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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 77 „МАГНОЛИЯ“

 І. Цел : Учителят - иноватор в създаването на условия за интерактивна образователна среда за развитие на децата.
1.1. Разработване и утвърждаване на единна система за продължаваща квалификация на педагогическите кадри.
1.2. Прилагане на нормативната уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, продължаваща квалификация и
професионалното и кариерно развитие на педагогическите кадри.
1.3. Създаване условия за популяризиране и обмен на добри педагогически практики.
1.4. Обвързване заплащането на труда с професионалното и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

ІІ.  Задачи  за реализиране на целите :

2.1. Създаване на възможност за ускоряване прехода от една към друга професионална квалификационна степен.
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2.2. Въвеждане на система за квалификационни кредити.
2.3. Да се идентифицират образователните потребности на учителите.
2.4. Да се повиши мотивацията за участие в различните квалификационни форми.
2.5.  Създаване на възможност за ускоряване прехода от една към друга професионална квалификационна степен и длъжност при
високи професионални постижения.
2.6.  Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация.

III. Приоритетни теми през учебната година.
3.1. Създаване на ключови компетентности и условия за развитие на съвременното начало и професионална активност, чрез
утвърждаване на ценностите на националната стратегия за квалификация на педагогическите кадри.
3.2. Формиране на нагласа за учене през целия живот.
3.3. Затвърждаване на отговорността, креативното мислене, отношение към екипа, общността и институцията.

IV.Очаквани резултати :
4.1. Квалификацията да доведе до надграждане на знания, умения за максимално развитие на потенциала на всеки учител.
4.2. Създаване на система от иновативни практики за поддържаща квалификация.
4.3. Учителите да станат личности, мотивирани и инициативни, реализиращи проекти,за осигуряване на по-високо равнище на
познание и ключови компетентности.

V. Дейности за изпълнение на основните задачи 

Въвеждаща квалификация Продължаваща  квалификация

Тема Форма
/семинар,
обучение,

тренинг и др.

Време на
провеждане

Целева група
(брой)

Тема Форма
/семинар,
обучение,
тренинг и

др./

Време на
провеждане

Целева
група
(брой)

Брой
академич
ни часове 

“Толерантни на пътя” тренинг
Учители в

група
“Дъга”

м.
ноември
2022 г.

9
Педагог.

специалисти
“Нови
технологии.
Медийна
грамотност.

обучение
(Програм
а УИН)

Уч. 2022-
2023 г.

1 32
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Създаване на
онлайн
съдържание.”

“Детската
индивидуалност -
подходи за общуване с
хиперактивни деца”

Обучителен
семинар
Учители в

група
“Пчеличка”

м.
януари
2023 г.

9
Педагог.

специалисти

“Как да се
подготвим за
атестиране?
Портфолио в

няколко стъпки”

обучение

(ORAK
Academy)

Уч. 2022-
2023 г. 1 16

„Игри за най-малки”” Открита
практика
Учители в

Група
”Звездичка”

м.
февруари

2023 г.

9
Педагог.

специалисти
“Киберсигурност,

дигитално
гражданство и
превенция на

рисковете за децата
в мрежата”

обучение-
тренинг

(ORAK
Academy)

Уч. 2022-
2023 г.

1 48

„От извора” Открита
практика
Учители

група „Пчели
чка”

м.
февруари

2023 г.

9
Педагог.

специалисти

“Aгресия и
емоционални
състояния при

деца от
различните

възрасти. Агресия
в норма и

патология”

обучение

(MRG
consult)

Уч. 2022-
2023 г.

5 16

„Игри за сдружаване” открита
практика
учители
Група

.„Дъга”

м.февруари
2023 г.

9
Педагог.

специалисти

“Психологическо
изследване с
когнитивни
методики в
помощ на

диагностиката на
норма и

патология при
деца. Подкрепа и

обучение

(MRG
consult)

Уч. 2022-
2023 г.

2 16
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развитие на
ресурсите при

деца с различни
потребности или

увреждания.”

„Детска
градина-училище” -

приемственост и нагласа

открита
практика
учители

група
„Слънчо”

м.февруари
2023 г.

9
Педагог.

специалисти

“Практически
модели и

успешни примери
от системата за
образование на

развити страни -
членки на ЕС.

Популяризиране и
обмен на

иновативни
педагогически

практики.

обучение

(Програм
а УИН)

Уч. 2022-
2023 г. г.

2 16

Мини проект на тема:
“Играта и играчката”

педагогичес-
ки ситуации,

тренинги
учители

Група
“Звездичка”

Уч. 2022- 2023
г.

Педагог.
специалисти,

деца,
родители

“Игрова двигателна
дейност за I-IV
група съобразно
образователно
направление
“Физическа
култура” за

предучилищното
образование”

обучение

(Програм
а УИН)

Уч. 2022-
2023 г.

3 16

Мини проект на тема:
“Традициите в

семейството, фолклорни
празници”

педагогичес-
ки ситуации,

тренинги
учители
Група

“Пчеличка”

Уч. 2022- 2023
г.

Педагог.
специалисти,

деца,
родители

“Базови
компютърни

умения в работата
на педагогически

специалист”

обучение

(Програм
а УИН)

Уч. 2022-
2023 г.

2 16

Мини проект на тема: педагогичес-
ки ситуации,

Уч. 2022- 2023
г.

Педагог.
специалисти,

БДП обучение Уч. 2022-
2023 г.

4 16
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“Толерантността и
доброто партньорство”

тренинги
учители
Група
“Дъга”

деца,
родители

(Програм
а УИН)

Мини проект на тема:
“Художествената

литература и училищната
готовност”

педагогичес-
ки ситуации,

тренинги
учители
Група

“Слънчо”

Уч. 2022- 2023
г.

Педагог.
специалисти,

деца,
родители

“Съвременни
модели за

взаимодействие
между училището и

семейството.
Ефективни модели

за превенция на
отпадането от

училище”

обучение

(Програм
а УИН)

Уч. 2022-
2023 г.

3 32

“Етиката във
взаимодействието
помощник- възпитатели
-деца”

Обучение

Мед.сестра

Гл.учител

Пом.възпита
тели

Уч. 2022- 2023г. пом. възпи-
татели

               
 Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2 от 26.09.2022 година.
     

 Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане   на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на
участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.
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