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І. ЦЕЛИ  
      ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти с цел 

подобряване на учебно-възпитателния процес, като се осигури  комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по 

направления.  

1. Обединяване усилията на педагогическата колегия за повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

самоусъвършенстване на собствената педагогическа практика на учителите, за повишаване качеството, модернизиране на образованието и 

постигане на положителни промени в личността на децата . 

2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна квалификация на учителите, с помощта на които да се 

постигне по-добро качество на преподаване и да се развие позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и творчество. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, с придобиване на нови знания, 

умения, техники на преподаване и оценяване, с използване на ИКТ в учебния процес. 

4. Стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всяко дете. 

5. Повишаване на дигиталните умения на учителите и създаване на условия за пълноценна и качествена работа. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Да се стимулират учителите към усъвършенстване на професионалните умения за преподаване и обучение чрез обмяна на добър 

педагогически опит. 

2. Повишаване на учителския капацитет за: 

 усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване, активно преподаване и обучение; 

 представяне на учебно съдържание по интересен и иновативен начин; 

 развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности; 

  стимулиране изявите на децата. 

3. Квалификационните дейности  да се организират според личните предпочитания на учителите на принципа на доброволност, осъзната 

потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките на действащата нормативна уредба. 

4. Да се създадат условия за постигане на ефективна комуникация за работа в екип и взаимопомощ, инициативност и предприемачество. 

5. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

6. Усъвършенстване уменията на учителите за работа в екип. Възпитание в толерантно отношение и взаимопомощ. 

7. Създаване на условия за професионална изява на учителите. 

8. Засилване работата по утвърждаването на самоусъвършенстването на учителите. 

9. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОИ във връзка с функциониране на детската градина като образователна институция. 

10.   Да се създадат предпоставики за интерес към образователно възпитателния процес у децата  чрез разнообразни форми за преподаване и 

проверка на усвоените знания и умения  в съответствие с новите образователни изисквания. 

11. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез учене през целия живот и кариерно развитие с цел 

усъвършенстване на професионалната и поддържаща квалификация на педагогическите кадри. 

12. Повишаване на квалификацята на учителите за адекватно професионално реагиране и ефективно педагогическо взаимодействие при 

изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда в детската градина.  



13. Повишаване на квалификацята на учителите с цел адекватно професионално реагиране и ефективно педагогическо взаимодествие с цел 

осъществяване на високо ниво на подготвеност за училищно обучение на всяко дете от детското заведение.. 

14. Реализиране на добри педагогически практики по посока на устойчиво развитие на познавателната и двигателна активност – откривателско 

учене чрез и сред природата. 

15. Реализиране на добри педагогически практики при работа с деца с емоционални и поведенчески нарушения: модели за овладяване на 

проблемни ситуации. 

16. Комфорт,приемственост и синхронизиране на дейността на персонала с дългогодишен опит и младите колеги. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой/ 
Тема 

Форма 

/семинар, 

обучение, 

тренинг, др./ 

Време на 

провеждане 

Целева 

група 

/брой/ 

Брой 

академични 

часове 

„Познавате ли своето 

дете?“ 

Академия  за 

родители 

м.9.2020 

г. 

родители  

„Музикално-

педагогическа 

работилница” 

 

Курс-

практикум 

 

м.11.2020 г. 

Учител 

по 

музика 

1 бр. 

16 ч. 

„Храненето- важен 

фактор за 

здравословно 

детство“. 

„Рационалното 

хранене на децата 

през различните 

сезони“ 

Работна 

среща 

м.10.2020 

г. 

Учители „Професионалният 

стрес – блокатор на 

успеха или двигател на 

развитието?”  

Семинар м.11.2020 г. 16 бр. 

учители 

16 ч. 

„Децата и азбуката 

на пътната 

безопасност“ 

Семинар м.10.2020 

г. 

учители 

 

„Eмоционалната 

интелигентност – 

условие за успешна 

професионална изява 

на педагозите, за 

ефективна 

комуникация с 

децата/учениците и 

Семинар 

 

м.01.2021 г. 16 бр. 

учители 

16 ч. 



родителите и за 

превенция на 

агресията” 

 

„Иновативни 

практики за 

подобряване 

взаимодействието с 

родителите“ 

Дискусия м.10.2020 

г. 

учители      

„Формиране, 

координация и 

мотивация на 

екипите в детската 

градина“ 

Кръгла маса м.10.2020 

г. 

Учители 

Пом.възпитат

ели 

     

„Да покажем най-

доброто от себе си“ 

Практикум 

/открита 

практика/ 

м.10.2020 

г.- 

м.05.2021 

г. 

учители      

„Как да научим 

децата да роботят в 

екип“ 

Академия за 

родители 

м. 10.2020 

г. 

учители      

„Игрова технология 

за осъществяване на 

образователния 

процес в детската 

градина“ 

Дискусия м.11.2020 

г. 

16 бр. 

учители 
     

„Могат ли децата без 

играчки“ 

Академия за 

родители 

м.11.2020 

г. 

Учители, 

родители 
     

Проектна дейност на 

педагогическата 

колегия, свързана с 

развиване и 

популяризиране на 

откривателското 

учене чрез ролеви 

игри, структурирани 

дискусии, 

Практикум м.10.2020 

г. 

м. 05.2021 

г. 

15 

Учители 
     



експерименти и 

практическа дейност 

с децата в 

педагогическото 

взаимодействие.  

„Приказки от цял 

свят“ – 

 опознаване на 

далечни народи и 

култури,  четене на 

приказки, куклени 

етюди, драматизаци, 

изложба на рисунки 

детско творчество с 

участието на 

родителите  

 

Ролеви игри 

м.11.2020 

г. 

учители 

родители 
     

„Ой Коледо, мой 

Коледо” 

Концерти 

 

м.12.2020 

г. 

учители      

„Весела сурвачка“ 

„Коледни 

изкушения“ 

  

Практикум м.12.2020 

г.  

м.12.2020 

г. 

Учители 

Пом.възп. 

родители 

     

„Изготвяне на 

електронни 

дидактически 

материали и  

електронни 

ситуации, чрез 

съвременните 

възможности на 

дигиталните 

технологии.“ 

Семинар м.01.2021 

г. 

 

Учители 
     

„Създаване и 

поддържане култура 

на толерантност в 

образователната 

институция“ 

Семинар м.01.2021 

г. 

учители      



„Работилница за 

мартеници“  

Практикум м.02.2021 

г. 

Учители, 

родители 
     

„От колко играчки 

има нужда детето. 

По-малко и по- 

прости играчки за 

развито 

въображение“ 

Академия за 

родители 

м.02.2021 

г. 

родители      

„Бедствията и децата 

на ХХІ век“ 
 

Работна 

среща 

м.02.2021 

г. 

Учители 

Пом.възпитат

ели 

     

 „Заедно с мама и 

татко“- изработване 

на пана, рисунки, 

фигури и др 

Практикум От 

м.10.2020 

г. 

до  

м.05.2021 

г. 

учители      

„Ранно формиране на 

мотиви за учене и 

осигуряване на 

плавен преход от 

детската градина към 

училището“ 

Семинар м.03.2021 

г. 

учители      

„4 стъпки за 

овладяване на 

детската истерия“ 

Академия за 

родители 

м. 03.2021 

г. 

Учители, 

родители 
     

„Земята в цветове“ Практикум м.04.2021 

г. 

учители 

родители 
     

„Култура на 

общуването- учител-

дете, родител-дете, 

дете-дете“ 

Семинар м.04.2021 

г. 

учители      

„Без паника“- 

правилни действия 

при бедствия 

Практикум м. 04.2021 

г. 

учители      

„Как да развиваме 

детският интелект“ 

Академия за 

родители 

м.04.2021 

г. 

Учители, 

родители 
     



„Да съм здрав и 

силен“- спортни игри 

и забавления 

съвместно с 

родителите 

Самоусъвър-

шенстване 

м.03.- 

м.05.2021 

г. 

Учители, 

родители 
     

„Весели хвърчила“- 

изработване, пускане 

и изложба на 

хвърчила 

Практикум м.10.2020 

г.-05.2021 

г. 

Учители, 

родители 
     

„Споделяне и 

обсъждане на 

добрите практики“ 

Самоусъвър-

шенстване 

м.05.2021 

г. 

учители      

 

 
 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол №1 от 23.09.2020 г. 

 

 

Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешно-институционална квалификация и за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.  


