
           

 

       Детска градина “Арабела” 
3700 Видин, ул.”Любен Порчелов” № 2 тел/факс: 094 601 746 e-mail: dgarabella.vd@gmail.com 

  http://arabella-kindergarten.com 

УТВЪРЖДАВАМ:  

 Д. Стаменова – директор  

Заповед № 14/16.09.2020 г. 

 

Годишен план 

за квалификационната дейност 

на Детска градина „Арабела“ 

за учебната 2020/2021 г. 

I. Анализ и оценка на действителното състояние на квалификиционно-

методическата дейност на детската градина през предходната учебна година. 

 Обхват на квалификационно-методическата дейност 

 

 Постигнати резултати 

 

       Условия. 

 

         Силни и слаби страни на квалификационно-методическата дейност в детската 

градина. Затруднения и проблеми. Възможности за развитие и усъвършенстване. 

 

 

 

II. Цели, основни задачи и приоритети в квалификационно-методическата дейност 

на детската градина през новата учебна година. 

1. Цели и задачи: 

Цели  

1.Обогатяване и усъвършенстване компетентностите на педагогическите 

специалисти чрез квалификационна дейност, съответстваща на потребностите им и 

развиваща професионалните им умения 

2. Мотивиране на учителите да повишават квалификацията си, като развиват 

собствените си способности и екипната си принадлежност.  

Основни задачи:  
1.Осигуряване на оптимални условия за организиране на разнообразни 

квалификационни форми за повишаване на научната , педагогическа и методическа 

подготовка и поддържане на професионална компетентност на педагогическия екип 

за разгръщане на творческия му потенциал.  

2.Осъществяване на квалификационна дейност, която да съдейства за успешното 

реализиране на приоритетите на детска градина „ Арабела”- социализация на детето, 

развитие на креативен творчески потенциал на децата чрез достъпни научни и 

творческите дейности, доверието между учители и родители, прилагане на 

интерактивни методи за повишаване мотивацията за учене, преодоляване стреса на 

работното място 

 

2. Приоритети: 

1.Развитие критичното мислене на децата чрез използване на ефективни иновативни 

методи и средства в ситуациите по Основни направления  - STEАM  технология 
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2. Затвърдяване на традиции и мултикултурно възпитание семейство- детска градина 

3. Развиване на уменията за преподаване и учене в онлайн среда 

 

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи. 

1. Квалификационно- методически дейности за повишаване на професионалните 

компетентности на учителите, организирани от детската градина. 

Тема и форма. 

 

Участниц

и 

Срок   Очаквани  

резултати 

отчитане на 

резултатите 

LearningApps—

открита практика 

Учители 

от ДГ 

Октомври Изработване на 

интерактивни игри 

на платформата 

Електронна 

папка с игри 

Конструиране и 

технологии с Лего 

Учители Октомври Прилагане на Лего  

за изграждане на 

начални умения за 

кодиране  

Ресурсна 

папка, снимки  

Кодиране с BeeBot Учители Октомври Използване на 

роботи в 

преподаването в 

различните 

възрастови групи 

Ресурсна 

папка, снимки 

Онлайн игри за 

кодиране 

Учители Октомври Изграждане на 

умения за работа в 

онлайн среда 

Видео архив 

Европейска нощ на 

науката 

Учители  27.11.20г Повишаване 

интереса на децата и 

семействата към 

научното знание 

Фотоархив 

STEAM 

технологията в 

обучението по БЕЛ 

Учители Ноември Усвояване на 

иновативни техники 

на преподаване по 

БЕЛ 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

STEAM 

технологията в 

обучението по 

математика в ДГ 

Учители Ноември Усвояване на 

иновативни 

практики в 

обучението по 

математика в ДГ 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

STEAM 

технологията в 

обучението по ИИ 

Учители Януари Усвояване на 

иновативни 

практики в 

обучението по 

изобразителни 

дейности в ДГ 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

STEAMтехнологият

а в обучението по 

ОС 

Учители Февруари Усвояване на 

иновативни 

практики в 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 



обучението по 

Околен свят в ДГ 

Първите стъпки в 

науката 

Директор

Учители 

Май Споделяне на 

иновативни 

практики на 

ДГ“Арабела“ в 

областта на 

използването на ИТ  

в STEAM 

обучението в ДГ 

Информацион

на брошура 

 

3. Участие в дейности на повишаване на професионалните компетентности  на 

учителите извън детската градина  

Тема и форма. 

 

Участниц

и. 

Начин на 

участие. 

Срок за 

изпълнен

ие 

Очаквани резултати Начин на отчитане 

На общинско ниво 

Ефективна 

комуникация в 

електронна среда в 

ДГ 

Учители 

онлайн 

Октомври Усвояване на 

умения  и 

комуникация за 

преподаване в 

електронна среда 

Сертификат 

     

На областно ниво 

     

     

На национално и/или мeждународно ниво 

Високотехнологич

ни педагогически 

средства за учебен 

процес и използване 

на онлайн 

образователно 

съдържание - 

 свободни 

образователни 

ресурси 

(библиотеки, 

справочници и 

музеи) 

15 учите-

ли 

присъств

ено 

10.10.2020 Свободно 

използване на 

образователни 

ресурси от мрежата 

Удостоверение – 1 

кредит 

Креативност и  

иновации –

Генериране на идеи 

и превръщането им 

в реалност 

2 

учители 

 Свободно 

използване на 

образователни 

ресурси от мрежата 

за реализирането на 

Сертификат 



Обучителни 

курсове К2 в 

Словения и Италия 

конкретни 

образователни цели 

Висококачествена 

обратна връзка – 

ключ към 

успешното 

взаимодействие 

мужду учители и 

семейство –

Европейски 

Партньорски проект 

с координатор 

Литва 

Учите

ли 

24 

месеца 

Усвояване на 

иновативни методи 

и практики за 

успешно 

партньорство със 

семействата на 21 

век  

Сертификат 

„Smile“ 2 

учители 

6 

месеца 

Усвояване на 

иновативни методи 

за повишаване на 

емоционалната 

интелигентност на 

децата 

Сертификат 

Регионален 

“eTwinning school” 

семинар Монтана 

2020 / Regional 

“eTwinning school” 

Seminar Montana 

2020 

 

Директор 

2 учители 

28.08.20 Придобиване на 

умения за 

регистриране на 

eTwining проект и 

кандидатстване за 

Знак за качество 

 

  

Актуални 

проблеми на 

обучението и 

възпитанието по 

БДП в ДГ 

4 учители 11.2020 Умениея за 

обучение  по БДП 

Удостоверение, 2 

кредита 

 

     

 

     

 

4. Участие на учителите във форми за повишаване на образователно-

квалификационна степен, професионално-квалификационна степен или 

специализация. 

Име и фамилия на 

учителя. Длъжност. 

Форма на 

квалификация

та 

Времетраене Очаквани 

 резултати 
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5. Методически обединения 

Тема на работата 

на методическото 

обединение 

Участници Ръководи

тел на 

МО 

Очаквани резултати Начин на 

отчитане 

На ниво детска градина 

„Използване на 

STEAM-техноло-

гията в образова-

телно-възпитател-

ните дейности в 

ДГ“ 

Педагогически 

практикуми:“Аз 

строя с Лего“ 

;“Кодиране с 

BeeBot“;“Чудесата 

на светлината“; 

“Чудните магни-

ти“; “Чудесата на 

водата“; „ Водата 

рисува“; „Земята, 

която ни храни“; 

„Земята и хората“ 

Номинация 

„Арабелче“ 

Иновативни 

практики във 

взаимодействието 

със семействата 

Учителите 

от Основна 

сграда на 

ДГ“Арабела

“ и група 

Брезичка 

В.Матеев

а 

Формиране на умения у 

децата за справяне с 

живота, чрез 

преживявания и 

естествени 

предизвикателства; 

умения за работа в екип 

и откриване и решаване 

на проблеми 

Усвояване на умения за 

активна комуникация 

със семействата ,чрез 

използване на ИКТ 

Академичн

и часове 

„Иновативна 

образователна 

среда за 

стимулиране на 

познавателната 

активност при 

децата“ 

Педагогически 

практикуми: 

„Колективната 

форма на работа, 

начин за 

Учителите 

от филиал 

„Незабравка

“ 

М.Ванков

а 

Намаляване на 

дидактизма в 

преподаването, нова 

организация в 

занималнята,улесняващ

а преподаването; 

повишаване качеството 

на изграждане на 

умения и научни 

стереотипи у децата 

Академичн

и часове 



стимулиране 

дейността при 

децата“; 

„Осъзнаване на 

числата до 5 чрез 

нагледно 

моделиране“; „ 

Знаем правилата 

БДП“;„Подготовка 

за ограмотяване-

броене на звуци в 

думите“ 

Извън детската градина 

     

     

Годишният план за квалификационната дейност на ДГ „Арабела“ е приет с Решение на ПС 

съвет, взето с Протокол №2/      2020г. и утвърден със Заповед №14/16.09.2020г. на 

директора. При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран 

през учебната година и след решение на ПС на детската градина. 

ДИРЕКТОР: 

/Д.Стаменова/ 

 

 

 

 


