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У Ч И Л И Щ Е Н  П Л А Н  

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА  



ЦЕЛИ 

1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на 

грамотността 

2. Повишаване равнището на грамотност 

3. Овладяване на книжовните норми на българския език 

4. Познаване и правилно използване на правоговорните, правописните, граматичните, 

пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език 

5. Усъвършенстване на индивидуалната реч 

6. Изграждане на нетърпимост към неграмотността 

7. Иновативни подходи в езиковото обичение 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

Партньорство – възможно най-широко участие на всички институции – училище, 

медии, библиотеки, граждански организации и др. Спазването на принципа на 

партньорство ще допринесе за ефективното изпълнение на стратегията и повишаване на 

капацитета за развитие на предприетите мерки и дейности.  

Концентрация – усилията при изпълнението на стратегията ще бъдат съсредоточени в 

конкретни области, свързани с насърчаването и развитието на грамотността. 

Допълняемост – дейностите, планирани в стратегията, ще бъдат допълвани с 

инициативи, изпълнявани и финансирани извън планираните в стратегията мерки и 

средства. 

Всеобхватност – създаване на широка среда, в която ще бъдат създадени условия и 

реализирани дейности за насърчаване и развитие на грамотността. Благоприятната 

среда включва дома, училището, библиотеките, медиите, и др. 

ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

Политики при юношите:  

- приобщаване на семейството към задачите на училищното обучение;  

- превръщането на комуникативния подход в обучението във водещ по всички 

предмети; 

- превръщането на текста в обект, „потопен" в житейски контекст; 

- мотивиране на учениците в учебния процес с близки до светоусещането им на 

съвременни печатни и електронни материали; 



- приемственост между началния и прогимназиалния етап; 

- създаване на условия за успешна адаптация на юношите и по-лесното преодоляване 

на промените по отношение на учители, учебни предмети, изисквания, очаквания от 

тях; 

- пренасочване вниманието на родителите - от това какво се учи към това как се учи и 

какво се постига. 

ФОРМИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

- Традиционни-урочни дейности 

- Интерактивни методи в процеса на работа 

ДЕЙНОСТИ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ 

Формиране умения за писмено и устно изразяване и комуникация на правилен 

български език. Проектна дейност в IX клас. 

отг. Стела Томова 

Колко съм грамотен? Езиково състезание под формата на кръстословици в ХI клас. 

отг. Светла Димова 

Правоговорната норма и съвременния български книжовен език. Познаваме ли 

отклоненията от нея? Проектна дейност в ХІI клас. 

отг. Златка Манева 

Езикът на интернет - как пишем във виртуалното пространство. Проектна дейност в IХ 

клас. 

отг. Валентина Койчева 

Остави грамотна бележка - езиково наблюдение над правописа на бележки в 

търговските обекти. Проектна дейност в Х клас. 

отг. Мариела Аргирова 


