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I Цели  

 
    Всички дейности в плана са насочени към повишаване на грамотността както на 

учениците, така и на всеки, който вземе участие в тази инициатива, която цели да 

обхване по-широк кръг от хора- родители, учители и всички заинтересовани. ,, Да 

върнем книгите при хората''- Под този девиз много институции участват в кампанията 

за повишаване на грамотността. Целта е не само по-високото ниво на езикова 

грамотност, но и овладяване на уменията, свързани с четене и разбиране.  
     В епохата на компютърните технологии не трябва да се загубва съприкосновението 

и връзката с книгата, защото това е показател за духовното израстване на една нация и 

нейният просперитет,  защото "Четенето не е като чатенето". Българската народност е 

оцеляла и се е съхранила през вековете благодарение на книгите. Много силни народи 

са изчезнали от картата на историята, защото са нямали писменост,чрез която да 

увековечат и предадат на идните поколения заветите си, защото ,,Голи са без книги 

всички народи’’. 

  Не е приятно, когато вървейки по улиците, се натъкваме на надписи с очевидни 

правописни грешки. Време е да се обърнем към българската езикова грамотност, 

защото тя е важна част от нашата  идентичност,защото не трябва да забравяме че,,Ний 

сме дали на света славяни слово да четат'' 

 
 

II Дейности 

 
1.Планиране в годишните разпределения на учителите и провеждане на занимания 

извън класната стая – на открито, в библиотеки, музеи, читалища с цел повишаване на 

мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература.  
                                      
                              Срок на провеждане: целогодишен  отг. кл.ръков.,препод по предм. 

 

2. Изготвяне на табла, с актуални теми, събития, автори, любими книги, бележити 

българи с цел укрепване на българското самосъзнание и повишаване на интереса към 

ученето. 

                          Срок на провеждане: целогодишен  отг. препод по предмети 

 

3.Участие в инициативата,,Да дарим книга, за да създадем библиотека’’ Всеки, който 

има желание, може  да дари книги, които ще се четат. 

                             

                            Срок на провеждане: целогодишен  отг. Всички заинтересовани 

 

4. Привличане на родители за участие в тази инициатива чрез организиране на 

състезания, публични четения и дебати върху грамотността. 

                                    

                             Срок на провеждане: целогодишен  отг. Класните ръководители 

                                                                     
 
5. Състезание по правопис „Аз пиша грамотно” между учениците от 9-ти, 10-ти и 11-

ти клас. Състезанието ще се състои в три модула. Първият модул представлява 

диктовка на текст, вторият модул е текст с разбиране, а третият е свързан с въпроси по 



езикова култура. Поканват се и родители за участие в него.Родителите ще се включат в 

състезателните отбори. 
 
                             Срок на провеждане: 26.02.2023 г. отг. Р. Карталова 

 

5. Провеждане на допълнителни занимания с ученици, срещащи трудности при 

функционалната грамотност и речевата комуникация чрез допълнително обучение по 

четене с разбиране чрез четене и анализиране на непознати текстове и извличане на 

информация от тях, чрез провеждане на ролеви речеви комуникационни ситуации с цел 

преодоляване на трудностите при речевата комуникация на  български език свяка сряда 

от 14,30 до 16,00 часа. 

                                

                             Срок на провеждане: всяка сряда  отг. Р. Карталова 

 

6. Оформяне на работни кътове на ,,Книжовни норми на българския език‘‘, съдържащи 

нормите и конкретни примери за тяхното приложение в конкретни речеви 

комуникационни ситуации. 

                              Срок на провеждане: ежеседмичен  отг. Р. Карталова 

 

7. Провеждане на комуникационни речев игри на тема: ,,Моята речева стратегия е 

печеливша. Убеди другите участници в общуването.‘‘ 

                                

                        Срок на провеждане: вторник: всяка нечетна седмица от мес; отг. кл.рък 

 

8. Публично четене на стихотворения по повод на бележити дати от Българската 

история и други бележити дати. Организиране на конкурси за най-добро рецитиране 

на стихотворение. 

    - 22- ри септември – национален празник 

   - 1-ви ноември – Ден на народните будители 

   - 14-ти февруари – Ден на любовта 

   - 19-февруари – Обесването на Васил Левски 

   - 3-ти март – национален празник 

   - 8-ми март – международен ден на жената 

   - 22-ри март – Първа пролет 

   - 30-ти април – Международен ден на земята 

   - 24-ти май – Ден на българската просвета и култура 

   - 2-ри юни -Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

                              
                          Срок на провеждане: 02.03.2023 г. отг. Р. Карталова 

       
9. Взаимодействия с институции и обществени организации с цел подпомагане на 

учениците с безплатни учебници и необходими книги, за да повишат мотивацията им за 

учене. И да разширят кръгозора на езиковата им култура. 

    -   Взаимодействие с фондация,,Земята – източник на доходи’’ 

    - Взаимодействие с фондации, осигуряващи равен шанс за достъп до средно  

    образование 

    -   Взаимодействие висши учебни заведения – изнасяне на лекции за ползата от 

ученето и продължаването на образованието 

                            



      Срок на провеждане: целогодишен  отг. кл. ръководители 

                             
10. наследството на нашия език в културните  исторически паметници :  

- по Български език и литература – посещение на къщи музеи на възрожденски дейци в 

стария град в Пловдив 

- по История и цивилизация – посещение на Археологическия музей  и площад 

Съединение в гр.Пловдив с изнасяне на беседа с ученици от IX клас  

-  по География и икономика – посещение на Природонаучен музей в гр. Пловдив  

                                                                         

                            Срок на провеждане: май - 2023 г. отг. Класните ръководите 

 

 

11. Провеждане на състезание по правопис „Аз пиша грамотно” между учениците от 8, 

9  и 10 клас. Състезанието ще се състои в три модула. Първият модул представлява 

диктовка на текст, вторият модул е текст с разбиране, а третият е свързан с въпроси по 

езикова култура.  

Състезанието ще се проведе на 22.04.2023 г., когато е Празникът на училището. 

Целта на състезанието е не само по-високото ниво на езикова грамотност, но и 

овладяване на уменията, свързани с четене и разбиране. От друга страна, състезанието 

ще развие умението за работа в екип и ще повиши тяхната концентрация. 

 

                                                  Срок на провеждане: 22.04.2023 г. отг. Р. Карталова 

 

 

12. Изнасяне на лекция/ презентация и дебати  на тема: 

-  "Четенето не е като чатенето"  

                                 

       Срок на провеждане: 2 седм.  март 2023 г отг. Кл.ръководители 
 

- ,,Ползата от четенето’’                 

 

                               Срок на провеждане:  април 2023 г отг. Кл.ръководители 

 

-,, Как е изглеждала българската книга през вековете’’ – посещение на възрожденската 

читалня в библиотека ‚, Иван Вазов‘‘ в Пловдив 

 

                               Срок на провеждане: - април 2023 г отг. Р. Карталова 

 

-,,Коя  е последната книга, която прочетох и кога беше това’’ с даване на приз за най-

много прочетени книги от  ученик и най-много прочетени книги от учител или 

служител. 

                          Срок на провеждане:  май 2023 г отг. кл.ръководители 

                                

13. Изготвяне на презентации  на тема:,,ПГСС – желана територия’’,чрез се показва 

желанието  и мотивацията за учене и постигане на високи образователни резултати. 

                                     

                          Срок на провеждане: 22.04.2023 г отг. Ваня Загорска 

                                                     

14.Организиране на публични четения – „Най-обичам...” върху любими литературни 

творби от ученици и учители 



 

                          Срок на провеждане: всяка посл. седм. от мес. 2023 г отг. кл.ръковод. 

 

15. Посещение на библиотека,,Иван Вазов’’ гр. Пловдив и запознаване с това, как е 

изглеждала българската книга през вековете. Запознаване с редки сбирки на книги. 

 

                          Срок на провеждане: май.- 2023г. отг. Р. Карталова, кл. ръков. 

 

16. Публично четене на текстове по тема: ,,Върви народе възродени’’ с връчване на 

приз за най-добър четец. 

                         

                         Срок на провеждане: 24.05. 2023г. отг. В. Загорска; Н. Николва 

 

 
17. Провеждане на  конкурс за най-добро рецитиране на стихотворение от Христо 

Ботев за  ученици от всеки клас. 

                                         

                         Срок на провеждане: 02 .06. 2023 г отг. кл.ръководители 

 

 

18. Участие в „Малкото голямо четене”, в рамките на Дни на литературата и книгата 

„Пловдив чете”  

                           

                        Срок на провеждане: по календар за инициативите отг. кл.ръководители 

 

                          

19. Организиране на тематични родителски срещи с родители и ученици от етническите 

малцинства за значимостта на функционалната грамотност с цел повишаване на 

информираността на родителите и учениците от различни етноси относно ролята на 

функционалната грамотност и възможностите за постигането й  

 

                             Срок на провеждане: ежемесечно  отг. кл. ръководители 

 

 
20. Отчитане на резултатите от проведените дейности и обявяване на приз за най-много 

прочетени книги. Обсъждане на книгите, които ще трябва да се прочетат през 

ваканцията. 

                            

                         Срок на провеждане: 27. 06. 2023 г отг.Р. Карталова; В. Загорска 

 

     Планът е отворен и може да се актуализира  с всякакви дейности,свързани с участие 

в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. 

 

 

 
Планът е отворен за допълнения. 
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