
                  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  

 

Годишен план 

за квалификационната дейност 

на Детска градина „Арабела“ 

за учебната 2021/2022 г. 

Анализ и оценка на действителното състояние на квалификиционно-методическата 

дейност на детската градина през предходната учебна година. 

 Обхват на квалификационно-методическата дейност 

Вътрешно-институционална квалификационна дейност 

Учителите в Детска градина „Арабела“ бяха  обхванати в две методични обединения 

„Използване на STEAM –технологията в образователнио-възпитателните  дейности на  

ДГ „Арабела” и „Иновативна образователна среда за стимулиране на познавателната 

активност при децата“ 

През учебната година успещно бе реализиран Проект“ STEAM,роботика учене чрез 

игра“ по НП „Образование на утрешния ден“ 

Външно-институционална квалификационна дейност 

През учебната година всички учители се включиха в различни присъствени и онлайн 

квалификационни курсове. 

Партньорски Европейски проект  по Еразъм+ К2 . „Висококачествената обратна връзка 

на учителите към родителите - ключ към успешното развитие на детето“  

Успешно бе завършен проект „Какво мислиш за….. Развитие на критическото 

мислене“ Еразъм+К2 

Наблюдение и обучение в Република Турция по Еразъм+К1 „Иновативни подходи в 

предучилищното образование“ 

 Постигнати резултати 

Вътрешно-институционална квалификационна дейност: 

Всички учители са присъствали и взели участие в 16 академични часа 

квалификационна дейност /семинари, педагогически практикуми, открити моменти, 

уъркшопи/ 

Външно-институционална квалификационна дейност: 

Придобити кредити: 1 учител-8 кредита, 1 учител-7 кредита, 1 учител-6 кредита, 6 

учители-5 кредита, 3 учители-4 кредита, 2 учители-2 кредита 

4 учители са повишили ученията си и придобили Сертификат за участие, чрез 

наблюдение на педагогически практики по Еразъм+ 

4 учители са взели участие и и повишили квалификацията си и придобили Сертификат 

за участие чрез участие в обучителни курсове по Еразъм+ 

       Условия. 

Квалификационната дейност в Детска градина „Арабела“ е ресурсно и финансово 

обезпечена и се провежда при много добри условия. В условията на ИЕО тя се 

провеждаше в платформата  за срещи ZOOM. 

         Силни и слаби страни на квалификационно-методическата дейност в детската 

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

През тази учебна година квалификационна дейност в Детска градина „Арабела“ беше  

на високо ниво въпреки противоепидемичнатка обстановка.. Учителите от 

ДГ“Арабела“активно участваха в различни онлайн форми на квалификационна 
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дейност на регионално,  национално и международно  ниво. Учителите работиха 

ползотворно и в екип. Преподавателите се стремяха към повишаване на своята 

квалификация и активно участваха във всички форми на квалификационна дейност,  

както на вътрешноучилищно, така и на извънучилищно ниво. Показаните високи 

резултати при проведените диагностични процедурии по групите потвърдиха високите 

знания и умения на децата, получавани в детското заведение, както и високият 

професионализъм на колегите от ДГ“Арабела“. 

Все още има какво да се желае за повишаването на квалификацията на учителите по 

линията за придобиване на по-високи ПКС. 

Цели, основни задачи и приоритети в квалификационно-методическата дейност на 

детската градина през новата учебна година. 

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. 

3. Мотивиране на колегията за активно използване на ИКТ в пряката учебна работа и 

в условията на ИЕО 

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 

3 Осигуряване на оптимални условия  и образователни ресурси за качествена 

педагогическа работа в условията на дистанционно обучение, както и за качествена 

обратна връзка със семействата в условията на ИЕО 

Приоритети: 

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

методи и средства в обучението- STEАM  технология, Монтесори, Орф-Шулверг, 

Валдорф, Реджо-Емилия 

2. Затвърдяване на традиции и мултикултурно възпитание семейство- детска градина 

чрез иновативни методи и практики 

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

4. Прилагане на иновативни педагогически практики, базирани на Европейската 

педагогическа традиция за развитие на детската личност със средствата на музиката, 

изкуството и науката 

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. 

 

Участници Срок за 

изпълнен

ие   

Очаквани  

резултати 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 



Отчитане на резултатите от 

Проект „STEAM, роботика, 

учене чрез игра“ 

Учители от 

ДГ 

Октомври Засилване на 

интереса на децата 

към занимания с 

наука 

Презентация, 

eTwinning 

Изработване 

на 

информацион

на брошура 

„Благодарим ти, Златна 

Есен!”/Въртележка от игри/ 

Учители Октомври Повишаване на 

физическата 

активност на децата 

чрез сезонни игри  

Ресурсна 

папка, снимки  

Работа с Интернет базирани 

платформи /H5P, използване 

на QR код, ScribleMap/ 

Учители Октомври Използване на ИКТ в 

преподаването в 

различните 

възрастови групи 

Ресурсна 

папка, снимки, 

презентация 

„Запознаване Монтесори 

метод“ 

Учители Ноември Повишаване на 

педагогическите 

умения 

Презентация 

 

Стимулиране на 

познавателно-творческата 

активност при децата чрез 

използване на LegoDuplo 

Учители  ноември Развитие на 

когнитивните 

умения у 5-7 

годишните деца 

Фотоархив 

Ресурсна 

папка 

Българска Коледа – „Детето 

и фолклорът“ 

Учители декември Формиране на 

самостоятелност и 

инициативност у 

децата 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

Иновативни практики във 

взаимодействието със 

семействата в условията на 

ИЕО 

Учители декември Усвояване на 

иновативни 

практики във 

взаимодействието 

със семействата 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

Валдорфска педагогика и 

игровият подход разгърнат в 

природата 

Учители Януари Усвояване на 

иновативни 

практики в 

преподаването 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

Методът Орф-Шулверг – 

ефективен начин за 

повишаване на обучаемостта 

на децата със СОП 

Учители Януари Усвояване на 

иновативни 

практики в 

преподаването 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 

Сирни заговезни- „Детето и 

фолклорът“ 

Учители Февруари Формиране на 

самостоятелност и 

инициативност у 

децата 

Видео архив, 

презентация 

Методът „Реджо-Емилия“ в 

свременната педагогическа 

практика 

Учители Март Усвояване на 

иновативни 

Фотоархив, 

ресурсна 

папка 



практики в 

преподаването 

Детска въртележка от игри - 

"Нещотърсачи" /в съчетание с 

преодоляване на препятствия 

и използване на ИКТ/. 

Учители Април Повишаване на 

физическата 

активност на децата 

чрез използване на 

игри, базирани на 

ИКТ 

Видеоархив, 

ресурсна 

папка 

Участие в дейности на повишаване на професионалните компетентности  на 

учителите извън детската градина  

Тема и форма. 

 

Участниц

и. 

Начин на 

участие. 

Срок за 

изпълн

ение 

Очаквани резултати Начин на отчитане 

На общинско ниво 

Работа с електронен 

дневник  

Онлайн Септем

ври 

Усвояване на 

умения  за работа с 

електронен дневник 

 

     

На областно ниво 

     

     

На национално и/или мeждународно ниво 

Висококачествена 

обратна връзка – ключ 

към успешно 

взаимодействие мужду 

учители и семейство, 

проект Еразъм+  

 6 

Учители 

24 

месеца 

Усвояване на 

иновативни методи и 

практики за успешно 

партньорство със 

семействата на 21 

век  

Сертификат 

Адаптация на децата в 

първа група 

3 

учители 

 Доц. Райна 

Захариева  

 

Творческите игри и 

ролята им при 

формиране на познават. 

активност у децата 

5 учители  Усъвършенстване на 

педагогическите 

умения 

Сертификат 

3 кредита 

Високотехнологични 

средства за учебен 

процес, използване на 

онлайн ресурси и 

ресурси от общността, 

създаване на собствени  

ресурси за учене и 

преподаване 

11 

учители 

 Усвояване на 

иновативни методи и 

практики за 

подобряване на  

образователна среда 

Сертификат 

2 кредита 

 



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

квалификационна степен, професионално-квалификационна степен или 

специализация. 

Име и фамилия на учителя Форма на 

квалификацията 

Времетраене Очаквани резултати 

Лора Даниелова Обучителен курс  V ПКС 

Методически обединения 

Тема на работа на 

методическо обединение 

Участници Р-л на 

МО 

Очаквани резултати Начин на 

отчитане 

На ниво детска градина 

„Стимулиране на 

детската познавателна 

активност чрез 

иновативни алтернативи 

в преподаването и 

ученето – активен начин 

за приобщаване на 

семейстгвата в 

образователно-

възпитателния процес“ 

Учителите 

от Основна 

сграда гр. 

Брезичка 

Матеева Формиране на умения у 

децата за справяне с 

живота, чрез 

преживявания и 

естествени 

предизвикателства; 

работа в екип; 

откриване и решаване 

на проблеми; 

комуникативни умения 

със семействата,  

използване на ИКТ 

Академични 

часове 

„Иновативна 

образователна среда за 

стимулиране на 

познавателната 

активност при децата“ 

 

Учители от 

ф-л 

Незабравка 

Ванкова Намаляване на 

дидактизма в 

преподаването, 

организация в 

занималнята, 

стимулираща учене чрез 

игра, опити и на 

открито.  

Академични 

часове 

Квалификация по проекти Еразъм+ 

Обратна връзка със 

семействата 

Всички 

учители 

Калинова 

Цокова 

Чокова 

Неделков

а 

Същност, методи, 

използване на ICT 

инструменти 

Академични 

часове 

     

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

съвет, взето с Протокол №2/29.09.2021г. и е неразделна част от годишния план за дейността 

на ДГ „Арабела“ през уч. 2021/22 г.  

 

 


