото ниво е и базово, задължително за 
всички, които биха  желали да продължат след това във 
второ ниво, в което се квалифицират като Монтесори 
учители.  
 

Учебна дисциплина  хорариум  преподавател  

Първо ниво (6 месеца)  

Монтесори философията в съвременното общество 
(предучилищен етап) 

Монтесори 
философия и 
практика 
в  предучилищен 
етап  

50 часа 
лекции  

Деси Стоева  



Подкрепа на децата в 
тяхната   

самостоятелност, 
дейностите от   

ежедневието и 
развитието на 
креативността  

10 часа 
лекции  
20 
часа   
упражне
ния  

Деси Стоева   

Диляна Поцкова  

Основи на медийната 
педагогика  

30 часа   

лекции  

проф. дн Данаил 
Данов  

Основни на детското 
развитие  

15 часа   

упражне
ния  

Жулиета Темникова  

Приобщаване 
на деца със 
специални  обра
зователни 
потребности  

15 часа   

упражне
ния  

Светла Тодорова  

Хоспитиране 
(наблюдение на 
работата 
в  Монтесори 
среда)  

15 часа   

упражне
ния  

Деси Стоева  

Избираеми дисциплини - първо ниво*  



Приложение на 
Монтесори у дома   

(за родители и 
помощници 
у   дома/детегледачи
)  

15 часа 
лекции  

Деси 
Стоева/Монтесори  сп
ециалисти  

Ролята на 
помощник-учителя в 
Монтесори  групата   

(за помощник-
възпитатели и 

асистенти)  

15 часа 
лекции  

Деси 
Стоева/Монтесори  сп
ециалисти  

Управление на 
иновациите в 
детската  градин
а  (за директори)  

15 часа 
лекции  

Деси 
Стоева/Монтесори  сп
ециалисти  

Монтесори 
принципи и 
практики 
при  работата с 
деца в кабинет   

(за логопеди, 
психолози, ресурсни 

учител и  други 
специалисти)  

15 часа 
лекции  

Деси 
Стоева/Монтесори  сп
ециалисти  

 



*В първото ниво от квалификацията всеки обучаем 
избира една от избираемите  дисциплини  
 

Второ ниво  

Монтесори педагогиката в съвременното общество 
(предучилищен етап)  

Второто ниво се провежда в продължение на една 
година и е с общ хорариум 400  часа, които включват и 140 
часа практика в Монтесори среда. Целта във второто ниво 
е  обучаемите да задълбочат придобитите в първото ниво 
знания, умения и нагласи и да ги  надградят, за да се 
подготвят за работата им като Монтесори учители в 
предучилищен етап  (и начален етап - за тези, които ще 
продължат в трето ниво). Завършилите и двете нива 
биха  могли да работят като Монтесори учители в широк кръг 
от организации и институции - детски градини, центрове, 
кабинети, НПО и други - в подкрепяща обучителна среда, 
която  съчетава принципите на Монтесори педагогиката и 
образователните тенденции в  съвременния живот.   

Чрез програмата във второто ниво на следдипломната 
квалификация участниците  навлизат в дълбочината на 
целите, същността и приложението на Монтесори и 
медийната  педагогика. В това ниво се изучават в детайли 
теоретични и практически дисциплини  според 
международните стандарти за най-добра Монтесори 
практика. Практическите  занятия във второто ниво са 
насочени към развитие на базисните умения за 



успешната  работа в Монтесори класна стая/група. В него се 
включват детайлни демонстрации на  презентациите на 
основните Монтесори мултисензорни материали - за 
усъвършенстване  на сетивата, материали по математика, 
български език и литература, опознаване и разбиране  на 
света (история, география, биология, химия, физика, 
астрономия и други). В допълнение  обучаемите се 
запознават със специално разработени по отделните 
направления дидактични  материали, които съответстват на 
ДОС за предучилищното и начално образование. По  време 
на обучението си участниците ще усъвършенстват 
разбирането и уменията си  относно принципите за 
създаване на подкрепяща среда и на Монтесори 
материали, в  контекста на стратегиите за развитие на 
медийно-дигитална грамотност - умения за 
достъп,  разбиране, създаване и критична оценка на 
различни видове медии и медийно съдържание  (ключови 
умения, включени в европейската рамка за учене през целия 
живот); Предвидени  са дисциплини, които развиват 
умението за наблюдения на децата в отделните области 
от  тяхното развитие - двигателно, когнитивно, езиково и 
говорно, социално и емоционално. В това ниво 
обучителите/лекторите споделят работещи стратегии за 
успешно управление на Монтесори групата, базирани на 
тяхната дългогодишна практика. Специален акцент 
се поставя върху принципите за работата с родители. В 
допълнение на всичко това обучаемите могат да избират 
допълнителни (свободно-избираеми) дисциплини 
в  зависимост от професионалните си интереси - Монтесори 



терапия, методика на  обучението по английски език в 
Монтесори среда, организация работата на 
Монтесори  учителя, развитие на социално-емоционални 
умения и разбирането на д-р Мария  Монтесори за 
религиозното образование.  

Неразделен етап от втората част на обучението е 140 часа 
стажантска практика в  общински и частни Монтесори 
детски градини в София и други градове. Една част 
от  детските гадини, в които се провеждат практиките, имат 
над 15-годишен опит в прилагането  на метода в България и 
притежават международна акредитация за 
професионална  Монтесори практика.  
 
 
 
 
 

Второ ниво (12 месеца)  

Монтесори педагогиката в съвременното общество 
(предучилищен етап) 

Методика на Монтесори 
обучението   

(“Усъвършенстване на 
сетивата”, 
“Математика”,  “Българ
ски език и литература”, 

100 часа   

лекции  

40 часа   

упражнени
я  

Диляна Поцкова 



“Опознаване 
и  разбиране на света”) 

Развитие на медийна 
грамотност  

30 часа   

лекции 

проф. дн 
Данаил  Дано
в  

Наблюдение на децата в 
Монтесори среда  

15 часа  Жулиета   

Темникова,   

клиничен 
психолог 

Управление на 
Монтесори групата  

15 часа   

лекции 

Деси Стоева 

Работа с родители  15 часа   

лекции 

проф. дн 
Радослав  Пене
в  

Принципи за 
създаване на 
подкрепяща среда 
и  Монтесори 
материали. 
Материали/дейности 
за  развитие на 
медийно-дигитална 
грамотност. 

15 часа -  

лекции 

Проф. дн Данаил 
Данов  
Деси Стоева   



Избираеми дисциплини - второ ниво**  

Монтесори терапия  15 часа   

лекции  

Светла 
Тодорова  

Методика на 
обучението по 
английски език 
в  Монтесори среда  

15 часа   

лекции  

Диляна Поцкова  

Организация работата на 
Монтесори учителя  

15 часа   

лекции  

Деси Стоева  

Развитие на социално-
емоционални умения  

15 часа   

лекции  

Милена Ленева  

Религиозното 
образование според 
д-р Мария 
Монтесори 

15 часа   

лекции  

Доц. А.   

Александров,   

Богословски   

факулетет  

Практика 

Стажантска 
практика под 
супервизия в 
Монтесори група  
(3 - 6 г.)  

140 часа  Деси Стоева  



**Във второто ниво от квалификацията всеки 
обучаем избира две от избираемите  дисциплини.  

Трето ниво  

Монтесори педагогиката в съвременното общество 
(начален етап)  

 
Обучението в третото ниво е в продължение на една 

година. То е предназначено за  всички, които ще работят с 
деца в начален етап в училища, занимални, обучителни 
центрове  като учители, асистенти и други. Третото ниво е с 
хорариум 330 часа.   

В третото ниво от следдипломната квалификация 
участниците ще имат възможност  да придобият знания за 
приложението на Монтесори философията, 
космополитното  образование и образованието за мир за 
възраст 6 - 9 години. Обучаемите ще получат  практическа 
насока за организиране на Монтесори среда в начален етап 
и ще почерпят от  опита на първата Монтесори класна стая в 
общинско училище в България. Участниците ще  се запознаят 
в детайли с оригинални и допълващи материали по 
български език и  литература, математика, природни науки 
и изкуства. В практическата част от обучението  ще се 
наблегне на подготовката и изработването на Монтесори 
материали в съответствие с  изискванията на ДОС. Лекторът 
ще сподели опита от своята практика за планиране на 
деня,  проследяване на напредъка на учениците и как в 
рамките на Монтесори класа се  осъществява индивидуална 
работа с учениците. Развитието на медийно-дигитални 



умения  на този етап от образованието е един от акцентите в 
трето ниво от следдипломната  квалификация. 

  

Трето ниво (12 месеца)  

Монтесори педагогиката в съвременното общество 
(начален етап)  

Монтесори философия, 
космополитно 
образование и  практики в 
начален етап 

50 часа   

лекции 

Диляна   

Иванова  

Методика на Монтесори 
обучението в начален етап 
по  учебни предмети 
(Български език и 
литература,  Математика, 
Природни науки 
(Родинознание, Околен 
свят,  Човекът и обществото, 
Човекът и природата), 
Изкуства  (Музика, 
Изобразително изкуство, 
Технологии 
и  предприемачество), 
Физическо възпитание и спорт 

100 часа   

лекции 40   

часа   

упражнения  

Диляна   

Иванова  



Практическа подготовка за 
началото на учебната година 
в  Монтесори класна стая 

15 часа   

лекции 

Диляна   

Иванова 

Развитие на медийно-дигитална 
грамотност в начален етап  

30 часа   

лекции 

проф. 
Дн   

Данаил   

Данов  

Практика 

Стажантска практика под 
супервизия в Монтесори клас 

в  училище  

90 часа   

упражнения  

Диляна   

Иванова  

 
 
 

Лектори в програмата:  

Занятията се водят от утвърдени университетски 
преподаватели, както и от  професионалисти, които са част 
от Монтесори експертния съвет и имат над 15-годишен  опит 
в приложението на Монтесори метода в България. Те 
притежават международни  дипломи по Монтесори 
педагогика от различни обучителни организации по света 
(MCI,  AMI, NAMC и други). Това дава на студентите един по-
широк поглед върху практическите  измерения в 
приложението на метода.   
 



Преподаватели в програмата, част от академичния 
състав на ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски”: проф. 
дн Радослав Пенев, заместник-декан, 
ръководител  катедра “Предучилищна и медийна 
педагогика”, ФНОИ, СУ “Св. Климент  Охридски”   

проф. дн Данаил Данов, преподавател по медиазнание, 
медийна грамотност и медийна  педагогика   

Преподаватели и ментори в програмата, част от 
Монтесори - Деси  Стоева и Диляна Поцкова, 
сертифицирани Монтесори обучители Montessori 
Centre  International, MCI - UK (“Международен Монтесори 
център”, Великобритания)   

Светла Тодорова - специалист Монтесори терапия, обучена 
под супервизията на  Монтесори терапевт от Association 
Montessori Internationale, AMI (“Международна  Монтесори 
асоциация”)   

Жулиета Темникова - клиничен психолог, практикуващ в 
Монтесори среда  

доц. д-р  Адриан Александров - преподавател в 
Богословския факултет на СУ “Св. Климент  Охридски”   

Милена Ленева - експерт в областта на образованието, 
специалист в социалната и  емоционална подкрепа на деца 
и ученици   

Диляна Иванова - сертифициран Монтесори педагог в 
чужбина за възраст 6-9, Монтесори  сертификат ФНОИ на СУ 
“Св. Климент Охридски”. През 2017 г. Диляна, заедно с екип 



от  съмишленици, поставя началото на първата Монтесори 
паралелка в общинско училище в  България – 191 ОУ “Отец 
Паисий”, с. Железница.   

Форма на обучение: задочна   

Срок на обучението и хорариум  
Първо ниво: 6 месеца, 170 часа;  

Второ ниво: Второ ниво: 12 месеца, 260 часа занятия + 140 
часа практика, общо: 400 ч. 

Трето ниво: 12 месеца, 240 часа занятие + 90 часа 
практика, общо: 330 часа  

Общият  брой часове на трите нива на програмата e 900 
часа.   
 

Програмата на занятията   

Програмата е съобразена и подходяща за хора, които 
работят на пълен работен ден,  както от София, така и от 
страната. Лекциите и упражненията се провеждат в петък, 
събота  и неделя (веднъж месечно или веднъж на три 
седмици).   
 

Форма на провеждане на занятията:   

В първо ниво от следдипломната квалификация се дава 
възможност за избор между присъствена и дистанционна 
форма на обучение или комбинация от двете според 
нуждите и възможностите на обучаемия. Във във второто и 
третото ниво - теоретичните занятия в петъците ще се 
провеждат едновременно присъствено и дистанционно като 



студените биха могли да изберат в коя форма да се включат. 
Практическите занятия във второ и трето ниво, които са през 
уикенда, се провеждат единствено присъствено (тези 
занятия са един уикенд на всеки три седмици или един 
уикенд месечно).  
 

Място на провеждане на присъствените теоретични 
занятия:   

ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски” - гр. София, бул. 
"Шипченски проход" 69А 
 

Място  на провеждане на присъствени практически 
занятия:   

Монтесори детска градина и обучителен център “Къща на 
децата” (Casa dei Bambini) - гр.  София, ул. Българска легия 
17   

Начин на завършване на първо, второ и трето ниво: 

защита на курсов проект Документ при завършване 

на следдипломната квалификация:   

Всяко от нивата се завършва със свидетелство за 
професионална квалификация от СУ „Св.  Климент 
Охридски”   

Такси за обучението:   

Първо ниво: 550 лв., второ ниво: 1100 лв., трето ниво: 1100 
лв.   



(Таксата за първо ниво се заплаща наведнъж в пълен 
размер. За второ и трето ниво тя може  да бъде платена на 2 
равни вноски от по 550 лева преди началото на всеки 
съответен  семестър)   
 

Условия за кандидатстване:   

Първо ниво: средно образование - всички училища и 
специалности   

Второ и трето ниво: висше образование - степен 
професионален бакалавър, бакалавър или  магистър - 
всички специалности и университети   

Трите нива по един уникален начин надграждат 
знанията, уменията и нагласите и затова е  важно да бъдат 
преминати точно в тази последователност.   

Участниците биха могли да се запишат директно във 
второ, ако имат диплома за  завършено висше образование 
и изкарано първо ниво на Монтесори 
следдипломните  квалификации в СУ от предишни години. 
Записването в трето ниво става след като бъде  успешно 
завършено второто ниво на Монтесори следдипломната 
квалификации в СУ (в  текущия период или от предишни 
години) или ако кандидатът има други валидни  
сертификат от университет или международна институция, 
удостоверяващ успешно  преминато обучение по Монтесори 
педагогика за възрастта 3 - 6 години. До този вариант  ще 
бъдат допуснати кандидати, чиито сертификати за 
преминато обучение отговарят на  изискванията и бъдат 
одобрени от обучителите в програмата.   
 



Документи, прием и срокове:  

Необходими документи за кандидатстване:   

1. Заявление по образец (приложено ще намерите 
заявление)   

2. Ксерокопие/сканирана диплома за завършено 
средно или висше образование  - професионален 

бакалавър, бакалавър или магистър   

Документи се подават:   

• по електронна поща: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg 
,   

• по пощата на адрес: ФНОИ, София, бул. "Шипченски 
проход" 69А, на вниманието  на Лора Чорбаджийска,   

• в работен ден в каб. 206 на ФНОИ, София, бул. 
"Шипченски проход" 69А.  

 

Краен  срок за подаване на документите (т.1, т.2 и т.3):  

30 септември 2022 г.  

За допълнителна информация за записване: сектор СДК, 
инспектор Лора  Чорбаджийска, тел.: (02) 9706 262, 
l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg.  Информация за 
програмите и преподавателите в следдипломната 
квалификация  можете да получите на сайта на факултета 
https://fnoi.uni-sofia.bg/ или www.zamontessori.bg . 
 

История на Монтесори квалификациите във ФНОИ   

През 2016 година ФНОИ на СУ “Св. Климент Охридски” 
започна първото обучение  по Монтесори метод, с 
ръководител - проф. д-р Божидар Ангелов, декан на ФНПП 



(ФНОИ).  Първият курс беше открит лично от Барбара Айзъкс, 
директор “Обучения” в най-голямата  организация в Европа, 
която сертифицира Монтесори учители - 
Международния  Монтесори център, Лондон, 
Великобритания (MCI - Montessori Centre International, 
London,  United Kingdom). С нейната подкрепа бяха 
разработени Монтесори обучителните програми  във ФНОИ 
на СУ “Св. Климент Охридски”.   

Ръководител на програмата:   

проф. дн Д. Данов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО РЕКТОРА   

 НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“   

   

   

   

   

З А Я В Л Е Н И Е 
от………………………………………………………………………………………………
……  …………………….. тел.:………………………………………….,   

еmail……………………………………………………..   

   

 Г-н Ректор,   

 Заявявам желание да се обучавам в курс за следдипломна 
квалификация по  “Монтесори педагогиката в 
съвременното общество - предучилищен етап” - първо, 
второ,  трето ниво (моля, подчертайте вашето 
предпочитание).   

   

Прилагам копие от диплома за завършено образование.  

   

   

Дата:         С уважение:  
 


