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Директор Марияна Байлова

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2019/2020 година в
изпълнение на Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2020 година
Мярка

№

Дейности

Очаквани резултати

Срок на
изпълнение
Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността
Подпомагане
Повишаване на
През учебната
Мярка 1. Привличане 1
организирането на
мотивацията на децата и
на общественото
публични четения
учениците да четат
2019/2020годи
внимание към
.Популяризиране на
художествена и научна
на
значението на
инициатива,,Подарък за
литература.
грамотността и
библиотеката на класа“
популяризиране на
четенето
2
2019/2020годи
Публикуване на
Популяризиране
на
училищни инициативи в
на четенето като
изпълнение на
средство за
Училищния план за
преодоляване на
насърчаване и
дефицити в
През годината
повишаване на
грамотността.
грамотността в сайта на
училището

Текуща
стойност

Целева
стойност

Отговорник

Ученици
1-7 клас

Класни
ръководители

0

Ученици
1-4 клас

Класни
ръководители
1клас

0

Ученици
1-7 клас

Класни
ръководители

0

1

3

4

5

6

7

8

Участие в
инициативата,,Пътуваща
приказка“
Организиране на
училищни четения по
класове на тема.
„Знаете ли,че...“
„Познай героя“
Организиране на
училищни инициативи за
подаряване и разменяне
на прочетени детски
книги. „С книгата се
захвани- на четенето се
наслади,телефона
остави.“
Литературно
предизвикателствоизготвяне на списък с
книги от различни
автори,епохи и жанрове
Любими приказни герои
ни гостуват.
„Кой герой постъпва
така?
От коя творба съм ?“
Илюстриране на епизоди
от любими детски книги
и включването им в
изложба.
„Книгите оживяват “

Ученици
1-4 клас

Класни
ръководители

0

Ученици
4-7 клас

Учители по
БЕЛ

0

Ученици
1-7 клас

Учители БЕЛ,
ГЦДО

Ученици 1-4
клас

Класни
ръководители
1-4 клас

ноември-май

0

ноември

декември-май

ноември-април

ноември-юни

0

0

0
септември-май

Ученици 1-4
клас

Ученици 17клас

Учители
ГЦДО

Учители
изобразителн
о изкуство

2

9

10

През учебната
година 2019–
2020

Изработване на
BOOKTRAILER
(буктрейлър) на
български език

Ученици
0

5-7 клас
Учители БЕЛ

Диагностициране на
езиковото развитие –
Тест

ноември-май

0

Ученици 1-7
клас
Учители БЕЛ

Мярка 2. Подпомагане
на родителите за
усъвършенстване на
техните умения да
увличат и да
насърчават децата си
към четене и към
развитие на езикови
умения

1

2

3

4

5

Подпомагане и контрол
при организиране на
тематични родителски
срещи.
Организиране на
инициативи по класове
„Как детето и книгите да
станат приятели?“и
включване на родители в
тази инициатива.
Организиране на
инициатива,,Десет
причини да четем на
децата и те на нас“

Повишаване на
информираността на
родителите на учениците
относно ролята на
четенето

През учебната
2019/2020
година

0

Ученици
1-7 клас

Класни
ръководители

Ноември-май

0

Ученици
1-4 клас

Класни
ръководители
и учители
ГЦДО

Популяризиране на
училищни модели на
добри практики за
съвместна дейност с
родители и местна
общност в подкрепа на
грамотността,,Читателска
щафета“
Подпомагане
провеждането на
училищни инициативи в
подкрепа на заниманията
за четене с родителите –
„Вземи,прочети,върни“
Осигуряване на

Стимулиране на
родителския интерес към
очакваните резултати от
обучението.

През учебната
2019/2020
година

0

Учители
ОУ,,Христо
Ботев“

Учители ОУ
,,Хр.Ботев“

Привличане на
родителите в процеса на
учене и за повишаване на
функционалната
грамотност на техните
деца

Октомври
2019- април
2020

0

Ученици
1-7 клас

Класни
ръководители
Родители

През учебната

0

Родители на

Учители,

3

дигитални материали за
четене . Дискусия на тема
„Книга или филм?“предимства и
недостатъци.
6
Подпомагане
реализирането на
училищни програми за
създаване на култура на
четене за удоволствие в
семейството.Реализиране
на училищни програми
за осигуряване на
библиотечно обслужване.
Организиране на
посещения в
библиотеката и
печатницата,,Как се
правят книгите?“
Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност
1
Организиране на
Мярка 1. Оценяване
училищни състезания за
на равнището на
грамотно и красиво
грамотност
писане
Хорова рецитация,,Аз
съм българче“, ,,Родна
стряха“
2

3

4

Подкрепа при
провеждането на
Национално външно
оценяване на
грамотността на
учениците в 4 клас и 7
клас
Участие в областни и
национални конкурси и
състезания
Реализиране на класен
идеен проект,,Моята

2019/2020годи
на

ученици в
ОУ,,Хр.
Ботев“

родители

Формиране на култура за
четене на разнообразни
книги за удоволствие.

През учебната
2019/2020
година

0

Ученици
1-4 клас

Учители БЕЛ,
ГЦДО

Използване на обективна
информация относно
възможностите на
учениците за работа с
различни видове текст и
когнитивни равнища.

Февруариаприл 2020г.

0

Ученици
3-4 клас

Класни р-ли
учители
ГЦДО

Описание на уменията на
учениците за работа с
различни типове текст
според формата, типа и
контекста.

Май 2020 г.

0

Ученици
4кл. и 7клас

Учители по
БЕЛ

Популяризиране на
регионално ниво на
училищните постижения в
областта на грамотността.

През учебната
2019/2020
година

0

2 практики

Учители БЕЛ

През учебната
2019/2020г.

0

Учениците
от

Класни
ръководители
4

любима книга“

Мярка 2.
Оптимизиране на
стандартите за учебно
съдържание и на
учебните програми

5

Инициативи ,,Донеси
книга,сподели я с
приятел“ ,,Подари книга
на дете ‚“ по случай
седмицата на детската
книга

Април 2020

0

6

Празник на буквите

Март-април

0

1

Участие в дискусия по
въпроси на началното
ограмотяване в
българското училище.
Състезание‘‘Минута е
много“

април 2020 г.

0

2

Мярка 3. Повишаване
на квалификацията
на учителите за
повишаване на
равнището на
грамотност

1

2

Организиране на
информационни
срещи с
родители за
подкрепа на
ученици, които
имат проблеми при
овладяване на българския
език
Подпомагане участието в
обучения на учители по
български език и
литература „Стратегии и
практики за изработване
на инструментариум за
оценяване на четивната
грамотност на
учениците”
Подпомагане участието в
обучение за повишаване

Усъвършенстване на
държавните
образователни изисквания
за учебното съдържание и
на учебните програми по
БЕЛ в началния етап на
основното образование.
Осигуряване
на информация относно
допълнителни
възможности за
преодоляване
на езиковите трудности
при овладяване на
българския език.

3-7кл
1-3кл
Ученици
3-7 клас

Класни
ръководители

Ученици 1
клас

Учители 1
клас

Учители
1-7 клас

Класни
ръководители
Учители по
БЕЛ

ноември-май

0

Учители
1-7 клас

Класни
ръководители
-1-7 клас
Учители БЕЛ

Обучени учители от
прогимназиалния етап за
създаване на текстове и
текстови задачи за
измерване постиженията
на учениците

През учебната
2019/2020
година.

0

учители

Учители БЕЛ

Създаване на условия за
по-ефективна работа.

През учебната
2019/2020годи

0

учители

Учители БЕЛ
5

компетентността на
учителите за постигане
на базова грамотност на
учениците.
Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаването
1
Използване на
Мярка 2.
иновативни методи и
Преодоляване на
практики за интегриране
дигиталната пропаст
на ИКТ в учебния процес
в прогимназиален етап с
цел подпомагане на
учениците срещащи
затруднение при
усвояване на бълг.език.
Иновативни методи
и практики за
интегриране на
ИКТ в ОВП в
начален етап практикум
„Мозайка от пъстри
фантазии“
,,Аз рисувам с думи“

на.

Организиране на
допълнително обучение
по български език и
литература за децата
срещащи трудности при
усвояването му.

Интегриране
на ИКТ в учебния
процес, формиране
на самостоятелност
и интегриран
подход към
ученето.

През учебната
2019/2020годи
на.

Учебната 20192020 година

0

ученици

учители

Учители БЕЛ,
5-7 клас

Класни
ръководители
-1-4 клас
Учители
ГЦДО

Настоящият план е приет на Педагогически съвет № 1/26.09.2019 г. и утвърден със Заповед №89/26.09.2019 г. на директора на
ОУ,,Христо Ботев“-Велинград.

6

