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УТВЪРЖДАВА:
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ИЗГОТВИЛ:
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ПЛАН
НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

Комисия:
Председател: Марияна Белева – Главен учител

1. Хуманитарно обединение:
Членове:
Хриси Дончева
Габриела Захариева
Боринка Цанкова

http://www.cdg77-magnolia.com
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2. Художествено-творческо обединение:
Членове:
Мария Видолова
Ирина Николова
Станислава Кърпарова
Николета Милкова

1. Основни цели:
1.1.Подобряване качеството на образователно-възпитателния процес.
1.2.Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване

на учителите.
1.3.Постигане на положителни промени в личността на децата и овладяване на трайни умения и знания.
1.4.Приобщаване на родителите към живота в детската градина.
2. Основни задачи:
2.1.Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у децата чрез разнообразни форми на работа.
2.2.Насърчаване на децата за овладяване и практикуване на интелектуални умения.
2.3.Формиране на личностни и социални умения у децата.
2.4.Координиране обмяната на добри педагогически практики между учителите
2.5.Диагностициране и насърчаване постиженията на децата
2.6.Обсъждане на дейности по опазване здравето и живота на децата
2.7.Активно включване на родителите в дейности в детската градина в подкрепа на децата и учителите.
3. Дейности:

І. ХУМАНИТАРНО ОБЕДИНЕНИЕ:
Образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят

№ по
ред

ФОРМА НА
ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК

1 Доклад “ Готовност на децата за вербално взаимодействие” м.11.2022 г. Хриси Дончева –
учител
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2 Доклад “Алтернативи по пътя към грамотността” м.01.2023 г. Габриела Захариева –
учител

3 Дискусия “ Патриотично възпитание и изграждане на
национално самочувствие у децата в предучилищна
възраст”

м.03.2023 г Боринка Цанкова -
учител

ІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ:
Образователни направления: Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Музика, Физическо възпитание

№
по
ред

ФОРМА НА
ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА СРОК ОТГОВОРНИК

1 Игра-тренинг “Аз - толерантния човек” м.11.2022 г. Ирина Николова –
учител

2 Доклад “Спортно-подготвителните и възстановителните
игри като средство за формиране на физическо
възпитание в предучилищна възраст.”

м.11.2022 г. Станислава
Кърпарова – учител

3 Доклад "Музиката в живота на съвременното поколение" м.04.2023 г. Мария Видолова -
учител

Всяко методическо обединение да разработи доклад и представи дидактични материали, които следва да се отразят в информационната

папка-списък на дидактичните и методични материали.


