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Отчет 

 
КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

 
 

 
І. Вътрешни  квалификационни  дейности: 

 
През учебната 2021/2022 година, са изпълнени следните теми за 

вътрешна квалификация: 
 
1. На 08.10.2021 г. в учителския кабинет бе проведена вътрешна 

квалификация на тема: „Адаптиране  на детето в детската градина и 
детската ясла“ провеждащ квалификацията ст. учител Диана 
Червенкова. По темата бе представена лекция. 

     Бяха застъпени  следните задачи: 
- Периоди на развитие и промени; 
- Модели на възпитание; 
- Същност на адаптацията; 
- Продължителност на периода на адаптация; 
- Начини за улесняване на приспособяването на децата към 

условията в детското заведение. 
 

2. На 04.11.2021 г. в учителският кабинет бе проведена вътрешна 
квалификация на тема: „Вирусите- профилактика“. Лекцията се 
проведе от мед. сестра Даниела Тетимова. По темата бяха застъпени 
следните задачи: 
- Инкубационен период; 
- Симптоми на заболяването; начини на заразяване; 



- Видове предпазни мерки; 
- Усложнения след заразяване; 
- Лечение при вирусни заболявания; 
- Превенция на грип. 

 
3. На 11.11.2021 г. в учителския кабинет се проведе вътрешна 

квалификация на тема: „Нормалните деца са шумните деца“. 
Квалификацията се проведе от учител Здравка Ламбрева. По темата 
бе представена лекция и бяха засегнати  следните задачи: 
- Проблемни състояния при децата в ПУВ; 
- Полезни съвети от детски психолог за решаване на детските 

истерии; 
- Възпитателният процес да се разглежда в единство на възпитание, 

самовъзпитание и превъзпитание. 
-  

4. На 17.12.2021 г. бе проведена вътрешна квалификация на тема: 
„Хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на 
вниманието“ в учителския кабинет провеждащ квалификацията 
учител Цветанка Маркова.  По темата бе представена лекция и игри 
за концентрация на хиперактивните деца. Основните акценти, които 
се засегнаха  бяха: 
- Намаляване на свръхактивността и импулсивността при 

хиперактивните деца; 
- Повишаване на концентрацията и вниманието им; 
- Формиране на нови социални умения при тези деца; 
- Начини за коригиране на комуникативните им нарушения; 
- Мотивация на децата за положени усилия и постижения. 

 
5. На 31.01.2022 г. онлайн бе проведена вътрешна квалификация на 

тема: „Закаляване на организма през зимата“. Лекцията бе проведена 
от мед. сестра Снежана Инкова в 13 часа. По време на лекцията бяха 
засегнати следните основни акценти: 
- Основни принципи; 
- Закаляване при децата( въздушни и водни бани); 
- Основни стъпки при закаляване на организма: 

a) слънчева топлина; 
b) разходки с боси крака; 
c) студа; 
d) вятър и вода. 
 

6. На 31.01.2022 г. бе проведена вътрешна квалификация на тема: 
„Агресията“ провеждащ квалификацията учител Веска Костадинова- 
17 часа. По темата бе представена лекция и презентация във салона 



на Детската градина. Основните акценти, които бяха разгледани по 
темата са: 
- Същност на агресията. Емоционални състояния водещи до 

агресия; 
- Що е тормоз? Видове тормоз; 
- Експертно изследване „насилието между децата“; 
- Изводи за основните характеристики на агресията и тормоза. 

 
7. На 24.02.2022 г. бе проведена вътрешна квалификация на тема: 

„Метода STE(A)M  в обучението“ провеждащ квалификацията 
учител Румяна Караджова. По темата бе представена лекция, игри, 
презентация- салона на Детската градина. Основните задачи, които 
бяха застъпени : 
- Какво означава термина STEM и STE(A) M? 
- Защо да изберем STE(A)M- базирано обучение? 
- Ползите от STE(A)M образованието; 
- Как да създадем и адаптираме STE(A)M ситуации и дейности? 

 
8. На 19.04.2022 год. в детската градина се проведе инициатива под 

мотото „Походът на книгата“ в салона на ДГ „Калинка“ с участието 
на четирите групи от градината. По темата бяха представени: 
- Стихчета; 
- Песни; 
- Драматизации. 
Целта на инициативата бе да се покаже на децата необходимостта от 
четенето на книги и тяхното разнообразие. 

 
9. На  28.04.2022 год.  бе проведена вътрешна квалификация в салона 

на Детската градина на тема: „Как да се преборим успешно с 
прегряването на работното място“ провеждащ квалификацията 
учител Атанаска Шагова. По темата бе представена лекция и игри за 
сплотяване на колектива. Основните акценти, които бяха застъпени 
по темата: 
- Какво е Бърнаут? 
- Кои са най- често срещаните симптоми на прегряване на 

работното място? 
- Как да се възстановим от Бърнаут? 
- Как да избегнем професионалното прегряване? 
 
 

10. На 27.05.2022 г. бе представена вътрешна квалификация в салона  на 
детската градина на тема: „Насилието над деца“- представящ 
квалификацията учител Костадина Шарланджиева. - 



11. На 30.05.2022 г. бе проведена вътрешна квалификация в салона на 
Детската градина на тема: „Поведението на децата в предучилищна 
възраст“. Водещ квалификацията учител Мария Копривленска. По 
темата бяха засегнати следните задачи: 
- Проследяване на психологопедагогическата характеристика на 

децата в предучилищна възраст; 
- Конфликтно поведение на децата в предучилищна възраст; 
- Начини за справяне с агресивното поведение в ранна детска 

възраст; 
- Приобщаване на децата в предучилищна възраст към 

общочовешките нравствени ценности. 
 

 
 

 

ІІ. Външни квалификационни  дейности: 
 

През учебната 2021/2022 година, са осъществени обучения на следните 
теми за външна квалификация: 

1. „Адаптиране  на детето в детската градина и детската ясла“ на 
19.10.2021 год. 

Квалификацията бе осъществена от издателство „Изкуства БГ“ с лектор 
доц. Райна Захариева. 
Присъстващ на обучението  ст. учител Диана Червенкова. Присъден един 
квалификационен кредит. 

2. „Възпитание и обучение на децата за безопасно движение на пътя – 
актуалност и тенденции“ на 01.10.2021 год. 

Квалификацията бе проведена от Институт за човешки ресурси София с 
лектор Елена Христова. 
Присъстващи на обучението: 

- директор- Мария Дерменджиева; 
- учител Здравка Ламбрева; 
- учител Румяна Караджова. 

Присъден по един квалификационен кредит. 
3. „Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно 

възпитание в ДГ“ на 19.02.2022 год. 
Квалификацията бе осъществена от издателство „Бит и техника“ гр. Варна 
с лектор инж. Валентин Ананиев. 
Присъстващи на обучението: 

- учител Цветанка Маркова; 
- учител Веска Костадинова; 
- учител Мария Копривленска; 



- учител Костадина Шарланджиева; 
- учител Румяна Караджова. 

Присъден по един квалификационен кредит. 
4. „Проследяване постиженията на детското развитие“ на 22.02.2022 

год.  
Квалификацията бе осъществена от издателство „Изкуства БГ“ с лектор 
доц. Райна Захариева. 
Присъстващи на обучението: 

- учител Веска Костадинова; 
- учител Мария Копривленска; 
- учител Костадина Шарланджиева. 

Присъден по един квалификационен кредит. 
5. „Учители и родители- съмишленици в предучилищното възпитание 

на децата“ на 11.03.2022 год. 
Квалификацията бе осъществена от издателство „Просвета- София“ АД с 
лектор Йоана Томова. 
Присъстващи на обучението: 
         - учител Румяна Караджова; 
         - учител Цветанка Маркова; 
         - учител Здравка Ламбрева; 
         - учител Костадина Шарланджиева. 
Присъден по един квалификационен кредит. 

6. „Най- новите ИТ в процеса на обучение“ на 17.03.2022 год. 
Квалификацията бе осъществена от издателство „Просвета- София“ АД с 
лектор Йоана Томова. 
Присъстващи на обучението: 
         - учител Румяна Караджова; 
         - учител Цветанка Маркова; 
         - учител Здравка Ламбрева; 
         - учител Костадина Шарланджиева. 
Присъден по един квалификационен кредит. 
 
ІІІ. Професионално-квалификационна степен: 
 
През учебната 2021/2022 година, са осъществени  следните повишавания и 
придобивания на професионално- клификационна степен: 

- повишаване на придобито ПКС  учители: 

1. Учител  Цветанка  Маркова- от ІІІ ПКС се повиши на ІІ ПКС на 
12.11.2021 год. ДИУУ гр. София: 

2. Учител Атанаска Шагова- от ІІІ ПКС се повиши на ІІ ПКС на 
12.11.2021 год. ДИУУ гр. София: 



3.Учител  Здравка Ламбрева- от V ПКС се повиши на ІV ПКС на 11. 
11. 2021 год. ДИУУ гр. София: 

4. Учител Румяна Караджова- от V ПКС се повиши на ІV ПКС на 11. 
11. 2021 год. ДИУУ гр. София. 

 
- придобиване на 5 ПКС от педагогически специалисти, които нямат 

такова: 
1. Учител Веска Костадинова – V ПКС на 26.09. 2021 год. ДИУУ гр. 

София. 
 

Три учителки преминаха от степен учител към степен старши учител през 
учебната 2021- 2022 год. В резултат на придобита по- високо 
квалификационна степен и присъдени съответен брой квалификационни 
кредити, а именно: 

1. Учител Атанаска Шагова става старши учител; 
2. Учител Веска Костадинова става старши учител; 
3. Учител Цветанка Маркова става старши учител. 

 

 

 

 

Изготвил отчета комисия в състав: 

              

                                                      Председател: Румяна Караджова 

 

                                                             Членове: 1. Цветанка Маркова  

                                                                               2. Атанаска Шагова 

                                                                                                     

 


