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І. МИСИЯ на училищната институция за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците (2014-2020) 

 Области за усвояване на книжовен български език 
 

1. Превенция за повишаване на грамотността: 

- Обхват в ПГ – 5 и ПГ – 6 

- Целодневна организация на учебния ден 

- Допълнителни модули за обучение на книжовен  български език 

2. Интервенция за повишаване на грамотността: 

- Диагностициране на пропуските за предоставяне на допълнително 

обучение по български език и литература 

- Повишаване мотивацията за учене чрез осмисляне на свободното 

време – включване в проекти 

- Акцентиране върху функционалната грамотност НВО – 4 клас и 

НВО – 7 клас – провокиране на мислене, прилагане на знания в нови 

ситуации 

- Провеждане на състезания, инициативи 

- Придобиване на ключови компетентности съобразно ДОС по 

учебните програми 

- Професионално ориентиране на учениците от 7 клас 

3. Компенсация за повишаване грамотността: 

- Ограмотяване на родители 

 

ІІ. ВИЗИЯ на училищната институция за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците  

Изграждане на социологическа нагласа на училищната общност, ученици и 

родители за грамотността като основа на интелигентен разтеж 
 

ІІІ. ПРИНЦИПИ на училищната институция за насърчаване и повишаване на 

грамотността на учениците  
 

1. Партньорство -  възможност за участие на институции: 

- НПО 

- Учeбен музей 

- Проекти 

- Дейци на културата 
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2. Концентрация – насоченост в конкретни области за насърчаване на 

грамотността: 

- Базова грамотност на учениците в начален етап на обучение 

- Функционална грамотност на учениците в прогимназиален етап на 

обучение 

- Професионално ориентиране 

- Ограмотяване на възрастни 

3. Допълняемост – организиране дейности и инициативи. 

4. Всеобхватност – създаване на широка среда за инициативи за 

насърчаване и развитие на грамотността: 

- Родителска общност 

- Училищна общност 

- Културна и институционална общност (музеи, библиотеки, творци на 

културата и спорта, професионално ориентиране) 

ІV. ЦЕЛИ  ЗА ПОСТИГАНЕ РАВНИЩЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА               

ГРАМОТНОСТ   

 Възможност за личностно и обществено развитие на учениковия 

потенциал и професионална реализация. 

 

Цел 1.  Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето 

и повишаване на грамотността: 

- Привличане на обществото – читалища, музеи, дейци на културата; 

- Насърчаване на родителската общественост – семейна среда; 

- Достъп до книги, четива, интернет. 

Цел 2.  Повишаване равнището на грамотност: 

- Оценяване равнището на грамотност, установяване на дефицити 

от книжовен български език;  

- Индивидуална работа с деца и ученици 

- Ограмотяване семейства – билингви чрез училище за родители 

- Квалификация на учители, свързана с установяване  равнището на 

грамотност у учениците,  диагностика и трудности при четене;  

- Споделяне на добри практики. 

          Цел 3.  Приобщаване на ученици и родители в дейности за насърчаване 

на четенето: 

- Училище за родители – ограмотяване; 

- Достъп до библиотечния фонд; 

- Участие на родители в подготовката и реализацията на часове в 

проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен  растеж“, проект   на  СА „Св. Андрей“ БГСНЦ - STEP IN, 

Национална програма – осигуряване на съвременна образователна среда модул 

„В подкрепа на целодневното обучение“ -  проект иновативни групи за 

развитие на интересите, Национална програма – осигуряване на съвременна 

образователна среда – модул „Подобряване на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки; 

                - Участие на ученици и родители в дейности по проекти на 

партньорски организации – СНЦ и читалища /проект на НФК и проект на 

Община Варна – Младежки проекти 2022/ 



-Участие на родителите в инициативи и дейности на училищната 

общност по план на Комисиите в помощ на училището за учебната 2022/2023 

година; 

-Преодоляване на неравнопоставеност на ученици – билингви: 

осигуряване на допълнителни условия за обучение по всички учебни предмети 

(проекти, консултации); 

-Електронен формат на книги и речници. 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от  изпълнение Национална стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността 

 - 100% обхват на деца в ПГ –  5 и 6 годишни 

- 80% достигане на базова грамотност на учениците в НЕ при НВО – ІV 

клас 

- 50% достигане на функционална грамотност на учениците в ПГЕ при 

НВО – VІІ клас 

- 90% обхват на ученици в проекти 

 

VІ. ПЛАНИРАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ  за насърчаване и 

повишаване равнището на грамотност – Приложение 1 
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