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„Интеркултурното образование в системата на 
педагогическо взаимодействие : „учител –дете–детска градина” 
 
 
 

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

 през учебната  2020/2021 г. 
 

в  Детска градина ,, Смехорания”- гр. Русе 
 Основна цел:  Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка 

и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагозите. 
Прилагане на нови педагогически и психологически практики. 

Специфични цели: 
- Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти 

на образованието по направления като част от общото модернизиране на 
образователно възпитателния процес в детската градина. 

- Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

- Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 
професионалните нагласи и ценности. 

- Постигане на положителни промени в личността на децата и овладяване на 
трайни знания и умения. 

     Задачи: 
      1. Разработване на система за квалификационна дейност в детската градина . 

2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 
обучение чрез обмяна на педагогически опит. 
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. Обсъждане съвместно на 
въпросите за решаване. 
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на 
образователното съдържание  по направления, както и за по-качествената грижа за 
възпитанието и общуването на децата. 
5. Създадаване предпоставки за интерес към образователно възпитателния процес у 
децата  чрез разнообразни форми за преподаване и проверка на усвоените знания и 
умения  в съответствие с новите образователни изисквания. 
 



Основни приоритети: 
1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация в детската градина 
чрез разговори, диксусии, „мозъчни атаки“, „ банка за идеи“ и др. 
2. Приложение на съвременните тенденции в преподаването и проверката на знания и 
умения, усвоени от децата. 

 
Необходимостта от промени в качеството на образователния и възпитателния процес се 
налага поради бързо променящите се условия на живот и общуване. Очакванията  на 
родителите и обществото  изискват от детските градини нов вид обучение-модерно и 
адекватно на новата среда. Това налага постоянна квалификация на учителите. 
 
От ДГ се очаква модерно обучение, непрекъснато осъвременяне,богата и развиваща 
среда, висока степен на подготовка на децата за училище.Това се случва само при 
наличието на висока степен на професионализъм на учителите постигната не само с 
много опит, а и с добра квалификационна дейност.  
Квалификационата дейност в ЦДГ „Смехорания”” обхваща  педагозите, които 
овладяват нови компетенции, идеи, техники и добри практики.  
 
Условия за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и 
тематичен обхват:  
През изминалата учебна 2019/2020 г. в ДГ „Смехорания” бяха създадени  условия за  
усъвършенстване на педагогическите кадри по следните теми:  
1. „Социализация на детето.” - лекц. форма: М. Статева;  
2. „За и против любимата играчка или предмет” любимата играчка.” - лекц. форма: д-р 
Ваня. Динева;  
3. „Оръжията като играчка-за и против.” - лекц.форма:д-р Ваня Динева;  
4. ”Социалното и емоционално развитие на децата от 3 до 4 год.възраст” - лекц. форма: 
М. Статева;  
5 „Здравословното хранене-създаване на здравна култура у децата.” - лекц. форма: П. 
Петрова;  
6. „ Хигиенните навици  „-лекц.форма Величка Неделчена-РЗИ 
 7 „Коледна работилница” – деца и родители творят заедно – практика: Ева Йорданова 
8. Ден на здравословното хранене – практика: Мая Димитрова 

9.„Мултимедийни иновации в работата на детския учител”- семинар организиран от 
РУО Русе;  
10. „Агресията при децата ” –лекц.форма – М. Статева  

Постигнати резултати:  
Запознаване с новости в различни аспекти на общуването с деца и техните родители. 
Актуализиране на знания, умения и компетентности по важни педагогически и 
психологически  направления.  
  
Силни и слаби страни на квалификационната дейност в детската градина. 
Затруднения и проблеми. Възможности за развитие и усъвършенстване:  
  
 
 
Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване 
качеството на обучение и въвеждане на иновации в образователния процес.  



Цел на 
квалификацио
нната дейност 
в ДГ” 
„Смехорания  
 

1.Обогатяване на теоретическата и методическа подготовка на 
педагогическия екип при ЧДГ «Смехорания» за повишаване на качеството 
на провеждане на педагогическия процес в детската градина.  

Задачи на 
квалифика-
цианната 
дейност в ЧДГ 
„Смехорания”  

1. Организация и провеждане на съдържателен възпитателно-
образователелен процес в центъра на който стои детето с неговите 
индивидуални особености и потребности.  
2. Чрез подходящо организиране на предметно-материалната среда в 
групите на детската градина да се осигури възможност на детето за 
свободно израстване и придобиване култура на поведение.  
3. Формиране на готовност у детето за социалната позиция – ученик.  

Форми   
- Тематични курсове;  
- Тренинги;  
- Семинари;  
- Открити практики;  
- Самообразоване;  
 

Приоритети  Усъвършенстване уменията, промяна и развитие на професионалните 
нагласи и ценности на учителите.  
  

 
Дейности за изпълнение на основните цели и задачи  
по плана за квалификационната дейност  
 
1. Квалификация на педагогическите специалисти извън детската градина.  
 
Тема и форма,  
обучителна 
организация  

  Участници/  
целева група  

Срок за 
изпълнение  

Очаквани  
резултати  

 
1. „Методи за 
контрол на 
агресията на 
деца в ДГ” 4 ч. –
д-р Ваня 
Динева-
психолог 
 

  педагогически  
специалисти  

март – май  
2021 г.  

Запознаване с 
новостите по 
темата,споделян
е на добри 
практики.  

 
2.„Социализаци
я на детето  в 
ДГ”- 2 ч.  
„ Методи за 
мотивация на 
детето“-2 ч. 
 

  
 
 

педагогически  
специалисти  

Септември-
октомври 
2020 г.  

Запознаване с  
практики   



 
3. „Ефективни 
техники за 
комуникация и 
работа с 
родители” 4ч.  
д-р Ваня 
Динева-
психолог 
 

  педагогически  
специалисти  

Февруари –  
Март  
2021 г.  

Запознаване с 
конкретни 
техники за 
разпознаване на 
модели семейни 
отношения и 
постигане на 
баланс и успех в 
общуване на 
родител-педагог.  

 
4. „Координация 
между Дете-
семейство – ДГ” 
4 ч. Силвия 
Павлова-
психолог 
 

  педагогически  
специалисти  

 
Март- май  
2021 г.  

Усъвършенстван
е на знания и 
опит за 
ефективно 
взаимодействие 
и 
сътрудничество 
на родители и 
педагози.   

 
2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти извън  
 
детската градина.  
 
Оторизирани фирми за 
организиране на 
квалификационни форми. 

Участници.  
Начин на участие  

Срок за  
изпълнение  

 
 Дискусионни форуми, 

семинари и практикуми  
Веднъж годишно.  

 Дискусионни форуми, 
семинари и практикуми  

Веднъж годишно.  

   
 
 Дискусионни форуми, 

семинари и практикуми, 
конференции и др.  

Целогодишно.  

На национално и/или международно ниво  
   

 
 

  

 


