
Предизвикателството „Монтесори“ 
в детска градина „Малина“ – гр. Пловдив



Доброто образование 
е онова, 

което има смелостта да 
се променя.



НАЧАЛОТО

 Защо Монтесори?
 Коя е Мария Монтесори?
 Какво е Методът Монтесори?

 Философия & Принципи & Характеристики
 Началото в ДГ «Малина»
 Защо да избирате Монтесори детска градина?
 С какво е по-различно Монтесори детското заведение от 

обичайните?



Коя е Мария Монтесори?

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г) е доктор по медицина, учен, психолог, 
антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ.

Номинирана е три пъти за Нобелова награда за мир.

Мария Монтесори е и първата дипломирана лекарка в Италия. 
Нейните педагогическите занимания са буквално революционни идеи за 

времето си и качествено променят представата 
за възпитанието на децата до момента.

Тя предлага метод за подготовка на свободна личност 
- отговорна за своя живот и съдба, начини за поддържане на

самостоятелност в получаваните знания. 

Нейната „сензорна методика“ подтиква децата към действие 
– да докоснеш, да вдигнеш, да разгледаш.



Какво е Методът Монтесори?

 Методът Монтесори е уникален начин за научаване.

 Вместо да „преподава" на децата понятия, средата е приготвена така, 
че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да 
учи.

 Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и 
да участва в собственото си образование. 

 Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата
от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и 
помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно се забавлява и расте
спокойно и уверено в собствените си способности. В съвременната система на обучение и възпитание

има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, 
който се отличава от останалите - методът Монтесори.



 Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно
преживяване. 

 Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. 
Те са просто инструментите, които стимулират детето към
логическа мисъл и откриване.

 Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в 
даден етап на развитие.

 Всеки материал учи на само едно определено понятие или 
умение.

Какво представляват Мистериозните 
Монтесори материали?



o Това е основният принцип на иновативния метод, който печели все 
повече привърженици в цял свят заради свободата в ученето и 
придобиването на навици на базата на собствен опит, както и за 
това, че зачита уникалността на всяко човешко същество.

o Целта на иновативния метод "Монтесори" е най-вече да създава
добри хора.

o Методът следва естественото развитие на детето и разгръща пълния
му потенциал в подготвена среда с Монтесори материалите, в които
има вградени научни принципи. 

o Детето само избира своята дейност. 

„Помогни ми да го направя сам!”



Подготвената среда

 Малки масички и столове;
 Килимчета за работа на земята;
 Достъп до чешмата;
 Подредена заобикаляща среда;
 1/3 от пространството в стаята да е свободно.



Поведението на възрастния

Най–важни качества на възрастния:

 Търпение /детето определя темпото /;
 Внимание и смирение;
 Личността на детето, всеки напредък в 

развитието, както и заниманията на 
детето трябва да се уважават.

Най–съществени задачи на възрастния са:

 Създаване и поддържане на подготвена 
среда;

 Създаване на изпълнена с доверие и обич 
атмосфера;

 Възбуждане на интерес и стимулиране на 
детето;

 Упражняване в сдържаност и внимателно 
наблюдаване на децата.



Предимства на метода 
Монтесори

• Този метод взема предвид, че децата се учат по различни начини, и включва всички стилове на 
учене. 

• Децата са свободни да учат, следвайки собствени темпове, отчита се всеки напредък.

• Започвайки от най-ранна възраст, децата усвояват умения за ред, координация, концентрация 
и независимост.

• Те се чувстват защитени, защото са част от грижовна общност.

• Радват се на свобода в допустимите граници по отношение на посоката на обучение.

• Превръщат се в активни търсачи на знания.

• Научават се да гледат критично на собствената си работа и да се учат се от грешките си.



Програмата на Община Пловдив е най-голямата публична реформа в 
образованието в България. На официална церемония в Дом на
културата «Борис Христов»  на Директора на ДГ «Малина» г-жа Боева, 
бе връчена специалната табела, указваща, че детската градина е част от 
общинската програма за Монтесори педагогика. Табелата връчи
заместник-кмета на Община Пловдив Стефан Стоянов.



Методът Монтесори 

в нашата детска градина

…………………..

НАЧАЛОТО



НАЧАЛОТО

От учебната 2018/2019г. ДГ «Малина» постави начало и работи успешно и уверено по 
метода «Монтесори», като предлага обучение по богата програма, включващо 

Език, Математика, Наука и Култура, Изкуство, Музика и др.

Въпреки че същинските занимания по "Монтесори" метода в започват от януари, децата 
в детската градина са в период на преход към принципите му още от м.септември. Това 

включва предимно упражнения, свързани с взаимоотношенията както между децата, 
така и правилата в групата и т.н.

Фокусът ни през тези месеци беше върху адаптацията, от една страна, към новата среда, 
а от друга, поставихме внимателно началото на разговора за уважението и 

толерантността един към друг и няколко простички правила. Например в нашите групи 
не се тича, говори се тихо, не се повишава тон, уважително се прекъсва разговорът 

между две деца или между госпожата и дете, учихме се как да кашляме и кихаме, така че 
да не се разболяваме един друг.

Най-същественият аспект от промяната от досегашния модел към "Монтесори" 
практиката е съвместната работа между родители и учители. В "Монтесори" 

педагогиката на педагога е отредена важната роля не да води процеса и да разсъждава 
вместо детето, а да подкрепя детето тогава, когато то прави своите избори, да го 

вдъхновява да прави нещата само.



Упражнения от практическия живот

Докато усъвършенства умението, детето развива своята координация, 
концентрация, моторика, воля.



Упражнения от ежедневния живот

Самостоятелни и независими



Докато усъвършенства умението, детето развива своята координация, 
концентрация, моторика, воля.

Координация и концентрация



Упражнения за стимулиране на сетивата

Включваме използването на всички сетива: зрение, слух, обоняние, вкус, тактилност.



Упражнения за стимулиране на сетивата



…………………..

Упражнения за стимулиране на сетивата



Езикови познания

Тактилната и подвижната азбука подготвят детето за четете и писане.



Упражнения по математика

В Монтесори средата детето се подготвя непряко за уменията и 
познанията, които трябва да развие в математическия език. 



Чрез работа с материалите, то се запознава с приликите и разликите във 
фигурите, размерите, цветовете и теглото, придобива знания за числата.



Въвеждане и класифициране
в биологията и географията

Материалите обогатяват представите на детето, свързани с:

 - частите на растенията, различните видове растения, животни; 

 - континенти – големина, местоположение, наименование;

 - планети.



Въвеждане и класифициране в биологията и географията



ДНЕС

• Свободни сме да учам, следвайки собствени темпове.

• Усвояваме умения за ред, координация, концентрация и 
независимост.

• Чувстваме се защитени, защото сме част от грижовна общност.

• Радваме се на свобода в допустимите граници.

• Превръщаме се в активни търсачи на знания.

• Научаваме се да гледаме критично на собствената си работа и 
да се учам се от грешките си.





















Резултатите
 Уверени деца

 Успешни хора 

 Удовлетворени учители и родители



С какво е по-различно Монтесори  
детското заведение от обичайните?

 В повечето детски заведения на децата се преподават понятията в 
група и се очаква всички да учат с еднакво темпо. 

 В Монтесори класната стая, уроците се дават на децата по отделно за 
всеки материал. Спецификата на материалите позволява на децата да 
продължават да се упражняват независимо, докато урока e усвоен. 

 Възрастния не се намесва, а само наблюдава как детето само прави
открития. 

 Децата могат да напредват бързо през различните области на 
програмата, когато не са ограничавани във възможностите си. 

 Уважавани са и тези, които напредват с по-бавна крачка. При тях, 
учителят чрез наблюденията си, може да определи конкретната
трудност, да я изолира и да представи отново урока по различен 
начин, докато детето го усвои. 

 Монтесори набляга на ученето чрез всички пет сетива, не само 
слушане, гледане или четене.



Защо да избирате 
Монтесори детска градина?

 Най-важния период от развитието на човешката 
интелигентност е между раждането и пет годишна възраст. 

 Умът на детето е в най-голяма степен попиващ и 
любопитството е на най-високо ниво през тази ранна 
възраст. 

 Когато се стимулира и подхранва правилно, детското 
съзнание си създава еталони за учене, които ще му служат 
през целия живот. 

 Системата на Монтесори за предучилищно обучение е 
доказана като един от най-ефективните и бързо 
разпространяващи се методи за напътствие на децата през 
тези критични години.



Как Монтесори децата 
се справят в училище?

 Монтесори децата са необикновено адаптивни. 

 Те могат да работят както независимо, така и в групи. 

 Децата могат да решават проблеми, да правят избор и да планират
добре времето си, тъй като са окуражавани да вземат решения от ранна
възраст.

 Обменят идеи и обсъждат работата си свободно с другите, а добрите
комуникативни умения са предпоставка за добро приемане. 

 Самочувствието. Според проучване, то е главният фактор за бъдещ
успех. 

 Монтесори програмите, базиращи се на самоуправление и 
несъстезателни занимания, помагат на децата да изградят добър образ 
за себе си и увереност да посрещат предизвикателствата с оптимизъм.



Известни личности, 
учили в Монтесори школи като деца

• Лари Пейдж – основател на Google;
• Сергей Брин – съосновател на Google;
• Принц Уилиам и Принц Хари;
• Джордж Клуни – актьор, носител на Оскар;
• Джими Уелс – създател на Wikipedia;
• Уил Райт – дизайнер;
• Хелън Клънт - актриса, носител на Оскар;
• Габриел Гарсия Маркес – писател, носител на Нобелова награда;
• Джошуа Бел – американски цигулар;
• Жаклин Кенеди Онасис – бивша първа дама на САЩ;
• Челси Клинтън – дъщеря на Бил и Хилари Клинтън.



Благодарим 
за вниманието!
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