за действие в изпълнение на Националната
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през
периода 2021-2022 учебна година
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1Л . Стратегическа цел
1Л Л . Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще
осигури възможност за личностно и обществено развитие, и ще спомогне за
постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на
икономиката.
1.2. Оперативни цели
1.2.1. Създаване на благоприятна среда.
Съадаването на благоприятна среда е основна предпоставка за
повишаване на интереса и мотивацията за усъвършенстване на уменията.
Изграждането на среда, в която грамотността да бъде насърчавана, трябва
да обхване всички възрастови групи.
1.2.2. Повишаване на равнището на грамотност.
Тази оперативна пел обвързана с прилагането на конкретни мерки,
свързани с повишаване на качеството на обучението и по-конкретно с
учебното съдържание. За постигането на целите на тази стратегия се
предвижда в квалификационни дейности да бъдат включени учители по
всички учебни предмети от гимназиален етап на образование.
1.2.3. Увеличение на участието и приобщаването.
> Постигането на тази цел ще бъде обвързано с преодоляването на:
социално-икономическата неравнопоставеност чрез предоставяне
на социални пакети за повишаване на обхвата в гимназиален етап
и за задържане в училище.
> Езиковите бариери чрез предоставяне на обучение по български
език и усъвършенстване на уменията за четене и писане на
мигранти и на хора с различен майчин език.
> Дигиталната пропаст чрез развитие на умения за дигитално четене.
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Обучение за придобиване на
Директора на
квалификация на учители за
училището
работа в мултикултурна среда.
Национално състезание
Учителите по БЕЛ
„Любословие“, I и II кръг.
Поддържане на онлайн версии на
Д. Овардова
научно-методическите списания
Ю. Лешова
на „АзБуки“.
Организиране на Маратон на
Учители по БЕЛ и
четенето по повод Пушкинската
чужди езици
декада в училище.
Участие в Общинския маратон на
Е. Петрова
четенето.
С. Станчева
Разпространение на училищни
Ц. Личева
практики за проследяване, оценка
и анализ на постигнатите от
учениците равнища на
грамотност.
Достъп до обществените
Компютърен
дигитализирани библиотечни
кабинет; А. Евтимов
документи.
Национално външно оценяване
Учителите по БЕЛ
на функционалната грамотност
на учениците
Доклад за дейността в изпълнение
Ц. Личева
на Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на
грамотността.

Комисия:
1. Председател: Ц. Личева
2. Членове:
Е. Петрова
Ц. Милчева
С. Станчева
Е. Стефанова-Ганчева
Л. Христова
Е. Колева
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