
 
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 

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

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

УТВЪРЖДАВАМ: 

                         Таня Христова 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

на помощник – възпитателите в ДГ,,Звънче” гр.Козлодуй 

за учебната 2022/2023 год. 

 

I. ЦЕЛИ 

1.Усъвършенстване на придобитите професионални компетентности на 

помощник –възпитатели в ДГ. 

2.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие 

с динамиката на общественото развитие- осъвременяване, задълбочаване и 

развитие на придобития опит на  помощник-възпитателите. 

3. Повишаване качеството на дейностите по обучение, възпитание и 

социализация на децата от ДГ ,,Звънче” гр.Козлодуй чрез повишаване на 

методическата готовност на помощник-възпитателите.  

4. Постигане на положителни промени в личността на децата и овладяване на  

трайни умения, знания и навици чрез обогатяване знанията, уменията и 

компетентностите на помощник-възпитател в детското заведение чрез 

използване на различни форми на квалификационна дейност. 

 

II. ЗАДАЧИ 

1.Постигане на съответствие между образователни потребности според 

възрастовата група . 

 2. Да се стимулират помощник-възпитателя  към самоподготовка и 

усъвършенстване и към активно обучение чрез обмяна на  опит 

3.Създаване на среда, мотивираща  за повишаване на квалификацията, 

развитие и усъвършенстване, за делова и хуманна атмосфера на откритост и 

гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 

образователните изисквания 

 

II. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 лекции;  

 семинар дискусия;  

 анкета;  

 тренинг; 
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 други.  

 

ТЕМИ: 

1. ,,Общуване с детето и мястото на помощник– възпитателя, като 

помощник на учителя.” - семинар 

Месец: ноември 2022 г.                                  Отг. М.Стоянова – ст.учител 

К.Балиева – ст.учител 

 

 

2.  ”Възпитаване на хигиенни и двигателни навици при децата”.  -

лекция 

Месец: декември 2022 г.                 Отг.К.Йорданова - мед.сестра на кабинет 

Р.Иванова – мед.сестра 

 

3. „Хигиена , естетика и култура на хранене и общуването.” – открита 

практика 

Месец: февруари 2023 г.                                    Отг.Александриана Овчарова -                         

учител 

Е.Русолова – старши учител 

 

4. ,,Техники за изработване на дидактични материали за различните 

видове игри” - практикум 

Месец: март 2023 г.                                           Отг.В. Петрова – ст. учител  

Б.Ангелова – ст.учител    

 

5. ,,Стилове и техники за общуване с децата до 7 г.” - практикум 

 

Месец: април 2023 г.                                       Отг.М. Патроева – ст. учител 

Е.Василева  - ст.учител 

 

 

 

 

Изготвил директор: 

                        Таня Христова 
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