
 
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 

гр.Козлодуй, ЖК-3 до бл. 16А, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Таня Христова 

 

ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

ДГ " Звънче " гр.Козлодуй 

за учебната 2022/2023 година 
 

 

І. Цели на квалификационно-методическата дейност 

 

1.Повишаване  качеството  на  образователния  процес,чрез  повишаване качеството на проведената квалификация.  

2.Максимално  развитие  на  всяко  дете, благодарение  приноса  и  опита  на квалифицирания  учител  и  

възрастните.Проучване  психолого-педагогическите аспекти  на  адаптирането  на  децата  при  прилагане  на  

определена  система  от въздействия и правилно ръководене на комуникативната дейност за ускоряване  

социалната им адаптация към условията на детската градина. 

3.Поддържане   на   капацитета  на   човешки   ресурси   за   ефективно изпълнение на професионално-

педагогическите функции:  

4.Комуникативна функция – умения за установяване на рационални и емоционални  отношения  с  отделните  деца  

и  делови  отношения  с другите учители и родителите;  

5.Информационна  функция  –  умения  за  придобиване  на  актуални  знания  с  помощта  на  различни  пътища  за  

познание;предаване  на придобитите  знания  чрез  използването  на  разнообразни  методи  и  

средства,съобразени с възрастовите особености на децата;  
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6.Обучаваща  функция  –  умения  и  навици  за  организиране  и управление на педагогическата дейност; 

разширяване на познанията за съвременните педагогически технологии и тяхното прилагане;  

7.Възпитателна  функция  –  навици  за  познавателна  и  творческа  активност на педагогическото мислене;  

8.Организационна  функция  –  умения  за  управление  на  групата  по време  на  разнообразни  форми  от  дневния  

режим  и  извънучебни дейности;  

9.Диагностична   функция   –   умения   за   усъвършенстване   на педагогическата дейност чрез оценяване и 

самооценяване; 

 

ІІ. Вътрешна квалификационно-методическа дейност 

 

№ тема и форма на 

квалификацията 

срок за изпълнение отговорник участници 

1  

1. „От бърнаут към 

продуктивност: 

Преодоляване на 

синдрома на 

професионалното 

прегряване.“- тренинг 

 

. февруари 2023 Б. Ангелова  

акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

    4 часа 

2 2. „Театрални техники и април 2023г. М. Стоянова  

акад.часове по чл.222, 
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актьорски умения в 

педагогическата 

практика.“- практикум 

 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

  4 часа 

3   "Игрите с пръсти за 
развитието на децата в ДГ" – 
практикум 
 

ноември 2022г Мария Патроева     

акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

 4 часа 

4 ,,Игрите на баба и дядо-извор на 

народна мъдрост, творчество и 

традиции”- тренинг 

Април 2023 г. Александриана 

Овчарова 

 

 

 

 акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

       4 часа 

5 -,, Ролята на приказката в 

психологическото развитие на 

детето“ –тренинг 

 

Март 2023 г. Ели Русолова акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

       4 часа 

6 ,,Стимулиране и развитие на 

екологична култура у децата в 

ДГ”-дискусия 

Май 2023 г. Красимира Балиева акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

       4 часа 

7 ,,Справяне със стреса и 

емоционалното прегряване в 

образователната 

система.Повишаване на 

Януари 2023 г. Виолина Петрова акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

       4 часа 
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самочувствието ипозитивната 

самооценка на педагогическия 

специалист”-тренинг 

8 ,,Формиране и мотивация на 

екипа.Управление и координация 

на педагогическите екипи”-

дискусия 

Ноември 2022 г. Елена Василева акад.часове по чл.222, 

Ал.1 и ал.2 от ЗПУО 

       4 часа 

Очаквани резултати: 

1. Усъвършенстване на теоретичната и практическата компетентност на учителите и помощник- възпитателите;  

обогатяване на техните знания, умения и компетенции. 

2. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. Развитие на позитивна нагласа към по-

нататъшно самоусъвършенстване, критично и творческо мислене. 

3. Развитие на умения за споделяне на добри практики. 

 

ІІІ. Квалификационно-методическа дейност извън детската градина* 

 
№ Тема и форма на квалификацията времетраене Обучаваща 

организация/лектор 

Финансира се от участници 

1 

 

 Теми ЗА ОБУЧЕНИЯ, КОИТО 

СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН И СА 

КРЕДИТИРАНИ ЗА СФЕРАТА 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

  От бюджета на 

детската градина 

Всички учители 

2 

 

   От бюджета на 

детската градина 

учители 
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3 

 

    От бюджета на 

детската градина 

учители 

 

 

Очаквани резултати: 

Усъвършенстване на професионалните компетенции на учители и директор за изграждане на качествено образование.  

 

Контрол на постигнатите резултати: 

Контролна дейност на директора, обмяна на добър опит вътре в ДГ. 
 

ІV. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и Общината  

ДГ „Звънче” ще вземе участие при необходимост.  

V. Финансиране на квалификационната дейност.  

Средствата за квалификация на персонала е в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ.  

VІ. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност.  

1. Анкетно проучване потребностите на педагогическият персонал от форми за квалификационна дейност.  

2. Проучване чрез анкета потребността на обслужващия персонал в детската градина от форми за квалификационна дейност.  

3. Периодично проучване и актуализиране на потребностите от квалификационна дейност в детската градина.  

Настоящият план е приет на педагогически съвет Протокол № 1/28.09.2022 .г и е утвърден със Заповед №10/28.09.2022 

г . на директора. 
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