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І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕАНОСТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
ЗА ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД
Квалификаионната дейност в детската градина е насочена към поддържане и повишаване професионалната
компетентност на учителите и стимулиране на желанието за развитие и самоусъвършенстване, за прилягане
на иновации и интеграция в образователния процес.
През изминалата 2017- 2018г. квалификационната дейност бе реализирана съгласно формите предвидени
в План за квалификация на ДГ и РУО. Вътрешната квалификация, бе изцяло подчинена на
темата.”Здравното образование в ДГ за изграждане на здравна култура у подрастващите“. Спецификата на
темата изискваше подотовка и приложение на квалификационни форми съобразно актуалните в
образователната технология и практика тенденции. Това наложи класически форми ,като семинар,
практикум, споделяне на опит, беседи, дискусии да бъдат осъвременени откъм съдържание, идеи и да бъдат
предшествщ момент към нетрадиционни такива.
Приоритет на дейностите бе проучване и изясняване теоретичните постановки по темата, проучване и
анализ на потребностите от иновативни инструменти за формиране на хранителни и здравословни навици
сред децата. Практическа реализация чрез подходящи форми и дейности.
Приложените форми на образование и самообразование отговаряха и на критерий за генериране на идеи,
гарантиращи качество и ефетивност в образователния процес.
В процеса на реализиране на формите на квалификация, колегите демонстрираха инициативност,
отговорност и креативност .
В подготовката на дейностите активно участие взеха комисиите :
 Творческа
 За работа с родители
 За интериор
В традиция се преверна активното взаимодействие с родителите.Родителските активи, като представители
на родителската общност подкрепиха реализиацията на идеите предложени от педагогическия екип.Освен
традиционите практики бе използван богат набор от иновативни форми и методи за реализиране на
дейности по посока на деца и възрастни, които провокираха интерес и динамика в процесите и позициите
на всички включени в инициативите.
През изминалта 2017- 2018г. Планираните ГП и Плана за квалификационни форми са проведение в срок и
протоколирани своевременно. Реализрани са при участие на всчки звена в ДГ.
Заключение:Квалификационната дейност в Детскота градина е осъвременена и реализирана успешно.
Приложени са съвременни интерактивни методи и форми за квалификация, които допринасят за ефективно
и динамично протичане на различните инцииативи. Постигната е по-висока степен на професионалното
развитие и компетентност
Изводи:
Постигнати са очакваните резултати от дейността.
 Обогатяване професионалната компетентност на педагогическия екип по темата, чрез подходяща
квалификационна дейност, подбор на адекватна информация, продукти и услуги за подобряване
здравето и здравословния начин на живот


Осигуряване на квалификационни форми откъм съдържание и организация



Стимулиране на детския интерес към здравословната храна, чрез участие в разнообразни учебни
и творчески дейности.



Усвояване на умения за работа в екип при реализиране на творческите инициативи.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ:
Осъвременяване и обогатяване на квалификационната дейност на педагогическия екип за повишаване
качеството на работа и резултатите от подготовката на децата.
Подцели:
1.Стимулиране самообрязованието, придобиване на ПКС и кариерно развитие
2.Гарантиране на положителни промени в качеството на работа на учителите.
3.Постигане напредък при децата и подобряване образователните им резултати
ЗАДАЧИ
1.Осигуряване на подходящи условия за повишаване на професионалната квалификация и
компетентност на учителите чрез вътрешноинституционална дейност и квалификация на различни нива
2.Обособяване на екипи според способности и интереси за проучване и използване на
иновационен опит в областта на образованието.
3. Повишаване компетентността на педагогическите кадри по планираната тема на тематичната
проверка, чрез активно участие във вътрешни форми на квалификация.
4. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им дейност.
5. Подпомагане на младите специалисти
6. Подържане на актуално професионално портфолио
7.Усъвършенстване комуникативните умения и уменията за работа в екип .
ІІІ.

ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучителни курсове, семинари, лекции
Работна среща
Практикум
Споделяне на опит
Открита практика

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И АКЦЕНТИ
1.Подпомагане педагогическия и медицински персонал при при прилагане на съвремени
технолотии в областта на предучилищното образование
2.Обогатяване професионалната компетентност на учителите по планираната тема на
тематична проверка
3. Планиране и провеждане на идейни проекти по групи във връзка с основната тема
4. Мотивация за инциативност и творчество – стимулиране и поощряване на
професионално- творческите умения на учителите
5. Документиране на добрите практики и постижения.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1.Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие
2.Управление на качеството на образователния процес
3.Постигане на планираните цели
4.Актуализиране и придобиване на нови умения, знания и компетентности
5.Професионално израстване и гараниране авторитета на учителя

VІ.ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
– здравно възпитание на децата
– приложение на интерактивното обучение и техника – мултимедия, интерактивна дъска,
–
емоционална интелегентност и грамотност, социални умения в педагогическата практика
– форми на приобщаващо образование
-умения за разработване на презентации
- поведенчески проблеми при децата
- портфолио на децата
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ – планиране на средства в рамките на бюджета
VІІІ. ОРГАНИЗИРВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
1.Вътрешна квалификационна дейност – чрез традиционни форми
2.Външна квалификация
- Участие в национални конференции, форуми и др.
- Провеждане на квалификационна д-ст с преподаватели от ВУЗ или ОЦ
-Обмяна на опит с др ДГ
- лектори/обучители от др.институции

ІХ. КАЛЕНДАР НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ

1.Вътрешна квалификация – форми и тематика
1.Самообразование
– подбор, разглеждане и обсъждане на педагогическа л-ра по тематичния проблем
–
п роучване и прилагане на добри педагогически практики
– проучване на навоизлязля педагогическа л-ра – сборници, статии,
–
актуални проблеми в ПУВ
–
проучване и прилагане на нови Програми, Стратегии и ДОС на МОН
2.Консултации - целева група педагогически и медицински персонал
- общи
- индивидуални
- групови
3. Семинар : целева група педагогически персонал 16
„Туристическата дейност в ДГ за повишаване физическата активност и подобряване на
здравословното състояние на децата от ПУВ“
ср. м.01./19г

4. Открита практика – ПГ група – 6г
„За да сме здрави и силни“
Ср: м.11-12.2018г
отг уч-ли на ПГ
6.-Лекция целева група учители и родители
Психическото здраве на децата
7.Работна среща – целева група -учители-16бр
Нови Стратегии и ДОС на МОН

ср. текущ
отг. Директор, п-л ТК

медицински персонал ДЯ
1.Открита практика - целева група – мед сестри, деца и родители
Да растем здраве
ср.ІІІ-ІV/19г
Отг.педагог, мед сестри по групи

2. Външна квалификация – със средства от Бюджета на ДГ
А/ Участие в сбирки, творчески ателиета организирани от експерти на РУО.
Ср периодичен
Целева група – уч-ли
Б/ Участие в работни срещи, обучения и семинари, организирани от МОН, РУО, община Хасково,
Ср периодичен
Целева група – учители
В/ Квалификационни курсове и обучения с лектори от образователни институции и центрове:
1. Подкрепа за личностното розвитие на децата , чрз формите на приобщаващото образование
Целева група – 4 уч-ли, директор
2. Педагогическа работа с деца с поведенчески проблеми
Целева група – 6 уч-ли
3. Eмоционалната интелигентност - ключ към успешната професионална изява на педагозите”
Целева група – 16уч-ли, директор
ІХ.ОТЧЕТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА Д-СТ за уч 2018/19г
Срок: м.VІ/19г
Отг. Директор
Комисия по квалификация.
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