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Монтесори методът e разпространен сред 22 000 училища и детски градини в 
цял свят. Какво е уникалното и защо създателите на Amazon, Wikipedia, 
Google, принцовете на Уелс - Уилям и Хари, Бил и Хилари Клинтън са горди, че 
са Монтесори ученици? Как Монтесори принципите могат да се прилагат в 
рамките на образователна система в България? Какви възможности ни дава 
новият закон за образованието? Кои са лицензираните Монтесори обучения? 
Как да се създаде подкрепяща нуждите на всяко дете образователна среда, 
следвайки Монтесори принципите? Как да си направим Монтесори материали 
по български и английски език, математика, история, география, биология, 
изкуство, материали за усъвършенстване на сетивата, както и за дейности, 
които ни помагат в ежедневния живот?  
Обучението е най-подходящо за учители на деца от 3 години до 4-ти клас. 

 
Тематичен кръг 
 

• 6-те сфери в класната стая. Практичен живот. Въвеждане на детето 
в правилата, самостоятелност, самообслужване, упражнения 
свързани с ежедневието. 

• Обучение на сетивата. Демонстрация на различни упражнения за 
подготовка на сетивата. 

• Език. Триетапен урок. Упражнения за подготовка за четене и 
писане. Упражнения за ограмотяване. Заинтригуване с четене на 
детска литература. 

• Математика. Триетапен урок. Първите пет упражнения в монтесори 
математиката. Допълнителни начини за заинтригуване в 
математиката.  Методи на обучение 

• Лекции с презентации 
• Екипна и индивидуална работа 
с различни Монтесори 
методически и учебни  
материали  
• Игрови занимания 
• Дискусии 
• Наблюдение на работа на 

• Науки. Триетапен урок. Демонстрация на материали. 
• Изкуство. Демонстрация на различни методи за насърчаване на арт 

занимания. Ползи. 
 

Цели на програмата  
 

Основната цел на програмата е педагозите да се запознаят с философията, 
принципите и богатия методически арсенал на Монтесори метода, и да 
започнат да прилагат негови елементи в работата си. Целите на 
програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 

Индикатори за очаквани резултати 
Участниците в курса да овладеят 
избрани от тях техники за създаване и 
използване на методически и учебни 
средства от инструментариума на 
Монтесори метод и да започнат да ги 
прилагат в своята практика   

Академична компетентност – познаване на иновативни образователни 
технологии, техники и методи на преподаване и оценяване 
Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на 
позитивна образователна среда, за насърчаване на децата и учениците, за 
създаване на усовия за упражняване и прилагане на знанията, за творчество 
Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за 
поддържане на ефективни и конструктивни професионални 
взаимоотношения,за работа с родителите и с други заинтересовани страни 
Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за 
изграждане на позитивен организационен климат и на условия за 
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички 
участници в процеса на образование и училищната общност 

Начин на завършване на 
обучението:  
Защита на проект 

Местата са ограничени, не отлагайте! 




