Утвърдил :
/Русанка Йорданова/

ПЛАН
за
вътрешно –квалификационната
дейност
за
учебната 2017/2018 година

В ъ т р е ш н о -к в а л и ф и к а ц и о н н а д е й н о с т :
Квалификационни курсове:
Теми:
„Обучението по безопасност на движението“/”Дом, дете, детска градина” бр.1,2012г
срок: м .септември
отг.: г-жа Р. Иванова
“Възможности на интерактивната игра за комуникативно- речево развитие на децата в
подготвителна група”- бр.6,2012г
срок: м.октомври
Отг.: г-жа Ирина Бъчварова
“Интерактивни методи за адаптацията на децата от първа група на детската градина”
”Дом, дете, детска градина” -6,2012
срок:м. ноември
отг.г-жа Ив.Енчева
“Семейството-фактор за формирането на емоционална компетентност у децата”Дом,
дете, детска градина”бр.6,2012г
срок: декември
Отг. г-жа Елена Йорданова
”Същност , особености и значение на театрализираната игра за развитие на
творческите способности на децата от предучилищна възраст“ Дом, дете, детска
градина”-3/99
срок: м. януари
Отг.: г-жа Диана Петрова
“Конструктивната игра средство за комуникация между родители и деца”Дом, дете,
детска градина”-2/2012
срок: м. Март
Отг: г-жаМ.Брашнарова
“Играта, играчката и възпитанието насъвременното дете”Дом, дете, детска градина”3/2011
Срок: м. април
Отг: г-жа В.Стойнева
„Народните празници и обичаи-непресъхващ извор на мъдрост, доброта , вяра и
надежда” практикум
Срок: м.май
Отг. г-жа Станислава Богданова
Празниците и обичаите-средство за социализацията на децата от предучилищна
възраст в междуетническа среда-1/2011г.“Дом, дете ,детска градина“
Срок:м.май
Отг.г-жа Миглена Иванова

Самоподготовка на учителите :
.І.Самообразованието и самоусъвършенстването на педагогическите кадри по индивидуално
подбрани проблеми-приоритет на всеки учител.
№
по

Дата и място
на
провеждане

Учител и
длъжност

Тема за
разискване

Критерии за оценка на
ефиктивността

Елена
Йорданова –
старши
учител

Агресията в света
на децата

1.Въздействие на
обстановката върху
участниците в дискусията.

ред
1.

Октомври-

сп.Пред.възпитание
2009/4

2.

Ноември-

Диана
Петроваучител

Фолклорът за
интеграция на
ромските деца и
техните родители
Пред. Възп.2009
сп.5

3.

Декември-

Миглена
Иванова –
старши
учител

Приемственост
между детската
градина и
началното
училище.Иновации
и технологии в
образователния
процес

4.

Януари-

Ирина Русева
– старши
учител

Деца и родители партньори в игрите

5.

Февруари2018 г.
Дамбата в гр.
Балчик и ОДЗ
„Знаме на
мира”

Русанка
Йорданова директор

1.Въздействие на
информацията върху
слушателите : определяне
на значимостта,оценка на
мястото и начена на
поднасяне на
информацията,приложимост
на чутото в практиката в
бъдещата дейност на
слушателите.

сп.Пред.възпитание
2009/4
Децата и морето
през зимата –
влияние върху
сензорното и
психо-моторното
развитие на децата

1.Въздействие на
информацията върху
слушателите : определяне
на значимостта,оценка на
мястото и начена на
поднасяне на
информацията,приложимост
на чутото в практиката в

бъдещата дейност на
слушателите.
2.Въздействие на
обстановката върху
участниците в дискусията.
3.Оценка от участниците на
формата и методите на
поднасяне на информацията
6.

Март-

Станислава
Богданова –
старши
учител

Параметри на
училищната
готовност и
подготовка за
училище в ДГ и
семейството доц.др Р.Пенев

7.

Април-

Ивелина
Христова –
старши
учител

Педагогически
взаимодействия в
мултикултурна
среда.
Сп.Образование
юли,август 2012стр.98

ІІ.Повишаване на нивото на чуждоезиково обучение.
№

Отговорници :

Вид на мероприятието

Е. Йорданова –
старши учител

Мястото на английската реч
сред децата във отделните
възрастови групи практикум

Учители

В.Стойнева –
Добрева –
старши учител

Ден на английската реч в ДГ
„Първи юни” с. Оброчище –
ателиета и групи

Деца

Марияна
Брашнарова –

„С мама учим азбуката“

Родители

по

Място и време
на провеждане

Участници

ред
1.

И. Русева –
старши учител

Желаещи
родители

Р. Иванова –
главен учител
2.

Учители

старши учител
Ивелина
Енчева –
старши учител

„Госпожата знае много
думички“

Обслужващ
персонал

ІІІ. Компютърна грамотност.
№

учител

формат

материал

срок

критерии за оценка

по
ред
1.“В помощ на колегите“
Р.Иванова
практиката

практикум

Румянка Иванова – главен учител

ежедневно

приложимост в

