
 

                               УТВЪРЖДАВАМ:  
 
                                                                                                        /проф. д-р Б. Ангелов/ 
 
 

УЧЕБЕН ПЛАН  
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

“Монтесори принципи и практики в помощ на 
работата с деца у дома и в детската градина” 

 
 

Форма на обучение: задочна  
 

Срок на обучение: 8 месеца  
 
 

Следдипломната квалификация е създадена за всички, които       
работят с деца на възраст от 3 до 6 години и които имат желание да               
следват Монтесори принципите на обучение и възпитание, в унисон със          
съвременните тенденции в обществото и дигиталните технологии.       
Програмата е подходяща за родители, както и за помощници във          
възпитанието и отглеждането на деца у дома. Кандидатите могат да          
имат опит или да са в началото на своята работа като           
помощник-възпитатели или като подпомагащи/асистиращи работата на      
учителя в детски градини, центрове, кооперативи и други. Тя се          
реализира в рамките на 120 часа - теоретични и практически занятия и            
хоспитиране (наблюдение) като кандидатите е необходимо да имат        
средно образование.  
 
 

 



 
Цел на обучението:  
 
Следдипломната квалификация “Монтесори принципи и практики в       

помощ на работата с деца у дома и в детската градина” дава знания и              
практически умения за работата на родителя/помощника във       
възпитанието и обучението на деца у дома или на помощника/асистента          
на учителя в Монтесори групата. 

Обучението е подходящо за активно работещи/отглеждащи деца,       
тъй като съчетава възможностите на системата за електронно обучение         
на СУ “Св. Климент Охридски” (https://elearn.uni-sofia.bg/) със       
самостоятелна работа у дома, както и занятия-дискусии (един път         
месечно). Теоретичните модули в програмата помагат за       
усъвършенстване на знанията и нагласите при работа с деца от 3 до 6             
години. Те са основани на Монтесори принципите, както и на          
съвременните тенденции в обществото. Практическите занятия включват       
усвояване на умения за създаване на среда и взаимоотношения с          
детето, с цел цялостна подкрепа на неговото развитие - у дома или в             
образователните заведения. 

Неразделна част от обучението е възможността за       
наблюдения/хоспитиране в детски градини в София и страната, някои от          
които имат 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 специалисти, които имат дългогодишен опит в прилагането на           
Монтесори метода в нашата страна и притежават международни        
дипломи за обучители по Монтесори педагогика.  

През 2016 година ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски” започна          
първото обучение по Монтесори метод, с ръководител на Монтесори         
следдипломните квалификации - проф. д-р Божидар Ангелов, декан на         
ФНПП. 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 менторска подкрепа се разработват Монтесори        
обучителните програми във ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”.  
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Съдържание и специфика на обучението  

Наименование на учебните дисциплини: 
Особености на работата с деца от 3 до 6 години 
Монтесори принципи и практики  
Основи на информационната култура 
Хоспитиране (наблюдение на работата в Монтесори групи) 
Практика  

 

Срок на обучението: 8 месеца (октомври 2018 г. -  май 2019 г.) 

Общ хорариум: 120 часа 
 
Преподаватели в програмата, част от академичния състав на ФНПП 
на СУ “Св. Климент Охридски”:  
доц. д-р Данаил Данов 
доц. д-р Лора Спиридонова  
 
Преподаватели и ментори в програмата, част от Монтесори 
експертния съвет: 
Деси Стоева и Диляна Поцкова, сертифицирани обучители по 
Монтесори педагогика в Montessori Centre International, MCI - UK 
(“Международен Монтесори център”, Великобритания) 
 
Теоретични, практически занятия и хоспитиране:  
 

- занятия-дискусии, които се провеждат веднъж месечно в 
петък (цял ден)  

- хоспитиране (наблюдение на работа с деца в Монтесори 
среда), което се провежда в работен ден  
  

 
Начин на завършване: практико-приложен държавен изпит 
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Документ при завършване на следдипломната квалификация:  
свидетелство за професионална квалификация от СУ „Св. Климент 
Охридски”  
 
Такса: 400 лв. (таксата може да бъде платена на две вноски) 
 
Небходими документи, прием и срокове:  

1. Заявление по образец (приложено ще намерите заявлението) 
2. Ксерокопие на диплома за завършено (средно или висше) 

образование  
 
Краен срок за записване: 19 октомври 2018 г.  
 
Начало: 26 октомври 2018 г. 

 
Допълнителна информация за записване:  
София, бул. "Шипченски проход" 69А, каб. 203, сектор СДК,  
тел.: (02) 9706 203, е-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg. 
 
Допълнитела информация за съдържанието на програмите и 
преподавателите в следдипломната квалификация: 
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 принципи и практики в помощ на работата с 

деца у дома и в детската градина”. 

  

Прилагам копие от диплома за завършено образование (средно или 

висше). 

  

  

Дата: С уважение: 
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