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ПЛАН ЗА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
ТЕМА:
„Екологичното възпитание като част от гражданското образование в предучилищна възраст“
ЦЕЛ:
Възпитаване на екологична култура и поведение на децата чрез включване в разнообразни форми и дейности.
ЗАДАЧИ:
1. Методическа подготовка на педагогическия екип за реализиране на ВОР в съответствие с темата.
2. Запознаване на децата с нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и
изграждане на устойчиво поведение в околната среда.
3. Формиране на екологични представи чрез наблюдение и практическа дейност.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Прилагане на придобитите знания и умения в ежедневието.
2. Развиване на отговорност, разбиране на взаимовръзките в природата и влиянието на човешката дейност,
3. Формиране на екологично поведение за предотврятяване на агресивни, разрушителни действия.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:
І етап: Теоретична и практическа подготовка на учителите.
ПЛАН ЗА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА
НА ДГ “СНЕЖАНКА”, ГРАД ПЛОВДИВ

1. Самообразование и подготовка от литературни източници по темата. Особености на обучението по
екологично образование, свързани с формиране на знания и умения на децата от предучилищна възраст.
2. Обогатяване на образователната среда.
ІІ етап: Организация и динамика на средата.
1.
Форми на педагогическо взаимодействие. В предучилищното образование екологичното
образование се осъществява във всички възрастови групи:
 планиране и реализиране на дейности по Наредба №13 за гражданското, здравното и екологичното
образование на децата - интегрирано в обучението по образователните направления и в допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие;
 ориентиране и включване на децата в дейности в реални ситуации с екологична насоченост- „учене
чрез правене“, „учене чрез преживяване“
2.
Организация на средата в съответствие с изискванията за безопасност, здраве и достъпност.
Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование за различните възрастови групи се определят в програмната система на детската градина, която се
разработва по реда и при условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование
ВРЕМЕТРАЕНЕ: І етап - м. ХI. 2020 г. – м. І. 2021г.

ІІ етап - м. ІI. 2021 г. – м. IV. 2021 г.

ОСНОВНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА КОНТРОЛ:
1. Наблюдение и анализ на педагогическите форми;
2. Самооценка. Конферанс.
3. Анализ на квалификационната дейност по проблема.
4. Анализ на работата в екипа.
5. Анализ на продуктивните дейности на децата.
6. Преглед на задължителната учебна документация на групите.
ЦЕЛ:
Да се установи умението на учителите за подбор на методи, средства и форми за формиране и разширяване
знанията на децата по екологично образование.
ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Умение за емоционално ангажиране на децата.
2. Оптимално съчетаване на формите на педагогическо взаимодействие и общуване с децата.
3. Активност на децата.

