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№ Тема Вид на 

квалификацията 

(на училищно/ 

регионално/ 

национално ниво) 

Форма на 

квалификацията 

(работна среща, 

семинар, курс, 

споделяне на добри 

практики, 

конференция и т.н.) 

Целева група Брой 

участници 

Период на 

провеждане 

Брой 

академ

ични 

часове 

Обучаващ

а 

организац

ия 

Финан 

сиране 

1. Участие на 

педагогическите 

специалисти в 

обучения по 

Национални 

програми и проекти 

Национално 

ниво 

Национални 

конференции; 

 

Национални 

програми 

Педагогически 

специалисти 

 По график 

на МОН 

   

2. Участие на 

педагогическите 

специалисти в 

обучения съгласно 

плана за 

квалификация на 

РУО 

 

Регионално 

ниво 

Кръгла маса; 

Работни срещи; 

Практикум; 

Квалификационен 

курс. 

Педагогически 

специалисти 

 По график 

на РУО 

   

  Вътрешно        



институционал

ни форми 

3 1.Запознаване с 

нови нормативни 

документи от 

МОН. 

Отг.-директорът 

Ниво детска 

градина 

Работна среща Педагогически 

специалисти 

25 IX 2018 - - - 

4 Даване на указания 

за входно ниво -

диагностика 

Ниво детска 

градина 

Работна среща Педагогически 

специалисти 

22 IX 2018 - - - 

5 Обобщаване 

анализите от 

входящата 

диагностика 

Ниво детска 

градина 

дискусия Педагогически 

специалисти 

22 X 2018 - - - 

6 Подробно 

запознаване и 

обсъждане на 

Наредба № 13 от 

21.09.2016 г. за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование. 

Отг. Гл. учител 

Ниво детска 

градина 

семинар Педагогически 

специалисти 

25 XI 2018 - - - 

7 „Природата в 

играта на детето“ 

Отг.Д.Стоянова 

 Златка Илиева 

Радка Георгиева 

Отг.Д.Русева 

Ниво детска 

градина 

Беседа Педагогически 

спецалисти и  

22 М.Х.2018 - - - 

8 1. „Вълшебната 

природа“- 

ІVгрупи:“Мики 

Маус“ и 

Ниво детска 

градина 

Открита практика 

по тематичната 

проверка  

Педагогически 

специалисти 

12 М.ХІ. 

2018 

- - - 



„Светулка“ 

Отг. учителите 

9 1.“Детето и 

природата – 

изграждане на 

представи, знания и 

умения за действия 

при природни 

бедствия“ 

Отг. М.Ковачева 

На ниво детска 

градина 

Семинар Педагогически 

специалисти 

25 І. 2019 

 

- - - 

10 „Вълшебната 

природа“ ІІІ група 

Ниво детска 

градина 

Открита практика 

по тематичната 

проверка 

Педагогически 

специалисти 

12 ІІ. 2019 

 

- - - 

11 Вълшебната 

природа“ ІІ групи 

отг. учителите 

Ниво детска 

градина 

Открита практика 

по темат. проверка 

Педагогически 

специалисти 

12 ІІІ. 2019 

 

   

12 „Игри и 

педагогически 

техники в работата 

с деца със СОП“ 

Отг.гл. учител 

На ниво детска 

градина 

Обучение с 

външен лектор 

Педагогически 

специалисти 

25 ІІ-ІІІ 

2019 

16 Институт 

за 

човешки 

ресурси 

ДГ 

„Свобо

да“ 

13 Вълшебната 

природа“- І групи 

отг. учителите 

На ниво детска 

градина 

Открита практика 

по темат. проверка 

Педагогически 

специалисти 

12     

14 Дни на отворените 

врати 

На ниво детска 

градина 

Открита практика Педагогически 

специалисти 

22 ІV. 

2019 

- - - 

15 Обобщаване на 

резултатите от 

диагностиката-

изх.ниво 

Отг. гл. учител 

На ниво детска 

градина 

дискусия Педагогически 

специалисти 

22 V.2019 - - - 

 


