
 



 

Основни приоритети: 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация в детската градина. 

 

2. Засилване работата по утвърждаването на методическото  обединение към детските 

градини в Община Струмяни  като действена форма за самоусъвършенстване на 

учителите и създаване на система за съхраняване на документацията на 

методическите обединения. 

 

3. Приложение на съвременните тенденции в преподаването и проверката на знания и 

умения усвоени от децата. 

 

4. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на детската 

градина в съответствие с нормативните изисквания чрез:  

 

- обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС       

- провеждане от директора  на системен административен и педагогически контрол по 

спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни мерки за отстраняване 

на възникнали нарушения; 

 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:  

 

- квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа 

компетентност; 

 

- педагогически контрол и методически консултации от експерти от РУО на МОН 

Благоевград; 

 

-обмяна на добри практики в МО. 

 

6. Оптимизиране на  средата и организационната култура в детската градина чрез:  

- текуща поддръжка на МТБ и хигиената; 

- оптимизиране на интериора на занималните, спалните и коридорите с цел 

естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; 

- диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната 

общност  формулиране и прилагане на корекционни мерки. 

 

Форми: 

▪ Самообразование, 

▪ Самоусъвършенстване, 

▪ Тематични курсове 

▪ Тренинги  

▪ Семинари,  

▪ Сбирки,  

▪ Практикуми /открити уроци, работа с проблемни гупи, делови игри и 

решаване на казуси /,  

▪ Работни срещи 

Организиране: 

1. На ниво детска градина – вътрешна квалификационна дейност чрез участие в 

открити ситуации в групите,дискусии, тренинги и др. 

2. Външна квалификационна дейност – Квалификации организирани от  Община  

Срумяни,МОН и детската градина с външни обучители 
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№ 

ДЕЙНОСТИ 

СРОК НА 

ПРОВЕЖДА

НЕ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОРГАНИЗАТОРИ 

НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

1 2 3 4 5 

     

1. Работа с интерактивна 

дъска-обучение 
м.ноември 

Методичен 

кабинет Микрево 
Външен обучител 

2. Беседа –«Мястото на 

народното творчество 

за практическото 

усвояване на 

български език» 

 

м.декември  
детската градина 

Микрево 

Учителите  по 

групи –Н.Ставрева 

3. Семинар на тема 

„Използване на 

ситуационния подход 

в ВОП” 

м.януари . Група -Струмяни работна група 

4. 

 

 Ролята на  помощния 

персонал за 

възпитаване на 

навици у децата 

м.януари детската  градина мед.сестра 

5. Кръгла маса- «Първа 

долекарска помощ» 
м. февруари  

Методичен 

кабинет 

 ф-р Гегова-от 

здравната служба  

6. Тренинг-Анти стрес за 

учители 
м. февруари 

Методичен 

кабинет 

Св.Дуева   

К.Янакова 

7. Дискусия-

«Иновативни методи 

и използването им « м.март. Група -Илинденци  

Ил.Стоянова  

Т.Господинова  

Ил.Гайдова 

8. Дискусия –„Спортът 

като инструмент за 

справяне с агресията 

» 

 м.април 
Методичен 

кабинет 

учители по групи и 

директор 

9. Практикум –решаване 

на казуси 

 
м.април 

Методичен 

кабинет 

Директор и 

учители 

     


