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1.  Създаване на кът за четене и за повишаване на грамотността. 

         Срок: уч. 2016/2017 г. 

         Отг.: всички учители 

2. Организиране на конкурс за най-добре изработен постер – послание „ Десет причини 

да чета“) 

            

          Срок: 1-ви ноември 

Отг.: учителите по БЕЛ и         

педагогическия съветник 

 

3. Провеждане и популяризиране на инициативата : „Подарък за училищната 

библиотека“ 

 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и         

педагогическия съветник 

 

4. Провеждане на вътрешноучилищна инициатива за четене на книга на български 

класици и на съвременни български писатели под наслов „Бъди грамотен“ и „Малкото 

голямо четене“. 

Срок: 10-14.10.2016, 

1.11.2016, 24.05.2017 

Отг.: учителите по 

хуманитарните 

дисциплини  

 

5. Информиране на родителите за възможностите да подкрепят своите деца в дейности 

като развиване и усъвършенстване на четивната им грамотност. Запознаване на 

родителите с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.  

Срок: постоянен,     

родителски срещи  

           Отг.: кл. ръководители 

 

6. Организиране на информационна среща с родители за усъвършенстване на техните 

умения да увличат и насърчават децата си към четене и към развитите на езикови 

компетентности. 

Срок: 2016/2017 г. 

Отг.: учителите по БЕЛ    

 

7. Популяризиране на добра практика при придобиване на умения за насърчаване на 

учениците да четат (в-к „Аз Буки“ , сп. „Педагогика“ , сп.“Български език“) 

         Срок: 2016/2017г. 

                                                                                     Отг.:учителите по БЕЛ 



 

8. Организиране и провеждане на състезание по граматика с учениците от 9 и 12 клас 

Срок: 2-ри учебен срок  

Отг.: учителите по БЕЛ         

                                                                                                             

9. Организиране и провеждане на литературни конкурси за писане на есе. 

Срок:седмицата на     

четенето 10-14.10.2016г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и         

                                                                                                            педагогическия съветник 

 

10. Оценяване (диагностициране) на четивната грамотност на учениците от 9 клас и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските . 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и 

по хуманитарните 

дисциплини        

 

11. Осигуряване на индивидуална подкрепа на учениците , имащи сериозни пропуски в 

четивната  си грамотност чрез допълнителни консултации от учителите. 

  

 Срок: уч. 2016/2017г. 

                                                                                                          Отг.: всички учители 

 

12. Творческа работилница за създаване на тестови задачи за измерване на четивната 

грамотност. 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: учителите по  

хуманитарните 

дисциплини  

 

13. Запознаване на учениците с електронен формат на „Речник на Българския език“  

 

Срок: постоянен  

Отг.: учителите по БЕЛ 

 

14. Запознаване на учениците с информационен портал за БЪЛГАРСКА НЕОЛОГИЯ И 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ НЕО ЛЕКС (съдържа информация за неологизмите в България език 

– техните, значения , произход, начин на изписване , честота на употреба; способства за 

повишаване на грамотността) 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и 

по информационни 

технологии  



 

15. Запознаване на учениците с информационен портал Инфолекс (достъп до 

лексикалната база данни на Секцията за Българска лексикология и лексикография, 

която съдържа синоними , антоними, неологизми и фразеологизми ; способства за 

повишаване на грамотността. 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и        

информационни 

технологии 

16. Създаване на база данни (на училищно ниво) от информационни и нагледни  

материали за обучение на ученици с различни нива на четивна грамотност. 

 

Срок: уч. 2016/2017г. 

Отг.: всички учители 

 


