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УТВЪРЖДАВАМ: ............................................. 
                                     (Радостина Спасова) 
 
Заповед № 9 / 15.09.2022г. 

 

 

 

 
 ПЛАН 

за квалификацията на педагогическите специалисти 
в Детска градина №11 „Знаме на мира”,  гр. Перник 

за учебната 2022 /2023 година 
 
 

I. Анализ и оценка на квалификационната дейност на детската градина през предходната учебна година.   

През учебната 2021/2022 година всички педагогически специалисти повишиха своята квалификация, като участваха в 

обучения, семинари и курсове, насочени към усъвършенстване на професионалните умения, постигане на по-високо качество 

на педагогическия труд и по-високи резултати в учебната работа. Продължава повишаването на квалификацията на трима 

колеги за трето ПКС /Петя Христова – старши учител и Екатерина Попова- учител, Катрин Здравкова - учител/ , а директорът   

разработва докторат на тема: „Управление на детската градина в електронна среда” към ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград. 

Всички планирани квалификационни дейности са успешно реализирани. Всички учители са обхванати в различни форми на 

квалификация, като всеки един е участвал в квалификационна форма, както и във външното обучение от разстояние чрез Zoom 
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 и присъствено .Вътрешната квалификация под формата на семинари, лекции, беседи, презентации и тренинг-обучения 

обхваща следните теми: 

               - „Запознаване с новата платформа за работа с електронния дневник”- практикум; 

               - „Превенция на професионалния стрес в детската градина”- тренинг-обучение; 

               - „Играта във века на информационно-комуникационните технологии ” – информация 

               - “ 140 години от създаването на първата детска градина в града и Региона“” - кръгла маса ; 

               - „Социализация и мерки за адаптация на децата от първите групи” – разговор                                  .              

              -„ Техники за намаляване напрежението и стреса на децата и учителите“ – тренинг-обучение /презентация/; 

              -„ Взаимодействие с родителите на деца с проблемно поведение „- разговор 

             Външната квалификационна форма с изнесено обучение е на тема по избор на колегията.   

  

           В резултат от проведените квалификации учителите придобиха умения за подобряване качеството на своята   работа.         

Слаби страни: 

• Да се подбират лектори, чиито курсове са с практическа насоченост; 

• Затруднения при провеждане на квалификационните дейности, когато обученията са в учебно време. Трудности се срещат при 

подбора на обучителите.      

Силни страни: 

- Предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за квалификация. 

- Масовото участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност. 

- В резултат на обученията учителите са обогатили професионалните си компетенции, които са необходими в подготовката 

и реализацията на тяхната педагогическа дейност. 

- Положително влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на детската градина. 

- Постиженията и проблемите в работата по квалификацията се обсъждат и отчитат на заседанията на Педагогическия съвет. 

 

II. Цели, основни задачи и приоритети в квалификационната дейност на педагогическите специалисти в детската 

градина през новата учебна година 
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       Цел: Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите специалисти 

присъствено или в електронна среда с цел подобряване  процеса на предучилищно образование и развиване креативното начало  

у всеки човек, както и опазване здравето на всички заети лица в детската градина. 

 

       

 Основни задачи: 

 

       1. Да се стимулират учителите към усъвършенстване на своите професионалните умения и креативност за възпитаване  и обучение 

чрез обмяна на педагогически опит. 

 

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

присъствено, така и при взаимодействия в електронна среда. 

 

       3. Създаване на условия за професионална изява на учителите и актуализиране на професионално портфолио. 

 

       4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на творчеството,знанията и уменията  на децата в детската 

градина. 

 

       5. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС във връзка с функциониране на детската градина като образователна 

институция. 

        

 

     6.  Участие в кръгла маса, посветена на 140 години обществено предучилищно образование в Перник и във всички национални 

конференции на ОМЕП, София. 
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Приоритети:  

 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация. 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри, така че образователния продукт да отговаря на съвременните 

изисквания на  обществото и на европейските образователни норми и ценности. 

3. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на децата и разчупване стереотипните форми на 

педагогическо взаимодействие , както присъствено, така в електронна среда. 

4. Осъществяване на самостоятелна и активна политика в детската  градина с европейска насоченост, отговаряща на динамичните 

изисквания на настоящето и бъдещето, поставяща в центъра на образователния процес детето, с неговите заложби, интереси и 

потребности. 

5. Предоставяне на максимално добри условия за качествен процес на образование  и реализация на подрастващите в 

демократичното общество. 

6. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Всички участници в 

процеса на образование   да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими. 

7. Адекватно използване на електронна дъска в образователния процес с децата и при реализиране на квалификационните 

мероприятия. 

8. Здравето, творчеството и  образованието на децата са съвместен проект на родители и учители, реализиран с взаимно уважение 

и респект. 
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Тема за работа в ДГ №11 „Знаме на мира” през учебната 2022/2023 г.: 

Изграждане стимулираща среда за игра и обучение чрез интерактивни методи ,опазвайки здравето на всички и развиване на 

детската индивидуалност. 

 

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ. 

• Самообразование  

• Самоусъвършенстване  

• Тематични курсове  

• Тренинги  

• Семинари  

• Сбирки  

• Практикуми/ открити практики, работа с проблемни групи/  

• Решаване на казуси  

• Работни срещи  

   Събиране на анкетни данни 

• Взаимно посещение на ситуации  

• Родителски лектории  

• Квалификационни курсове  

• Онлайн споделяне 

  

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКА  ГРАДИНА №11 “ЗНАМЕ НА МИРА“, гр.Перник 

гр. Перник, ул. “Лом” №1,  тел. 0885 65 61 18 
E – mail : dg11pernik@gmail.com 

          

 

 

стр. 6 

 III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи: 

1. Вътрешна квалификация на педагогическите специалисти в детската градина 

 
 

 

             Тема и форма 

 

  

        Време 

на провеждане 

Участници/ 

целева група 

 

Отговорник:  

 

Времетраене: 

1”Запознаване с новата 

платформа за работа с 

електронен дневник“ 

 

м. септември, 

2022  г. 

   Учители Директор и зам. директор 2 часа 

 

 

2.„Превенция на 

професионалния стрес 

в детската градина”- 

тренинг-обучение  

  

 

м. октомври 

2022 г. 

   Учители Д-р А.Чернева, гл. учител 

 

2 часа 

 

3.„ Играта във века на 

информационно-

комуникационните 

технологии” – 

информация  

 

 

 

 

м. ноември 

2022 г. 

               

 

 

 

 

 

 

   Учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Д-р А.Чернева, гл. учител 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 
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 4.“140 години – 

обществено 

предучилищно 

образование в Перник и 

региона ”  - кръгла маса 

 

. 

 

 

м. декември 

2022 г. 

   Учители Детските градини, колективни 

членове на ОМЕП, Перник 

       2 часа 

 

 

 

5.“Социализация и 

мерки за адаптация на 

децата от първите 

групи” - разговор 

 

 

м. януари 

      2023 г. 

   Учители Старши учител Ст.Седефчева и 

учител Е.Попова 

 

 

2 часа 

 

 

6.“ Техники за 

намаляване 

напрежението и стреса 

у децата и учителите” –

презентация /тренинг-

обучение/ 

 

 

 

 

 

м. февруари     

2023 г. 

      

    

Учители 

 

Д-р А.Чернева, гл. учител 

 

 

 

2 часа 
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 7.„Взаимодействие с 

родителите на деца с 

проблемно поведение“ 

- разговор  

 

 

 

м. март                

2023 г. 

    Учители Психолог Р.Радлова и логопед 

Й.Йорданов 

2 часа 

 

8.Ролята на 

художествената 

литература за 

емоционалния живот на 

детето 

 

 

 

  

 

 

м. април  

2023 г. 

    Учители Учители: 

М.Ангелова и К.Здравкова 

2 часа 
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 2.Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти извън детската градина 

 

Теми, форми и 

организация: 

 

 

Квалификационни 

кредити: 

Участници:. 

 

   Обучител: Срок за  

изпълнение: 

 

 

1. Участия в конференции на 

ОМЕП, София /публикации в 

сп.“ Детска градина“ 

 

       един Учители                -  м. май, 2023 г. 

2. Тема по избор на колегията         един Всички 

учители 

Външен 

лектор      

 

        м.май,2023 
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 3.Участие на учителите във форми за повишаване на образователно-квалификационна степен, професионално-

квалификационна степен или специализация. 

 

Име и фамилия на 

учителя. Длъжност 

Форма на 

квалификацията 

Начин на 

финасиране 
Времетраене 

Очаквани 

резултати 

Екатерина Попова Разработка за 

трето ПКС 

Лични 

средства 

 Получаване на по-висока 

ПКС 

Петя Христова Разработка за 

трето ПКС 

Лични 

средства 

 Получаване на по-висока 

ПКС 

Катрин Здравкова Разработка за 

трето ПКС 

Лични 

средства 

 Получаване на по-висока 

ПКС 

                

3. Методическо и организационно подпомагане на новоназначени учители 

Чрез въвеждане на учители – наставници да се взаимодейства с новоназначените учители за успешната им адаптация към спецификата 

на работа и мотивирането им да останат да работят в детската градина.   

 

Годишният план за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, работещи в ДГ №11 „Знаме на мира” – гр. Перник 

е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1  / от 13.09.2022 г. и утвърден със заповед на директора №  / …………г. 

 При възникнала необходимост  план-квалификацията може да бъде актуализиран през учебната година по реда на неговото 

приемане! 
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