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Планът за квалификационна дейност е приет с решение на педагогическия съвет – протокол 

№ 1/15.09.2022Г. 

 

 

 

 

 

I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД  

 

През изминалата 2021/2022 учебна година педагогическите специалисти от ДГ 19 „Славейче” 

са посетили следните квалификационни обучения: 

 

      1. Външни квалификационни обучения:  

 ,,Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна 

среда.” - РААБЕ България- 1кредит 

 ,,Специфики на преподаване на БДП в училище и ДГ.”- ,,Идеите”ЕООД София- 1кредит 

 „Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в 

детската градина“ – /с решение на ПС 3/15.03.2022г./ - РААБЕ- 1 кредит, 

 ,Обучение, курс /Денвър2/- обучение за скрининг тест за деца от 2-7г.”- Хестиа-1 кредит 

 ,,Качества на образователния процес в системата на предучилищното и училищно 

образование”- ЦРПБ- /с решение на ПС 4/28.05.2021г./ 

 ,,Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието.”- /с решение на ПС 

2/28.01.2022г./ -ЦРПБ- 1 кредит 

 II Международен образователен форум – „Качеството на образованието в условията на 

дигитална трансформация и спецификата на поколенията“  - /с решение на ПС 

5/28.05.2022г./ 

 

 

В количествено изражение получените кредити за периода са: 

 0 кредита – 0 учители; 

 1 кредит –  0 учители; 

 2 кредита – 21 учител; 

 3 кредита – 7 учители; 

 4 кредита – 1 учител; 

 5 кредита- 1 учител; 

 6 кредита- 1 учител 

Учители, участвали външни квалификационни обучения: 21 

Общо получени кредити: 55 

 

 

2. Вътрешни квалификационни обучения: 
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Октомври:  

 Адаптацията на децата в първа група на детската градина.-    И.Стамболова- 1 час 

 Есенна украса- Н.Адилова- 2 часа 

 

Ноември: 

 Игри, подпомагащи приобщаващото образование при децата.- Ж.Костадинова- 1 час 

 Празници и традиции възпитаващи добродетели.- Д.Иванова- 1 час 

Декември: 
  Естествени декорации за детската градина- Г.Христова- 2часа 

Януари: 

 Играта в обучението по БДП.- Делиджова- 1час 

 Музикотерапията като метод за адаптация на децата от първа група.- Савова- 1час 

 

Февруари: 

 Стимулиране и развитие на детската екологична култура.- Я.Николова- 1час 

 Създаване на здравни навици на децата в детската градина.- М.Михайлова-1час 

Март: 

 Интерсни техники от ИИ, намиращи приложение в ДГ. В.Динева- 1час 

 Ролята на конструктивната игра за развитие на въображението.-М.Димова- 1час 

 

Април: 

 Обогатяване на детските емоции чрез художествената литература.-И.Илиева-1час 

Май: 

 ,, Училищна готовност- успешен преход ДГ- училище”- Т.Сипсева, А.Трендафилова- 1 час 

 

В количествено изражение: 

   24 часа, участвали 21 учители 

 

3. Участие на учителите във форми за повишаване на образователно-квалификационна     

степен, професионално-квалификационна степен или специализация 

 

Име и фамилия на 

учителя 

Степен на 

квалификацията 

Обучаваща 

институция 

    Янита Николова Пета ПКС ТУ Варна 

      Надежда Иванова ТРЕТА ПКС ТУ Варна 

     Добромира Савова ТРЕТА ПКС ТУ Варна 

     Нериман Адилова ТРЕТА ПКС ТУ Варна 

    

 

Силни страни: 

 Усвояване на нови знания и умения, които да бъдат приложени в ежедневната работа с 

децата. 

 Обученията отговарят на очакванията и нуждите на учителите; 
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Слаби страни: 

 Липсва достатъчна практическа насоченост при онлайн обученията 

 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:  

Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието като част от общото модернизиране на образователния процес в детската градина. 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите; 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие и образователни 

изисквания; 

3. Повишаване мотивацията за учене и постигане на положителни и трайни промени при 

овладяване на знания, умения и компетенции. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност, чийто план е неразделна част от 

годишния план на детската градина; 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови 

технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в 

образователния процес; 

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание 

по образователни направления с цел покриване на ДОС и развиване уменията на децата; 

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 

          

 

 III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ 

ГРУПИ 

След проведена анкета с педагогическия състав на детската градина в края на 2021/2022  учебна 

година се откроиха следните приоритетни теми: 

1. Работа с хиперактивни деца; 

2. Интреактивни/ иновативни практики в образованието; 

3. Дизайн мислене- новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене; 

4. Игрови технологии за осъществяване на образователен процес в ДГ; 
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5. Тренинги за педагогически екипи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Квалификационно-методически дейности за повишаване на професионалните 

компетентности на учителите, организирани от детската градина 

Време на 

провеждане 

Тема на 

квалификацията 

Квалификационна 

форма 
Целева група Отговорници Време 

Октомври, 

2022 г. 

1.  Умения за 

живот. Развитие на 

личностни и 

социални умения 

на децата. 

2.Есенна украса 

 

Дискусия 

 

 

 

Практикум 

Директор, 

педагогически 

персонал 

    

Е. Захова 

С.Янева 

 

 

 

М.Димова 

 

1 час 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Ноември, 

2022 г. 

1.Стем квалифи-

кация. Експери-

менти с вода и 

въздух. 

2. Адаптация на 

децата в първа 

група. 

 

 

Лекция, 

презентация 

Директор, 

педагогически 

персонал 

 

Д.Иванова/Д.Де

мирова 

 

А.Трендафилоа 

Р.Василева 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

Декември, 

2022 г. 

 

 

 

 

 Коледна украса 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагогически 

персонал 

 

В.Динева 

 

 

 

 

 

 

2 час 

 

 

 

 

Януари, 

2023 г. 

Възпитание на 

децата в 

екологична 

култура. 

Лекция, 

презентация 

Директор, 

педагогически 

персонал 

Я.Николова 

М.Михайлова 

1 час 
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Февруари, 

2023 г. 

1.Същност на 

играта в ДГ. 

2. Значението на 

МПИ в развитието 

на децата. 

 

 

Лекция, 

презентация, 

дискусия 

 

Директор, 

педагогически 

персонал 

 

Ж.Костадинова 

 

 

Д.Савова 

В.Малчева 

 

 

 

 

 

1 часа 

 

 

 

 

 

 

Март,        

2023 г. 

1.Интерактивната 

дъска в обучението 

по БДП в ДГ. 

 

2. Безопасни и 

опасни места за 

игра- улично 

движение. 

    Лекция, 

презентация 

 

Директор, 

педагогически 

персонал 

Д.Савова 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Делиджова 

1 часа 

 

 

Април,  

2023 г. 

1.Обогатяване на 

детските емоции и 

социална 

компетентност на 

децата чрез 

художествената 

литература. 

2. Декупаж на 

великденски яйца. 

Лекция, 

презентация 

Директор, 

педагогически 

персонал 

Ж.Георгиева 

И.Илиева 

 

 

 

Г.Христова 

И.Стамболова 

1 часа 

 

 

2 часа 

Май,      

2023 г. 

Училищна 

готовност- 

успешен преход 

ДГ- училище. 

Работа  в екип, 

лекция, 

презентация 

Директор, 

педагогически 

персонал 

Н.Адилова 

Д.Демирова 
1 часа 

 

 

2. Теми за външна квалификация 
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Тема на обучението 
Квалификационна 

форма 

Обучителна 

организация 

Целева 

група 

Брой 

кредити 

Иновативни методи в преподаването. 
Лекция 

РААБЕ 

България 
Учители 1 

Методи и подходи при работа с 

хиперактивни деца 
Лекция 

РААБЕ 

България 
Учители 1 

Дизайн мислене- новаторски подход 

за повишаване на мотивацията за 

учене 
Лекция 

РААБЕ 

България Учители 1 

Интреактивни/иновативни/ практики 

в образованието/ игрови технологии 

за осъществяване на образователен 

процес в ДГ 

Лекция 
РААБЕ 

България 
Учители 1 

Тренинги за педагогически екипи 
Лекция 

Евроклас 

консулт 
Учители 1 

„Актуални алтернативни практики в 

управлението на образователни 

институции“ 

-        

Семинар  ЦРПБ 
Учители, 

Директор 
1-2 

Монтесори педагогика; 

Коучинг и комуникации; 
 

Лекция - 
Учители, 

Директор 
1-2 

 

 

 

 

3. Участие на учителите във форми за повишаване на образователно-квалификационна 

степен, професионално-квалификационна степен или специализация 

 

Име и фамилия на 

учителя 

Степен на 

квалификацията 

Обучаваща 

институция 

     Албена Трендафилова Втора ПКС ТУ 

     Нериман Адилова Втора ПКС ТУ 

     Надежда Иванова Втора ПКС                 ТУ 

     Добромира Савова Втора ПКС ТУ 
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     Янита Николова   Трета  ПКС          ТУ 

    

 

С оглед сложната епидемиологична обстановка планът за квалификация е отворен и 

подлежи на промяна и допълнение през учебната година. 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

През 2022/2023 учебна година ще бъдат обхванати всички педагогически специалисти във 

вътрешни и външни форми за квалификация по теми, които ги вълнуват и по които имат желание 

да придобият по-задълбочени знания и умения. 

Очакват се следните резултати: 

 Повишени компетенции на учителите 

 Получени сертификати и кредити 

 Обогатяване на педагогическата практика 

 Представяне на добри педагогически практики 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ 

Съгласно Чл. 21 ал.1 от Общински колективен трудов договор за системата на народната 

просвета от 01.01.2021 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се 

определят в размер не по-малък от 1,2% от годишния размер на средства за работна заплата на 

педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в 

квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на 

педагогически съвет и утвърдени от директора на училище. 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1,2% от годишния ФРЗ на педагогическия персонал. 

2. Вътрешната квалификационна дейност се финансира от бюджета на детската градина. 

3. Финансирането на външната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета 

на детската градина; 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовият лимит за квалификация в детската градина, при желание на учителя, финансирането 

става с лични средства. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на 

собствени разноски, след съгласуване с директора на детската градина, да му се предоставя тази 

възможност. 

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално – квалификационна 

степен се заплащат от учителите. 

 

VII. КОНТРОЛ 
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 Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както 

следва:  

 В частта външноинституционална квалификация – на учителите в комисията по 

квалификация. След проведена квалификация се съставя протокол на обучението. 

 В частта вътрешно-квалификационна дейност - на отговорните учители. След 

проведената квалификация се съставя протокол на обучението. 

 В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител. 

 

 

 

 

         Гл. счетоводител:                                                           Директор: 

 

 


