УТВЪРЖДАВАМ: ……..
Д.Господинова
Годишен план
за квалификационната дейност
ДГ“Раковина“
за учебната 2020/2021 г.
I. Цели, основни задачи и приоритети в квалификационно-методическата дейност
на детската градина през новата учебна година.
1. Цели и задачи:
Цели: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички
аспекти на образованието по образователни направление като част от общото
модернизиране на образователно - възпитателния процес в детската градина.
Въвеждане на дигитални иновативни практики при поднасяне на тематичното
съдържание по образователни направления.
Основни задачи:
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в детската градина, чийто
план е неразделна част от годишния план на ДГ.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и активно
използване на съвременни информационни технологии, чрез въвеждане на иновации
и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
2.






Форми:
Взаимно посещение на ситуации;
Тренинги;
Семинари;
Открити практики;
Самообразоване;

II. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи.
1.Квалификационно- методически дейности за повишаване на професионалните
компетентности на учителите, организирани от детската градина.
ТЕМА

ЛЕКТОР

СРОК

Туризъм в детската градина

учител Криси Стефанова

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Старши
учител
Александра
Бояджиежа,
учител
Криси
Стефанова

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Класна стая
практикум

на

открито

-

Атестиране на педагогическите
специалисти

Старши
Терзийска

учител

Марина

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Ефективни методи на работа с
родители

Старши учител Татяна Тонева

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Празници в детската градина –
традиции и съвременност.

Учители по групите – обмен на
добри практики

ПО ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР НА Д
ГРАДИНА

Работа с дигитални платформи –
обмен на опит

Учители по групите

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Практикум на тема: „Аз съм
добър, ти си добър и така
живеем щастливо” – превенция
на насилието и агресията в ДГ

Учители втори групи, психолог

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Работа с деца със СОП

Учител Кремена Ангелова

МЕСЕЦ МАРТ

Измерване
на
училищната
готовност чрез тестовете на Керн
– Ирасек и на проф. Г.Бижков

Психолог Анна Шпилевая

МЕСЕЦ МАЙ

2. Участие в дейности на повишаване на професионалните компетентности на
учителите извън детската градина
Участници. Начин на участие

Срок за изпълнение

План
за
квалификационната
дейност на РУО – БУРГАС

Дискусионни форуми, семинари и
практикуми, конференции и др

Целогодишно.

Външна квалификация ”Обучение
по БДП”

Квалификационен курс

06.10.2020г.
октомври

Работа с електронен дневник и
електронни ресурси

Изнесено обучение

април

Тема: Екипно взаимодействие и
комуникация“

Тренинг

септември

Програми и форми,
организация

обучителна

3. Методическо и организационно подпомагане на новоназначени учители или

прекъснали две години работа.
Дейности

Отговорни лица

Срокове

Провеждане на:
- индивидуално консултиране;
- дискусии;
- наблюдения на колеги

Директор,
Старши учители;

При необходимост

Годишният план за квалификационната дейност на Детска градина „Раковина“ е
приет на Педагогическия съвет, с Протокол № 001/14.09.2020г. и утвърден със Заповед
на директора
При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран през
учебната година и след решение на педагогическия съвет на детската градина.

