
Учебна 2022-2023 година

КВАЛИФИКАЦИЯ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ

ТЕМА - Социaлно и емоционално развитие и езикова култура с LEGO@Education

Обучаваща организация – Център за творческо обучение
Време за провеждане – 22-23 октомври 2022 от 9:00 до 16:30 часа
Място на квалификацията - Професионална гимназия по компютърно моделиране
Брой педагогически специалисти включени в квалификационната форма – 3

Обучението предлага да се усвовят допълнителни умения за ученето чрез игра, учене чрез приживяване - цялостен подход, който

включва физически, социални, творчески, емоционални и когнитивни умения, които са от ключово значение. Ученето чрез игра

развива комплексни умения като креативност, критично мислене, работа в екип и решаване на проблеми, а самата игра води до по-

задълбочено учене. Педагогическите специалисти ще се запознаят с допълнителни ресурси на STEM обучение в ранна детска

възраст.

„Да обучаваш – означава да се учиш двойно.“ – Жозеф Жубер

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година - 3
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Учебна 2022-2023 година

Участие в квалификационни форми, организирана от обучаваща организация по проект

ТЕМА – Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и

предучилищна възраст в Европа

Обучаваща организация – Нов български университет

Време за провеждане – 27.09.2022 г

Място на квалификацията – град София, Нов български университет

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 1

Обучениетo има за цел да се направят добре информирани избори за подпомагане на социалното и емоционално

обучение на децата през ранните детски години да се насърчи областта на развитие на ключови компетенции за деца в

ранна и предучилищна възраст.
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Участие в квалификационни форми, организирана по Програма на Община Варна

ТЕМА – Старт в учителската професия

Обучаваща организация – Асоциация «Образование, иновации, развитие»

Време за провеждане – 27.09.2022 г; 09.00 часа до 18,30 часа

Място на квалификацията – Асоциация «Образование, иновации, развитие» – град Варна

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 7

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година - 7

Обучениетo цели методическо подпомагане на процеса на професионална адаптация на млади учители,

повишаване на ефективността на взаимодействието между ментори и учители с опит от нула до 5 години.
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ТЕМА – Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в детската градина

Обучаваща организация – Уча.се ЕООД

Време за провеждане – 17.10.2022 – 18.10.2022 г – 13,00 часа до 16,00 часа

Място на квалификацията – ДГ № 18 „Чайка“

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 5

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година - 5

Дизайн мисленето е иновативен подход и метод за решаване на проблеми на локално и глобално ниво. Чрез него

се развиват множество умение у децата като емпатия, да планират, да работят в екип, да разрешават конфликти

и да намират нови форми на комуникация. Децата ще умеят да се справят с поставените задачи и ще се

превърнат в дазайнери на своите решения. Учителите ще се запознаят с он лайн ресурси за игровизация на

учбения процес
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Учебна 2022-2023 година

Участие в квалификационни форми по предложение на обучаваща организация за иновативна практика 

ТЕМА – Детето и науката

Обучаваща организация – издaтелство Изкуства

Време за провеждане – 24.11.2022 г – 10,00 часа до 12,00 часа

Място на квалификацията – Община Варна

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 2

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година – 2

Педагогическия модел „Детето и науката“, включва технологични решения и дидактични ресурси за формиране на интерес

към математиката и науката в предучилищна възраст. Целта е чрез използване на игри и съвременни технологии да се

провокира интерес и да се развива логическо и алгоритмично мислене у децата. Чрез различни сензорни ресурси за

стимулиране на възприятията - светлина, звук, допир се провокира интереса на децата и се развиват качества на мисълта.



Вътрешноинституционални квалификации на педагогическите специалисти
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ТЕМА – Работа с електронен дневник – нови възможности и актуализация

Време за провеждане – 04.10.2022 г – 13,00 часа до 14,00 часа

Място на квалификацията – ДГ № 14 „Дружба“

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 21

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година – 21

Запознаване с новостите и актуализиране на практическите умения за работа с електронен дневник – водене на

присъствие/отсъствие, създаване на седмични разписания, планиране и отразяване на образователно съдържание.

Повишаване компетентностите за дегитализация на административната дейност на педагогическите специалисти

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!"
Индийска поговорка
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ТЕМА – Power Point – един от инструментите за изготвяне на аналитичен визуален Доклад – анализ на детската 

познавателна активност на входно/изходно ниво

Време за провеждане – 20.10.2022 г – 13,00 часа до 14,00 часа

Място на квалификацията – ДГ № 14 „Дружба“

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 18

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година – 18

Повишаване компетентността на педагогическата колегия за оценка и анализ на детската познавателна активност. Акцинти

в изготвяне на доклад за постиженията на децата на входно и изходно ниво. Споделяне на добра практика за споделяне на

нивото на детските успехи пред родителската общност.

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!"
Индийска поговорка
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Участие в квалификационни форми, водена от  специален педагог към  РЦПППО

ТЕМА – Ранна интервенция на деца със СОП

Време за провеждане – 24.11.2022 г – 13,00 часа до 14,00 часа

Място на квалификацията – ДГ № 14 „Дружба“

Брой педагогически специалисти регистрирали се в квалификационната форма – 19

Обучени по темата през учебната 2022-2023 година – 19

Повишаване на компетентнотстта на педагогическата колегия и предоставяне на основни знания за комуникация с деца

със затруднения в развитието. Предоставяне на основните ръководни принципи в интервенцията. Овладяване и

прилагане от учителите на стратегии и интервенции, базирани на позитивното поведение и отношение. Подпомагане на

децата със специфични потребности да порастнат и да станат продуктивни и незвисими индивиди. Споделяне на

успешни практики и решаване на казуси.

"Мъдрец е не онзи, който твърди, че знае всичко, а този, който умее да се учи от всеки един човек!"
Индийска поговорка


