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ПЛАН
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
I.Общи положения
1. Настоящият план е разработен в съответствие с изпълнението на Областната стратегия за
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Ямбол в периода 2019 - 2020
г., по- конкретно на Раздел III, т.4.2.
2. Комисията, определена в Плана за насърчаване и повишаване на грамотността е в състав:
Председател: Митка Георгиева – ЗДУТД
Членове: Любослава Араванова – учител
Щилияна Желева- учител
Доника Стоименова – учител
3. В изпълнението на Плана са включени учители по всички общообразователни предмети.
4. Отговорността за реализиране на дейностите, заложени в Плана е индивидуална, насочена към
лицето, на което е поставена за изпълнение.
5. Изпълнението на образователните задачи подлежи на проверка и контрол от директора на
гимназията.
II. Цели
1. Постигане равнище на функционална грамотност на учениците от ПГЛПЕХТ, което ще
осигури възможност за личностното и общественото им развитие и ще спомогне за
постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж.
2. Повишаване на интереса и мотивацията за опознаване богатството на езика и красотата на
писменото му и устно приложение.
3. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на тяхното активно
участие в този процес.
4. Поощряване на развитието на творческите индивидуални заложби на учениците.
5. Стимулиране на свободата и уменията за себеизразяване.
6. Приложение на иновативни стратегии за ефективна образователна дейност.
III. Задачи
1. Провеждане на учебни часове извън класната стая.
2. Популяризиране на четенето на художествена, научно- популярна и научна литература чрез
използването на училищната библиотека и участието на учениците в различни извънкласни
дейности, посветени на четенето.
3. Приложение на индивидуално и диференцирано обучение на учениците.
4. Мотивиране на повече ученици за участия в конкурси на училищно, общинско, областно и
национално ниво.
5. Интегриране на информационните технологии в образователния процес.

6. Повишаване квалификацията на учителите, свързани със съвременни аспекти на четенето,
включително четенето от електронен носител.
№

1.

IX

2.

3.

4.

5.
X

6.

7.

8.

IX

Дейности
Обновяване
на
информационния кът във
фоайето на първия етаж с
препоръчителна литературазадължителна и свободна
Осигуряване на безплатен
достъп на социално- слаби
ученици до учебници и
учебни помагала
Посещение на училищната
библиотека от новоприетите
ученици за запознаване с
библиотечния
фонд,
свързаността му с учебното
съдържание по литература и
професионалното обучение
Изготвяне на анализ за
резултатите
от
входните
равнища по предмети и
информиране на родителите.
Набелязване на мерки за
отстраняване на пропуските.
„Ако знанието е сила, то
езикът
е
оръжието“състезание
по
езикова
грамотност по класове и
паралелки – 9- 10 клас
„Какво би станало, ако...“ –
пренасяне
на
събития,
личности, автори, герои в
различно време и на различно
място.
Представяне
на
ученически версии.
Организиране на поетичен
рецитал,
посветен
на
български поет
Да напишем интервю:
- с литературен герой
- с историческа личност
-с пътешественик,
изследовател

Отговорник

Учител по БЕЛ – Щ.Желева

Начини
отчитане

на

Списъци
с
литературни
произведения

Учебници
По информация на всички учебни
учителите по БЕЛ и директор помагала

и

Учител по
БЕЛ, който
преподава в 8 клас, Марияна Снимков
Борисова,
отговаряща
за материал
библиотеката към ПГЛПЕХТ

Всички учители

Учител
по
БЕЛ
Д.Стоименова, Щ.Желева

Писмен доклад
до директора

– Писмени
материали
снимки

и

Учител по БЕЛ, история,
физика, биология, химия, Писмени
математика, които преподават материали
в 8,9,10 клас
Учители по БЕЛЛ. Араванова

Писмени
материали
снимки

и

Всички учители по БЕЛ и по Писмени работи
история, география, физика, на учениците
математика

Да напишем материал за
вестник:
-по литература- да
Всички учители по БЕЛ,
представим любима книга,
география и чужди езици
Писмени работи
която препоръчваме да се
на
учениците

9.

XII

10.

11.

12.
II

или презентация

Конкурс есе, стихотворение,
разказ
„Познай героя“. Изграждане
на профил на героя:
-описание на характера по
портрет, картина
- описание на героя след
запознаване
с
неговия
характер
Реставриране на стари книги
от библиотечния фонд на
училищната библиотека

Писмени работи
Всички учители БЕЛ
Всички учители БЕЛ
Писмени работи

Любослава Араванова,
Маргарита Салова, Веселина
Илиева

Снимков
материал

13.

Изработване на колажи по Учител по БЕЛ в 9 клас и
любими
книги
и учител по изобразително Колажи
произведения
изкуство

14.

Организиране и провеждане Учители по БЕЛ –
на предварителен ДЗИ за 12 М.Георгиева
клас
Л. Араванова

15.

16.
III

17.

18.

19.
IV

прочете
Литература- Щ. Желева
- по география- да представим География - В. Каменова
интересна
туристическа Англ.език- Д.Хаджииванов
дестинация,
област
или
забележителност в България и
по света

Изработване на буктрейлър на Учител БЕЛ-Л. Араванова,
изучавано произведение.
учител ИТ

Тестове и
анализ
Буктрейлър

„Ако знанието е сила, то Учител по БЕЛ- Л.Араванова
езикът
е
оръжието“Писмени
състезание
по
езикова
материали
грамотност по класове и
снимки
паралелки – 11-12 клас
Изработване на картички за 8
Учител по БЕЛ, В. Илиева и
март
Р. Димитрова

Организиране и провеждане
на предварителен ДЗИ за 12 Учители по БЕЛ –
клас
М.Георгиева
Л.Араванова
Състезание по история –
„Стани
победител
в Учител по история- Т. Чамова
Световната история“

Снимки

Тестове и
анализ
Снимков
материал

и

20.

21.

V

22.

23.

24.
25.

26.

27.

ПОСТОЯНЕН СРОК

28.
29.

30.
31.

Учител по БЕЛ, учител по
география и история
Снимков
- Щ. Желева
материал
или
- Т.Чамова
видеозаписи
- Д.Хаджииванов
Изработване
на
постерПисмени
Класни
ръководители
–
8
клас
материали
и
послание
към
всички
снимки
ученици: ,,Десет причини да
чета”
Екскурзия с учебна цел

„Книгите
оживяват“
–
пресъздаване на откъси от
литературно произведение
Всички учители по БЕЛ
„Как ярко, вълнуващо и
неповторимо
звучи
написаното от творците“представяне на харесвани
изрази, думи, моменти от
произведения по БЕЛ
Провеждане на допълнително
обучение и консултации по
български език и литература
Използване на иновативни
методи
и
практики
за
интегриране на ИКТ в
учебния процес
Посещение на театрални
постановки,
свързани
с
изучавани произведения
Инициатива „Няма непознати
думи“ – обогатяване на
словесния
запас
от
използваните в речта на
учениците
думи
чрез
изясняване във всеки учебен
час на лексикалното значение
на
непознатите
думи,
различни
от
специализираната
терминология
Разиграване на ролеви игри
Публикуване на сайта и
фейсбук
страницата
на
училището информация за
осъществени инициативи
Създаване на навици за
активна читателска дейност
чрез
мероприятия
в
училищната библиотека
Организиране на срещи с
автори за представяне на

Учители по БЕЛ

Всички учители по БЕЛ
Всички учители

Писмени
материали,
снимков
материал
или
аудиозапис
Писмени
материали

Констативен
протокол
Констативен
протокол

Всички учители по БЕЛ и
класни ръководители
билети

Всички учители

Всички учители

снимки

Нела Димова- отговорник за публикации
поддържане на сайта на
гимназията и Л. Араванова
Учител по БЕЛ – Щ. Желева,
Д.Стоименова
снимки
Всички учители по БЕЛ,
класни ръководители

снимки

книги и други

32.

33.

34.

35.

Попълване на поетичния кът
„Лирични струни“ с нови
творби на учениците от
ПГЛПЕХТ
Провеждане на допълнително
обучение и консултации по
български език и литература
по график, утвърден от
директора
Изработване на постери с
илюстрации по изучавани
произведения
с
кратко
представяне на сюжета.
Обучение на учители по
български език и литература
за прилагане на интерактивни
методи за работа в часовете
по литература

Всички учители по БЕЛ

Всички учители по БЕЛ

Кът с
произведения на
ученици
Констативен
протокол

Учител по БЕЛ в 8 клас,
учител
изобразително постери
изкуство
Документ
проведено
обучение

Изготвили:
М. Георгиева Л.Араванова Щ. Желева Д.Стоименова -

от

