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№  Тема Вид на 

квалификаци

ята  

(на училищно/ 

регионално/ 

национално 

ниво) 

Форма на 

квалификаци

ята (работна 

среща, 

семинар, курс, 

споделяне на 

добри 

практики, 

конференция и 

т.н.) 

Целева група  Брой 

участ-

ници  

Период на 

провеждан

е  

Брой 

акаде-

мични 

часове 

Обучаваща организация  Финанси-

ране 

1. Участие на 

педагогическите 

специалисти в 

обучения по 

Национални 

програми и 

проекти 

 

Национално 

ниво 

 Педагогически 

специалисти 

 По график 

на МОН 

   



2. Участие на 

педагогическите 

специалисти в 

обучения 

съгласно плана 

за квалификация 

на РУО 

Регионално 

ниво 

 Педагогически 

специалисти 

 По график 

на РУО 

  От 

бюджета 

на ДГ 

3. „БДП – 

планиране , 

организация и 

ситуации “ 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво 

семинар учители 14 М.Октомв

ри 2019 

год. 

2 часа Отг.-Я.Димитрова  

4. „Народни 

подвижни игри в 

детската 

градина“ 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво 

практикум Учители, 

мед.сестри 

22 М.Ноемвр

и 2019год. 

2часа Отг.В.Маринова , Росица Колева , 

Е.Илиева 

 

5. „Организация на 

допълнителната 

подкрепа за 

личностно 

развитие  в 

детската 

градина“ 

Регионално 

ниво 

Квалифика-

ционен курс 

Учители, 

 

2 м.Ноември 

2018год. 

6 часа НП „Квалификация“ От 

бюджета 

на ДГ 

6. НП„Квалификац

ия за 

професионално 

развитие на 

педагогическите  

специалисти “ 

Национално  

ниво 

Квалифика-

ционен курс 

учители 14 М.Ноемвр

и 

2019год. 

16 

часа 

  

7. „Здравно 

възпитание и 

образование в 

детската 

градина“ 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво 

обучение Учители, 

мед.сестри 

22 М.Декемвр

и2019 год. 

2 часа Отг.:А.Сотирова , Т.Христова  



8. „Как да си 

изработим 

коледна 

сурвакница „ 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво 

практикум Учители, 

мед.сестри 

22 М.Декемвр

и 2019год. 

2 часа Отг.:Ст.Христова , В.Вълчева  

9. „Да поиграем на 

…… на театър!“ 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво   

практикум Учителки , 

мед.сестри 

22 М.Февруар

и 2020 год. 

2 часа Отг.Е.Георгиева , Е.Илиева  

10. „Формиране на 

умения за 

работа в екип в 

ДГ“ 

Регионално 

ниво 

обучение учители 2 М.Февруар

и 

2020 год. 

16 

часа  

 От 

бюджета 

на ДГ 

11. Споделяне на 

добри практики 

Вътрешно – 

институцио-

нално ниво 

Наблюдение 

на 

педагогическ

и ситуации 

във всички 

възрастови 

групи 

учители 14 М.Април 

2020 год. 

6 часа Отг.:Първа група  - В.Маринова 

 Втора“а“ група -  В.Вълчева, 

Втора „б“ група –М.Русева 

Трета група – Я.Димитрова, 

 Четвърта“а“ група – Е.Илиева, 

 Четвърта „б“група – Е.Георгиева 

 

 


