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ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ организира и осъществява дейности по
включване на персоналаръководен, педагогически в различни
международни обучения и повишаване на тяхната квалификация.

До този момент за членовете на УС и директора на ЧНУ„Д-р Мария
Монтесори“
е организирано участие и провеждане
в следните
международни обучения:
2011 - Всеукраинска Монтесори Асоциация-Princeton Center Teacher
Education
Обучение за ръководство на учебно-възпитателно учреждение работещо
по педагогическата система на Мария Монтесори. Проведено в Киев.
2012- Princeton Center Teacher Education - Всеукраинска Монтесори
Асоциация
Повишение на квалификация – тема: „Философски аспекти на
педагогическата система на Мария Монтесори”– Монтесори тренинг
център Принстън Проведено в Киев.
2015 – Международен институт по Монтесори педагогика – Москва, ММА
Обучение „ Педагогическата система на Мария Монтесори
съвременното образователно пространство”. Проведено в Москва

в

2015 - Всеукраинска Монтесори Асоциация-Princeton Center Teacher
Education
„ Педагогическата система на Мария Монтесори – философия- I част”
Проведено в Бургас от сертифициран треньор на Принстън- Наталия
Прибилска
2016 - Всеукраинска Монтесори Асоциация-Princeton Center Teacher
Education
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„ Педагогическата система на Мария Монтесори – философия- II част”
Проведено в Бургас от сертифициран треньор на Принстън- Наталия
Прибилска
2016 - РГПУ”А.И. Херцен”, Институт по детството, ММА
„Начално училище по системата на Монтесори” – ММА Проведено в
Санкт Петербург

Предстоят следните обучения
През 2017 г. - Всеукраинска Монтесори Асоциация-Princeton Center
Teacher Education- Обучение”Математиката в педагогическата система на
Мария Монтесори” Проведено в Бургас от сертифициран треньор на
Принстън- Анна Найда
2017 г.- РГПУ”А.И. Херцен”, Институт по детството, ММА- Обучение
”Образователните резултати в предучилищното и училищното
образование по метода на Монтесори”. Проведено в Санкт Петербург.
За преподавателския персонал са организирани 2 курса на обучение в
България през 2015 г. и 2016 г. с международни лектори и проведени със
сертифицирани треньори на Принстън- Наталия Прибилска и Анна Найда,
и се очаква през 2017 г. да бъде проведен още един.

Участия на представители на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ в различни
чуждестранни конфереренции и наблюдения:
- посещения на Монтесори училища в Австрия, Германия, Франция,
Италия, Русия и Украйна.
- участие в три
международни Монтесори конференции в Русия - в
Москва и Санкт Петербург.

Основните чуждестранни партньори на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ са:
 Всеукраинска Монтесори Асоциация; Princeton Center Teacher
Education- Princeton, USA;
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 Международна Монтесори асоциация, Институт по детството Москва, Русия; РГПУ”А.И. Херцен”
 Институт по детството, ММА – Санкт Петербург, Русия
Основната цел на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“ в рамките на Европейския
план за развитие и в съответствие със Стратегическите цели и приоритети
е да поддържа ниво на обучение конкретно на европейските и
международни практики в областта на Монтесори педагогиката.
Дългосрочните целите са на ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“, които водят до
осъществяване на основната цел в Европейския план за развитие са
свързани са свързани изцяло с нуждите и визията и целите за
стратегическото развитие, описани по-горе :
1. Да се постигане по-високо качество и достигане на Европейско ниво на
обучение на учениците в ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“
2. Да се осъществи интернационализация на обучението чрез внасяне на
Европейски модели, подходи, идеи от Монтесори педагогиката за
усъвършенстване начина, вида, съдържанието и средата на обучение
3. Да се постигне съчетаване с ДОС на характерния за Монтесори
разновъзрастов модел на обучение , прилаган в Европейските Монтесори
училища.
4. Да се насърчава обмена на добри практики и идеи в областта на
Монтесори философията и педагогиката.
5. Да се осъществява крос-културен обмен и разбирателство с
Европейските колеги/експерти по Монтесори методиката относно ползите,
които Монтесори метода може да даде и начините, по които могат да се
прилагат най-добре.
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Мерки и дейности за реализиране на целите на Европейския план за
развитие ЧНУ„Д-р Мария Монтесори“

Стратегически цели

Мерки

Срок

1. Да се постигане повисоко качество и
достигане на
Европейско ниво на
обучение на учениците
в ЧНУ„Д-р Мария
Монтесори“

 Да се проучват добрите
Европейски и международни
практики в областта на
Монтесори педагогиката
 Да
се
създават
стратегически партньорства
и съвместна дейност с
чуждестранни обучителни
Монтесори
организацияучилища, центрове, детски
градини, звена

2. Да се осъществи
интернационализация
на обучението чрез
внасяне на Европейски
модели, подходи, идеи
от
Монтесори
педагогиката
за
усъвършенстване
начина,
вида,
съдържанието
и
средата на обучение

 Да
се
осигурява Поне по 1
годишно
международно обучение на
част/целия ръководен и
педагогически състав на на
ЧНУ„Д-р
Мария
Монтесори“
 Да
се
включват Поне по 1
годишно
представители на ЧНУ„Д-р
Мария
Монтесори“
в
дейности по “Мобилност”
 Да се надграждат усвоените Постоянен
знания и компетенции на
преподавателския,
ръководния и методическия
екип

Постоянен

Поне по 1
на
две
години
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3. Да се постигне
съчетаване с ДОС на
характерния
за
Монтесори
разновъзрастов модел
на обучение , прилаган
в
Европейските
Монтесори училища.

 Да се адаптират добри
практики
Европейски и
международни практики в
областта
на
Монтесори
педагогиката
към
изискванията и стандартите
на ДОС

Поне по 1
годишно

4. Да се насърчава
обмена
на
добри
практики и идеи в
областта на Монтесори
философията
и
педагогиката.

 Да се проучват добрите
Европейски и международни
практики, опит, в областта
на Монтесори педагогиката

Поне по 1
годишно

5. Да се осъществява
крос-културен обмен и
разбирателство
с
Европейските
колеги/експерти
по
Монтесори методиката
относно ползите, които
Монтесори
метода
може
да даде и
начините, по които
могат да се прилагат
най-добре.

 Да
се
организират Поне по 1
две
международни
срещи, на
включване в Монтесори години
конференции,
изложения,
четения на литература, т.н.

БИЛЯНА ВЪТЕВА
Директор
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