УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 20162017 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
(2014 - 2020)
Очаквани
Мярка

Срок на
изпълнение

№

Дейности

резултати

1

Публикуване на
Училищните
инициативи в
изпълнение на
Училищен план за
насърчаване и
повишаване на
грамотността в
сайта на
училището.

Улеснен достъп до
информация за
инициативи;
координиране на
дейностите

През учебната
2016/2017
година

Улеснен достъп до
информация за
проведени
инициативи,
координиране на
дейностите

До 5 дни от
провеждане на
инициативата

Текуща
стойност

Целева
стойност

0

Ученици от
училището/
родители/
общественост

Отговорник

Цел 1. Създаване на
благоприятна среда за
насърчаване на
четенето и повишаване
на грамотността
Мярка 1. Привличане
на общественото
внимание към
значението на
грамотността и
популяризиране на
четенето

2

Изпращане на
информация за
публикуване на
електронната
страница,
създадена от РУ О
и Община Пловдив
за публикуване на

0

общественостт
а

Илияна Пъкова

Тодорка Миткова
и организаторите
на съответните
мероприятия.

осъществените
регионални
инициативи.

3

4

Мярка 2 Осигуряване
на улеснен достъп до
книги и други четива

Обогатяване на
знанията за ролята
на народните
Отбелязване на
будители за
Деня на народните укрепването на
будители
българщината и
книжовния език

Посещение на
народна
библиотека „Иван
Вазов”

5

Участие на
училището в
Националния
маратон на
четенето.

1

Организиране на
среща с автори за
представяне

Ноември 2016г.

Стимулиране на
интереса към
2016-2017г.
достъпа до научна и
художествена
литература.
Популяризиране на
четенето като
средство за
преодоляване на
дефицити в
м.април 2017 г.
грамотността
Популяризиране на
Международния
ден на книгата и
авторското право23април
Учебната
Популяризиране на
2016/2017г.
автори и техните

0

ученици от
училището

Донка Радева/
Светла
Николова

0

Ученици от
училището

Учители

В
рамките
на
бюджета
на
Общинат
а

Ученици от
училището

МО на учителите
по БЕЛ

0

Ученици от
училището

Учители от
училището

на книги и други
четива

произвеения

Цел 2. Повишаване на
равнището на
грамотност

Мярка 1. Оценяване на
равнището на
грамотност

1

2

Ефективни форми
на работа с
учениците, не
владеещи
български език в
достатъчна степен,
в часовете за
консултации ,
своевременно
уведомяване на
родителите за
тяхното ниво на
компетентност.
Запознаване с
добри училищни
практики за
проследяване,
оценка и анализ на
постигнатите от
учениците
равнища на
грамотност.

Получаване на
обективна
информация
относно
възможностите
на учениците за
работа с
различни видове
текст и
когнитивни
равнища,
оказване на
своевременна
помощ

През учебната
2016/2017година

Популяризиране на
училищно ниво на
През учебната
постиженията в
2016/2017
областта на
година
четенето и
грамотността.

0

0

Ученици в
училището

Учители по БЕЛ

Преподаватели по Председателят
БЕЛ
МО по БЕЛ

на

3

4

Мярка 2. Оптимизиране
на стандартите за
1
учебно съдържание и на
учебните програми

2

Диагностициран е
на езиковото
развитие

Организиране на
пробни матури по
БЕЛ

Получаване на
обективна
информация за
степента на
усвояване на
езиковите норми и
набелязване на
мерки за
отстраняването им
Получаване на
обективна
информация за
степента на
усвояване на
езиковите норми и
набелязване на
мерки за
отстраняването им

Подобряване на
функционалната
Провеждане на
онлайн състезание грамотност чрез
стимулиране на
„България пише“
индивидуалните
стратегии за учене
на учениците
Участие на
Създаване на
учениците в
условия за позанимания по
ефективна работа
интереси,
на изявени

2016/ 2017уч. г.

0

Ученици от
училището

2016/2017 уч.г.

0

Учениците от 12- Учители по БЕЛ/
те класове
ЗДУД

декември 2016 г.

0

Ученици от
училището

ЦКОКУО

През учебната
2016/2017
година.

0

Ученици от
училището

Ръководителит е
на дейности по
проекта

Учители по БЕЛ

3

свързани с
българския език,
по проект „Твоят
час“

ученици

Публикуване на
съобщения и други
поднормативни
актове, насочени
към повишаване на
квалификация на
педагогическите
кадри в областта
на грамотността

Осигуряване на
навременна
информация за
предстоящи
квалификационн и
форми

постоянен

0

Учители по БЕЛ

Аз Буки/ училищен
библиотекар

0

Ученици от
училището

Учителите по БЕЛ

Цел 3. Увеличаване на
участието и
приобщаването

Мярка 2. Преодоляване
на неравнопоставеностт 1
а при билингвите

Подпомагане за
деца,чийто майчин
език не е
български, чрез
включването им в
различни прояви публично четене,
изработване на
табла за
езиковите норми и
правила,
изработване и

Организиране на
допълнително
През учебната
обучение по
2016/2017година
български език чрез
различни форми

2

представяне на
презентации.
Осигуряване на
безплатен достъп
до библиотеката на
социално слаби
лица

Създаване на
условия за достъп
до книги на
социално слаби
лица

постоянен

0

Социално- слаби
ученици от
училището

Ръководството на
ПГХТТ

Настоящият училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността е приет на Педагогически съвет с Протокол № 2/04.10.2016г. и подлежи на актуализация при публикуването на
национален и регионален план за действие в изпълнение на националната стратегия за 2016/ 2017 учебна година.

