ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ –ВАРНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА И РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ГРАМОТНОСТТА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДИНА

Планът е разработен в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) година, приета от
Министерски съвет с Протоколно решение № 445/22.10.2014 г. и на основание т.9 .2 от посочената Стратегия.

Мярка

№

Дейности

Очаквани
резултати

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността.
Мярка 1.
1.
Разработване на план по всички учебни предмети за
Популяризиране на
Привличане на вниманието
изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и
четенето чрез
на училищната общност
повишаване на грамотността .
създаване на
към значението на
електронна
грамотността и
страница в сайта на
популяризиране на
училището с
четенето.
раздели: „Разказ на
годината”, „Нови
технологии”,
„Чудесата на света
2.
Класни идейни проекти „Аз прочетох тази книга. Прочети я
Насърчаване на
и ти
четивната
грамотност у
учениците.
3.
Изграждане на кът за четене в класната стая „класна
Повишаване на
библиотека”
мотивацията на
учениците да четат
художествена
литература.
Мярка 2.
1.
Информиране на родителите за възможностите да
Насърчаване на
Подпомагане на
партнират успешно с училището.Тематични родителски
активността на
родителите за
срещи за запознаване с функционалната грамотност.
родителите .
усъвършенстване на
техните умения да
увличат и насърчават
децата си към четене и
към развитие на езикови
умения.
2.
Участие в училищни и национални маратони на четенето и
Повишаване на
онлайн.
четивната техника
2.
Изработване на постер послание „ Десет причини да чета”
Насърчаване на

Срок за
изпълнение

Отговорна
институция
/организация

М.октомври

Председатели МО
и предметни
комисии.

Постоянен

Кл.ръководители ,
учители по БЕЛ

Постоянен

Кл.ръководители

Септември;
февруари
родителски
срещи

Класни
ръководители;ЗДУ
Д

април

Учители по
БЕЛ,библиотекар
Предметна

М.ноември

грамотността

Мярка 3.
Осигуряване на лесен
достъп до книги и други
четива

Мярка 4.
Привличане на
родителите като
партньори

3.

Популяризиране на богатия чуждоезиков отдел в
училищната библиотеката и създаване на собствени сбирки
от книги на чужд език по класните стаи.

4.

Включване в Националната седмица на книгата

1.

Обогатяване на училищната библиотека с нови съвременни
издания за масова информация

2.

Създаване на малки библиотечни кътове по кабинети

3.

Популяризиране на четенето чрез създаване на електронна
страница в сайта на гимназията с раздели:”Разказ на
годината”,” Нови технологии”,”Чудесата на света”.

1.

Дарителска акция на родителите за училищната
библиотека.

2.

Организиране на информационни срещи за подкрепа на
ученици, които имат проблеми в езиковото развитие

Цел 2. Повишаване на равнището на грамотност
Мярка1.
1.
Диагностика на функционалната грамотност по учебни
Оценяване на равнището
дисциплини от общообразователните и предметите по

Сформиране на
умения за работа с
речници по чужд
език
Популяризиране на
Международния
ден детската книга
и Международния
ден на авторското
право
Осъвременяване на
библиотечния фонд
на училището
,привличане на
повече читатели .
Повишаване на
мотивацията на
учениците да
работят със
специална
литература.
Повишаване на
мотивацията на
учениците да четат
художествена
литература

постоянен

комисия по
изобразително
изкуство
Предметна
комисия по чужди
езици

април

Учители по БЕЛ

постоянен

библиотекар

постоянен

Учители от
общообразовател
на и
професионална
подготовка.

постоянен

Председател на
комисията по
информираност

постоянен

Председатели на
МО

Повишаване на
езиковата
грамотност.

постоянен

Председатели на
МО

Повишаване на
функционалната

октомври

Учители по БЕЛ

на грамотност

Мярка 2.
Повишаване на
грамотността

професионална подготовка VIII, IX и X клас.

2.

Идентифициране на пропуските на учениците в усвояване
на учебния материал.

3.

Съставяне на списък на учениците, непокриващи ДОИ.

4.

Изготвяне на график за допълнителна работа с тях.

5.

Проследяване, оценка и анализ на постигнатото равнище
на грамотност.

1.

Реализиране на училищно състезание по различни
предмети от типа „Знам и мога”.

2.

Състезание „Бъди грамотен”.

3.

Инициатива „Ден на грамотността”.

4.

Посещения на театрални постановки.

5.

Провеждане на пробни ДЗИ по БЕЛ

грамотност чрез
целенасочена
допълнителна
работа
Включване в групи
за допълнително
обучение
Повишаване на
функционалната
грамотност чрез
целенасочена
допълнителна
работа
Чрез набелязване
на конкретни мерки
за всеки ученик
повишаване на
грамотността.
Чрез набелязване
на конкретни мерки
за всеки ученик
повишаване на
грамотността .
Повишаване на
функционалната
грамотност
Повишаване на
функционалната
грамотност към
клуб”Родна реч” по
програма „Твоя час”
Повишаване на
езиковата култура
Повишаване и
разширяване на
езиковата култура и
интерес.
Повишаване на
мотивацията на

Октомври

Председатели на
МО

Постоянен

ЗДУД и
кл.ръководители

Постоянен

Председатели на
МО

Постоянен

Председатели на
МО и ПК

Януари

Анелия Тончева
,ПК по БЕЛ

март

Председатели на
МО
Кл.ръководители
и учители по БЕЛ

постоянен

април

Учители по БЕЛ
,преподаващи в ХІІ

Изготвяне на анализ на резултатите от входните равнища
по предмети и набелязване на мерки за отстраняване на
пропуските.

6.

Сформиране на умения за работа с различни видове
речници по чужд език и техническа литература.

7.

Запознаване с чуждоезиковата терминология по професии
чрез изучаване на технически текстове, преводи на
инструкции за ползване на различни технически устройства
и други.

8.

Постерите, като средство ( форма) за повишаване на
професионалната грамотност
Участие на учениците в клуб на знаещите „Делфин” – Варна
към НАКЗБ под егидата на Община Варна.

9.

Мярка 3.
1.
Участие в организирана от МОН дискусия по въпросите на
Оптимизиране на
функционалната грамотност в българското училище
стандартите за учебно
съдържание и на учебните
програми
Мярка 4.
1
Обучение на учителите във връзка с новите изисквания по
Повишаване на
функционална грамотност
квалификацията на
учителите за повишаване
на равнището на
грамотност.
Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаване

учениците
Повишаване и
разширяване на
езиковата култура и
интерес.
Обхващане на
всички ученици в
консултативна
дейност и
преодоляване на
пропуските.
Приложение в
практиката на
иновативни методи
и формиране на
самостоятелност.
Усъвършенстване на
техниката за
аргументирана
защита на собствена
теза

клас

октомври

По предметни
комисии

постоянен

Всички учители

постоянен

Учители по чужди
езици и
професионална
подготовка.

постоянен
Повишаване на
грамотността и
езиковата култура.

постоянен

Повишаване на
компетентността на
учителите по БЕЛ

постоянен

Учители от ПК
изкуство
Председател на
ПК по история и
гражданско
образование
Всички учители

Повишаване на
компетентността на
учителите по БЕЛ

постоянен

Всички учители

Мярка 1.
Преодоляване на социално
икономическата
неравнопоставеност

Мярка 2.
Преодоляване на
дигиталната пропаст

1.

Осигуряване на допълнително обучение по български език
и по други учебни предмети за учениците, за които
българският език не е майчин език.

2.

Осигуряване на достатъчен брой комплекти учебници за
социално слаби деца в библиотеката на училището.

1.

Работа с ИКТ по интереси (Презентации на чужд език,
преводи на песни, филми и други материали по избор на
самите ученици)

Създаване на
условия за
целенасочена
педагогическа
подкрепа на
ученици ,които
срещат затруднения
.
Повишаване на
грамотността и
езиковата култура
Приложение в
практиката на
иновативни методи
и формиране на
самостоятелност у
учениците.

постоянен

Всички учители

постоянен

Ръководство на
гимназията

постоянен

Всички учители

Училищният план за насърчаване и повишаване на грамотността е приет на заседание на Педагогическия съвет №12/14.09.2021 година и е утвърден със
заповед № …………/………..09.2021 година

