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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКА РАБОТА
На ДГ№12 „ РАДОСТ“
/ централна сграда-кв.Църква- ул.” Д.Благоев”№153, филиал-кв.Църкваул.” ,филиал- с.Студена за учебната 2016г. / 2017г./

І. Състав на методическите обединения в ОДЗ №12 „ Радост“ през учебната
2015г. / 2016г .:
1.БЕЛ: Д.Милова, Н. Спасова, С.Райчева, В. Симеонова;
2. Математика:, П. Бориславова, Н. Иванова, М.Митова, М. Костадинова
3.Околен свят: Р. Кирилова, Н. Василева, Л.Петрова; С. Узунова
4: Творчески дейности: М. Асенова,Е. Нешкова , В. Найденова; В. Попова
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II. Цел:
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на преподавателите
и създаване на мотивация за тяхното саморазвитие и самоусъвършенстване, чрез участието им в
различни вътрешно и външноквалификационни дейности.
III. Задачи:
1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно
преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови
технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в
образователния процес.
2.
Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на
професионалните изяви на учителите.
3. Утвърждаването на методическите обединения като действена форма за
самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и споделяне на опита на
педагогическите кадри
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IV. Приоритети:
1. Разгръщане на творческия потенциал и компетентност на педагогическия екип за
утвърждаване традициите на добрите практики и съвременни изисквания в съответствие с
нормативната уредба и гарантиращи хармония, култура на поведение, творческа самоизява и
развитие на детската индивидуалност.
2. .Екипност в работата между учители - взаимна комуникация, съвместно вземане на решения,
стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение.
V. Дейности за постигане на поставените цели и задачи:
Тема на методическите
обединения

Планирани
дейности за
учебната година
1. МО БЕЛ – ”Художествените -Семинарпроизве-дения и ролята им при презентация
възпитаване на нравствените качества и
добродетели у подраства-щите.“
2. МО Математика –
Семинар
„Дидактичните
и
музикално- презентация
подвижните игри – основен метод за
развитие
на
емоционалнопознавателната култура на децата при
овладяването
на
елементарни
математически представи“;

-

Очаквани
резултати

Срок за изпълнение

Отговорно лице

Надграждане

м.октомври -2016г.

Д.Милова,
Н. Спасова,
С.Райчева,
В. Симеонова;

Надграждане

-м. януари – 2017г.

П.Бориславова,
Н.Иванова,
М.Митова,
М. Костадинова
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3. МО Околен свят –
”Семейството и средата като фактори
за социалното формиране на детето.”

Надграждане

Семинарпрезентация

-м. Февруари - 2017г.

Р.Кирилова,
Н.Василева,
Л.Петрова;
С. Узунова

5.МО Творчески дейности - ”За
детските интереси и дейности в ранна
детска възраст.”

Презентация
Практикум.

и

Надграждане

-м. април- 2017г.

М.Асенова,Е.
Нешкова,
В. Найденова;
В. Попова

При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран.
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