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Квалификационната дейност е осъзната като необходимост от голяма част от 
педагогическия екип, който се стреми към съвременна методика на преподаване. 
Една от възможностите за самоусъвършенстване и по-добра методическа 
подготовка е споделянето на умения, методи, добър педагогически опит .  
Необходимо е осигуряване на обучения за продължаваща квалификация, насочени 
към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите 
(чуждоезикови, дигитални, иновации и предприемачество и др.).  

     Дефицитите от квалификация в ДГ „Слънчице“ през учебната 2021/2022 година:   
 използване по-ефективно на информационните и комуникационните  

технологии в обучението;  
 владеене на модерните и алтернативни практики на взаимодействие с 

децата, които  предполагат учителите да имат медиаторна функция;   
 разработване на дидактични материали и игри, и използването им в 

 on-line среда.   
 демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската 

активност.  
 
  Планиране на квалификационната дейност - теми, организационни форми, 
целеви групи, индикатори  

За да се повиши педагогическата и методическата подготовка и да се създаде 
по-добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите 
специалисти в ДГ всяка година се изготвя план за квалификация с две основни части 
– вътрешна квалификация и външна квалификационна дейност.   

 
Реализиране на планираните квалификационни дейности - изпълнение и 
причини за отказ от участие във форми за квалификация  

През тази учебна година всички педагогически специалисти повишиха своята 
квалификация, като участваха в обучения, семинари и курсове, насочени към 
усъвършенстване на професионалните умения, постигане на по-високо качество на 
педагогическия труд и по-високи резултати в работата. Планираните 
квалификационни дейности са успешно реализирани.  

 60 %  от учителите са участвали  през учебната година в продължаваща 
квалификация.  (придобиване на по-висока ПКС) 
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 Директорът е участвал през учебната година в краткосрочни обучения 
до 60 учебни часа -100 %.    

 100 %  от учителите са участвали през учебната година в най-малко две 
форми на квалификация.   

На регионално ниво :   
Директорът в – „Обмяна на добри практики“, организирана от съюза на 
работодателите съвместно с РУО Враца; открита педагогическа визита на тема 
„  Практически модели за иновативни практики чрез типови игрови технологии 
в детската градина“. 
Двама учители  в открита педагогическа визита на тема „Малки  

професионалисти“ 
В онлайн форуми – всички учители 
„Възпитанието – споделена грижа и отговорност“ 
"Овладяване на книжовния български език като част от специалната подготовка 

на децата за училище". 
„Споделяне на авторски дидактични игри при осъществяване на 

педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда“. 
Работни срещи с цел методическо подпомагане на педагогическите 

специалисти по плана на РУО. 
По проекти и програми:  
По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
Двама учители, един служител от непедагогическия персонал, образователен 

медиатор и двама родители  участваха в обучение на тема“ Прилагане на методика 
за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими, маргинализирани 
групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието детска 
градина-семейство“. 

По НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти“  4 учители участваха в обучение на тема: „Коучинг методи във 
възпитанието и ученето“ 

Чрез самофинансиране: 
Обучителни курсове с присъдени по 2 кредита за придобиване на: 
 ІV ПКС – двама учители 
 ІІ ПКС – 1 учител 

 
 Други институции, безплатни курсове, открити уроци:  

Двама учители са участвали  в уебинар на изд. „Просвета” на тема „Представяне 
на Специализираната методика за допълнително обучение по български език за 
деца от предучилищна възраст“. Обучението ще продължи с втори етап през месец  
 

 Затруднения при осъществяването на квалификационната дейност и причини 
за отказ от участие в квалификационни форми  

Трудностите при осъществяване на квалификацията с външен обучител 
произтичат от малкия състав на педагогическата ни колегия. Това налага да се 
включваме в организирани от други детски заведения обучения, като темите не 
винаги са тези от които имат нужда нашите специалисти.  

През изминалата учебна година поради несигурността, липсата на бюджет 
не участвахме в обучения с външен обучител. Предвиждаме такива в началото на 



учебната 2022 – 2023 г. Като темата и обучителната организация са в процес на 
уточняване. 

    
 
Вътрешноинституционална квалификационна дейнос 
       Всички учители участваха ангажирано в различните форми на квалификация: 
 „ Приобщаващо образование в ДГ. Нагласи на учителите за приобщаване на 

деца със СОП“ - дискусия 
 „ Иновации в общуването между ДГ и семейството“” – тренинг 
 „Възпитанието като процес на формиране на личността.“ – семинар 
  „ Емоционална подготовка и готовност на детето от предучилищна възраст за 

успешно включване в училищното образование“. –  семинар 
За непедагогическия персонал бяха проведени обучения свързани с дейността им и по 
НАССР. 
 
Анализ на: квалификационната дейност: силни и слаби страни, предложения, 
причини за отказ от участие в квалификационни форми  

  
Силни страни:  
 Предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за 

квалификация.  
 Масовото  участие на педагогическите специалисти в квалификационната 

дейност.  
 В резултат на обученията учителите са обогатили професионалните си 

компетенции, които са необходими в подготовката и реализацията тяхната 
преподавателска дейност.   

 90% от учителите са включени в различни проекти и са мотивирани за 
работа.  

 Подобрена е екипната работа.   
 Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния 

процес.   
 Обмяна на добри практики в методическото обединение на учителите в 

община Оряхово.  
 Постиженията и проблемите в работата по квалификацията се обсъждат и  

отчитат на заседанията на Педагогическия съвет.  
       Квалификационната дейност следва да продължи развитието си. Децата ни имат 
нужда от добри  професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, 
притежават знания, умения и нагласи за творческа работа и потребност от 
личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.  
        Предложения:   

За да се повишава мотивацията на педагогическите кадри за професионално 
усъвършенстване и активност при прилагането на иновативни практики е 
необходимо да се подбират обучения с практическа насоченост. 

  
Финансиране на квалификационната дейност. 

Финансовите средства за обезпечаване на квалификационната дейност съставляват 
1,2 % от ФРЗ. За 2021 календарна година планираните средства са в размер на 1134 
лв. От тях до момента са изразходвани 710 лв.  
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