СДК “Монтесори философия в съвремeнното общество”
Следдипломната квалификация е създадена за практици в областта на образованието, които искат
да се развиват професионално - чрез принципите на Монтесори философията и съвременната
педагогика. Програмата е подходяща за иновативни детски градини и училища. Тя дава знания и
умения за това по какъв начин се организира и как се работи в образователна среда, подкрепяща
развитието на всяко дете, как се създават дидактически материали, отговарящи на принципите на
Монтесори, както и как се интегрират занимания и дейности, развиващи медийна и дигитална
грамотност (ключови умения, включени в европейската рамка за учене през целия живот).
Обучението е подходящо за хора с дългогодишна практика, както и за такива, които са в началото
на своята работа с деца от детска градина или начален етап - учители, възпитатели, помощникучители, помощник-възпитатели, преподаватели, обучители в детски центрове и родителски
кооперативи, помощници във възпитанието и отглеждането на деца у дома, помощник-директори,
директори, инспектори и др. В програмата са предвидени теоретични модули и практически
работилници, по време на които обучаемите ще се научат саморъчно да изработват
материали/образователни игри, според нуждите и интересите на децата в класната стая и
образователните стандарти: материали за развитие на битови умения, материали/игри за
усъвършенстване на сетивата, по математика, български/английски език, опознаване и разбиране
на света (история, география, биология, химия, физика, астрономия), материали/дейности за
развитие на творчески, музикални и артистични умения, както и допълнителни дейности,
стимулиращи социалното, емоционалното и двигателното развитие. Едновременно с това
програмата включва и модули за принципите на създаване на материали/уроци по медийна и
дигитална грамотност, които развиват у децата умения за достъп, разбиране, създаване и критична
оценка на различните видове медии и медийно съдържание. Всички, които се представят отлично
на теоретичните модули, ще получат допълнително финансиране за участие в практически
работилници за медийна и дигитална грамотност. Работилниците се организират съвместно с
Центъра за безопасен интернет по проекта „От дигитална компетентност към дигитално
гражданство: насърчаване на гражданското участие чрез повишаване на капацитета на бъдещите
учители да преподават ранна дигитална и медийна грамотност" и се осъществяват с финансовата
подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт “Отворено общество” –
София и Фондация “Микрофонд” - София. Неразделна част от обучението са практикумите в
Монтесори детска градина „Къща на децата“ (Casa dei Bambini), Монтесори класната стая в
Начално прогресивно училище - 1, дигиталните класни стаи на “Джуниър Ачийвмънт”, както и в
други детски градини и училища, които прилагат иновативни образователни подходи,
включително и на работното място на обучаемите или в друго избрано учебно заведение.
Следдипломната квалификация “Монтесори философия в съвремeнното общество” се разработва
и усъвършенства с личната подкрепа на Барбара Айзъкс, академичен директор на Montessori
Centre International, London и проф. Божидар Ангелов, декан на ФНПП, ръководител на програмата.
Всички участници в обучението ще имат възможност да присъстват на публична лекция на Барбара
Айзъкс, представител на най-голямата организация в Европа, която сертифицира Монтесори
учители. Преподаватели: д-р Данаил Данов и ас. Деси Стоева Данаил Данов преподава в СУ „Св.
Кл. Охридски" дисциплините „Медийна педагогика", „Медиазнание", „Мултимедийнa

комуникация" и „Лидерство и комуникация". Завършил е с отличие: Факултета по класически и
нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски", Факултета по социология и политически науки към
Централноевропейския институт, Прага, и Департамента за регионални изследвания към
Лондонския университет. Професионалното му развитие преминава през Световни служби на Би
Би Си, Лондон, водещ и продуцент, координатор на програма „Медии", фондация „Отворено
общество", главен секретар и зам.-председател на УС на БНР, програмен директор на Център за
развитие на медиите, изпълнителен директор на Център за комуникации и човешки ресурси. Има
сертификати за следдипломна специализация по журналистика – агенция Ройтерс, 1993 г. Лондон,
„Методология на практическото обучение", Университет „Джон Мурс", Ливърпул, 2000 и
„Практическо обучение по мениджмънт", Център за обучение и квалификация към Холандското
радио, Хилвърсум, 2002 г. През 2011 защитава докторска дисертация на тема „Приложение на
новите медии в обучението". Автор на многобройни публикации от областта на журналистиката,
комуникациите, педагогиката и медиите в България и чужбина. Деси Стоева и екип от учители от
Монтесори детска градина “Къща на децата” (Casa dei Bambini) Деси Стоева притежава
международна диплома за Монтесори педагог от Montessori Centre International (MCI), London, UK.
От четири години е асистент във Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на СУ
"Св. Климент Охридски". През 2008 г., заедно с група Монтесори родители и съмишленици,
създава и впоследствие лицензира пред Министерство на образованието за първи път Монтесори
детска градина в България – "Къща на децата"/Casa dei Bambini. Това е и единственото учебно
заведение в България, което е одобрено от Montessori Centre International, London, UK да обучава
на практически умения студенти, които следват Монтесори педагогика в британската институция.
Срок за записване за СДК “Монтесори философия в съвремeнното общество”: 17-28 октомври 2016
и 03-11 ноември 2016г. Необходими документи 1.Заявление 2. Ксерокопие на диплома за
завършено образование Изисквания към участниците: висше или средно образование
Продължителност: два семестъра през учебната 2016-2017 г., (теоретичните занятия и
практическите работилници ще се провеждат веднъж в месеца – в един петък от месеца, както и
на два пъти - през събота и неделя, практикумите се уговарят според възможностите и нуждите на
всеки обучаващ се) Документ при завършване на следипломната квалификация: свидетелство за
професионална квалификация от СУ „Св. Климент Охридски” след успешно полагане на практикоприложен държавен изпит Цена на обучението: 456 лв. (заплащани наведнъж или в две равни
вноски) Записване: ФНПП - Сектор СДК - инспектор: Лора ЧОРБАДЖИЙСКА София, бул. "Шипченски
проход" 69А каб. 203, тел.: (02)9706 203 E-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg Допълнителна
информация за обучението можете да получите на e-mail: obuchenie@montessorisofia.com

