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Раздел I 
СТРАТЕГИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОЛИТИКИ 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАМОТНОСТТА 
 
Езиковата култура се формира в училище в периода I – XII клас, където се изучава в 

система и съзнателно. Фундаменталните знания за езика преследват една крайна цел – 
добиването на практически умения както в устна, така и в писмена форма. В този смисъл 
проблемът за грамотността ще стои все по-осезателно в центъра на обучението, ще има все по- 
решаващо значение при оценката на възможностите на съвременния човек, ще допринася за 
успешна социализция, за изграждане на ясно съзнание за национана идентичност и 
принадлежност. 

С Наредба № 6 от 11.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката се 
определят  държавният образователен стандарт (ДОС) за усвояване на българския книжовен 
език в системата на предучилищното и училищното  образование, както и условията и редът за 
усвояването на български език от деца и ученици, за които българският език не е майчин. 

1. ГРАМОТНОСТТА КАТО ФЕНОМЕН 

Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за личен и обществен 
просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, 
да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото.  Грамотността е фактор за 
повишаването на производителността на населението в трудоспособна възраст, което води до 
икономически растеж и подобряване на социалноикономическите фактори. 

Придобиването на грамотност дава възможност на всеки да живее  отговорно, успешно 
и независимо. 

 
Изучаването и използването на българския книжовен език в системата на 

предучилищното и училищното образование  е право и задължение на всеки български 
гражданин. 

 

2. ВИЗИЯ   

2.1. ОУ „Мати Болгария” се стреми към изграждане на визия за съвременно 
конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки 
добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

 
2.2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 
приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 
2.3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ще бъдат разработени съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 
съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 
Във връзка с оформената визия на ОУ"Мати Болгария" можем да уточним и визията за 

развитието на цялостната работа и дейностите за постигане на  необходимото равнище на 



функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено развитие 

и ще спомогне за постигането на  приобщаващ и устойчив растеж на икономиката. 

 

3. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА   

Изпълнението на стратегията ще бъде в съответствие с принципите на:  
  Партньорство – възможно най-широко участие на всички институции на национално, 

регионално, областно и общинско равнище, медии, детски градини,  училища, граждански 
организации и др. Спазването на принципа на партньорство ще допринесе за ефективното 
изпълнение на стратегията и повишаване на нивото на развитие и ефективност 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, детските градини и училищата, библиотеките, медиите и др. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ   

За целите на настоящата Стратегия с понятието грамотност ще се означава езиковата 
грамотност, в основата на която е предимно четивната грамотност (свързана с уменията за 
четене и писане), но е неизменно свързана и с останалите две умения – за слушане и за 
говорене. 

Понятието грамотност включва: начална грамотност, ограмотяване, вторична 
грамотност, базова грамотност,функционална грамотност и комплексна грамотност. 

В зависимост от функциите, целите и възрастовите групи, с които се свързва, за целите 
на настоящата Стратегия се различават следните видове грамотност:  

- базова грамотност – умение за четене и писане (ниво 1 по PISA; свързва се с 
компетентностите, които се очаква да притежават учениците в края на 4. клас) 

-  функционална грамотност – умение за използване на четенето и писането с цел 
пълноценна реализация в обществото (ниво 2 по PISA; свързва се с компетентностите, които се 
очаква да притежават учениците в края на основното си образование)  

- комплексна грамотност – компетентност за създаване, разбиране, тълкуване и 
критическа оценка на писмена информация (ниво 3 и следващи по PISA; свързва се с 
компетентности, които се очаква да развиват и демонстрират лицата в рамките на обучението 
си за придобиване на средно образование и на по-висока образователна степен). 

4.1. Стратегическа цел- постигане на равнище на функционална грамотност, което ще 
осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на  
приобщаващ и устойчив растеж на икономиката и усвояване на книжовните норми на 
българския език и успешно общуване на учениците във всички социокултурни сфери. 

 
4.2. Оперативни цели 



4.2.1 Създаване на благоприятна среда - създаването 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. В изпълнение на конкретната оперативна цел ще бъдат организирани и 
провеждани различни инициативи  на национално, областно,  общинско и училищно ниво, 
свързани с популяризиране на ползите от повишаването на грамотността. Реализирането на 
мерките, предвидени за постигането на тази оперативна цел, ще бъдат обвързани и в голяма 
степен с активното участие и реализиране на конкретни дейности в детските градини и в 
училищата. 

 4.2.2. Повишаване на равнището на грамотност - тази оперативна цел е обвързана с 
прилагането на конкретни мерки, свързани с повишаване на качеството на обучението и по-
конкретно с учебното съдържание. Предвиждането на стимули за ограмотяване както чрез 
работа със семействата, така и чрез индивидуална работа с децата и учениците, ще съпътстват 
изпълнението на мерките в оперативната цел. Квалификацията е един от основните 
инструменти за подобряване на качеството на образованието и е свързана с усъвършенстване 
на придобитите компетентности на учителите за повишаване равнището на грамотността и 
диагностика на трудности при четенето.  

 4.2.3. Увеличение на участието и приобщаването - постигането на тази цел ще бъде 
обвързано с преодоляването на 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; 

4.2.4. Познаване и използване на правоговорните, правописните и пунктуационни норми 
в съвременния български книжовен език. Кодифицираните норми на БКЕ се прилагат в 
системата на предучилищното и училищно образование съгласно действащия към съответния 
момент академичен правописен речник  на Института за български език към БАН. 

4.2.5. Изграждане на критично отношение към неграмотността. 
4.2.6. Усъвършенстване на индивидуалната писмена и устна реч съгласно държавния 

образователен стандарт. 
4.2.7. Съвременен подход в езиковото обучение. 
4.2.8. Успешна социализация на учениците.  

 
Форми на реализиране на целите: 
1. Традиционни  –  педагогически ситуации по образователното направление 

български език и литература 
2. Педагогическите ситуации за обучение по останалите образователни 

направления 
3. Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, организирани в 

училището съобразно потребностите и интересите на децата –  занимания по интереси, 
училищен вестник и  др. 

4. Иновационни  –  методите на съвременните технологии. 
 

 

 

5. ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАМОТНОСТТА   



Осъществяваването на последователни стъпки от ранното детство до края на основната 
степен на образование е гарант за  придобиване на необходимата функционална   грамотност.  

5.1.  Политики в началната училищна възраст - по време на началния етап се постига 
начална грамотност и се полагат основите за придобиване на функционална грамотност. Това 
го превръща в ключов по отношение на грамотността – периодът на началното ограмотяване в 
1. клас завършва с придобиването на началната грамотност, която се надгражда във 2. и в 3. 
клас, за да намери израз в края на 4. клас в придобиване на ключови за целия образователен 
процес умения за четене, писане и разбиране на текст. Изгражда се базовата грамотност като 
необходима предпоставка за функционалната грамотност. Съвременното начално 
ограмотяване не се ограничава единствено с формирането на техниките за четене и писане, а 
решава далеч по-амбициозни задачи, свързани с общуването в различните сфери от детския 
живот.  Изграждането на механизмите на четене и писане изисква не само време, но и 
адекватна подкрепа на всяко дете според индивидуалните му потребности. 
Индивидуализацията и диференциацията в обучението са същностни характеристики на 
началното училище, които намират израз при използваните стратегии на преподаване и на 
ограмотяване. Чрез индивидуална подкрепа на учениците, които имат трудности при четене, се 
осигурява превенция на проблема за трайното им изоставане по всички учебни предмети.  
Идентифицирането на причините за съществуващите говорни проблеми при някои деца е 
необходимо условие за преодоляването на трудностите им при формиране на четивната 
техника. Адекватната професионална подкрепа на децата при четене през първите години на 
училищното образование е основен фактор за успешна учебна дейност и позитивно отношение 
към книгата.  Поставянето на детето в центъра на образователния процес променя посоката на 
педагогическото взаимодействие от езика, изучаван от ученика, към ученика, изучаващ езика. 
Този нов аспект на обучението по български език и литература е обвързан с непрекъснатото 
повишаване на квалификацията на началните учители, които трябва да притежават не само 
знания за теоретичните основи на ограмотяването, но и набор от компетентности, свързани със 
съвременните аспекти на четенето, вкл. дигитално. Дейностите за създаване и поддържане на 
мотивация за четене, разбирано преди всичко като начин за общуване в разнообразни 
житейски ситуации, са от изключителна важност за постигането на начална грамотност. Те 
следва да подпомагат реализирането на съвременните стандарти и учебни програми, основани 
на разбирането, че умението да се работи с текст е водещо умение  спрямо всички останали 
умения, ключови за съвременната икономика. След периода на началното ограмотяване 
насърчаването на мотивацията за четене следва да включва и насърчаване на дигиталното 
четене ( първата среща на детето с азбуката чрез компютърната игра и с бързия достъп до 
информация чрез интернет). Очакванията са свързани с позитивна промяна в отношението на 
учители и ученици към ролята на ИКТ в учебния процес и развиване на способността на 
учениците за творчество, самостоятелност и интегриран подход към ученето. 

 За учениците, които работят по индивидуални програми за развитие, и не е постигната 
необходимата степен на грамотност в края на 4. клас,  е необходимо учителите от началния и 
прогимназиалния етап да се споразумеят по отношение на необходимия обем от знания и 
умения. Дори да няма значителни различия в нивото на уменията, придобити от 10-годишните 
ученици, е необходима добре обмислена и целенасочена работа в прогимназиалния етап за 
развитие на уменията, които все още не са усъвършенствани.   

  Когато в класа има ученик с трудности в четенето, е необходимо да бъде потърсено 
съдействието на компетентен специалист и да се осъществи екипна работа за преодоляването 
им извън часа по български език и литература.  



5.2. Политики при юношите - юношеството е ключов период и обучението през него е 
много важно, защото е свръзано с придобиването на функционална компетентност, 
гарантираща създаването на основи за успешно справяне в различна социална среда ( в дома, в 
училището, в професионалната общност). Придобиването на функционална компетентност в 
прогимназиалния етап трябва да бъде ангажимент не само на учителите по български език и 
литература, но и на учителите по всички учебни предмети. Четенето и слушането на текстове, 
говоренето и писането следва да са във фокуса на внимание във всеки учебен час, като за целта 
се оптимизират стандартите за учебно съдържание и учебните програми и се квалифицират 
всички учители в придобиването на съответните умения. Учителите по всички учебни предмети 
трябва да преосмислят подходите, средствата и методите на обучение.  Комуникативният 
подход в обучението трябва да стане водещ не само по български език и литература и учителят 
да работи така, че да е в съзвучие със съвременното разбиране на грамотността въобще и на 
четивната грамотност в частност.   

Усвояването на учебното съдържание трябва да бъде улеснено и обогатено чрез 
осигуряване на разнообразни, атрактивни, близки до светоусещането на съвременните юноши 
печатни и дигитални материали. По този начин учениците ще бъдат мотивирани и въвлечени в 
учебния процес, от една страна, а придобиването на конкретните знания и умения за работа с 
различни по вид текстове ще се случва със средствата на съвременните технологии. 
Приемствеността между началния и прогимназиалния етап създава условия за успешната 
адаптация на юношите и за безболезненото преодоляване на промените по отношение на 
учители, учебни предмети, изисквания, очаквания от тях. Всичко това би могло да се случи само 
с тясно взаимодействие между учителите от двата етапа в организационен и в методически 
аспект, особено в 5. клас. Необходима е добре обмислена и целенасочена работа в 
прогимназиалния етап за развиване на уменията, които все още не са усъвършенствани. 
Провежданите периодично стандартизирани външно и вътрешното оценяване следва да дават 
ясна картина за постиженията на учениците и за нуждите от оптимизирането на методите на 
обучение, от осъвременяване на образователната среда. Оценяването следва да се съобразява 
както със спецификите на конкретния учебен предмет и на класа, така и с очакваните резултати 
в края на всеки етап, от една страна, а от друга – с наложилите се международни оценявания.  

Необходимо е да се пренасочи вниманието на родителите – от това какво се учи към 
това как се учи и какво се постига, т.е. да се стимулира родителският интерес към очакваните 
резултати от обучението.  

 
6.  НАШИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ   
Основен двигател на изпълнението на тази стратегия са учителите, макар че 

насърчаването и развитието на грамотността не е задача само на училището и проблемите, 
свързани с грамотността, не може да се решат само и единствено чрез административни  
инициативи на Министерството на образованието и науката. За постигането на успех са 
необходими интегрирани политики, които да въвличат всички заинтересовани страни, т.е. 
цялото общество. И още нещо – това значи, че инициативата, а и отговорността за действия се 
носи не само от изпълнителната власт, а от широк кръг потенциални партньори. 

- Издателства на учебници и учебни пособия 
-Родители 
- Медии 
– Социални работници 
-  ИТ сектор 
- Бизнес сектор 



- психолози, логопеди 
- Медицински работници 
- Работници в читалища и библиотеки 
 
 

7.ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
  

7.1. Повишен дял на децата, които в края на задължителната подготовка за училище 
достигат училищна готовност в областта на езиковото си развитие.  

7.2. Повишен дял на учениците от ІV клас с постижения над средните за страната в 
националното външно оценяване по БЕЛ.  

7.3. Повишен дял на на учениците от VII клас с постижения над средните за страната в 
националното външно оценяване по БЕЛ  

7.4.Усвояването на българския книжовен език се изразява в: 
- овладяване и прилагане на компетентностите, определени с ДОС; 
- спазване на книжовните езикови норми в учебните часове по всички учебни предмети; 
- в дейностите по различните образователни направления, в които обучението се 

осъществява на български език; 
- в дейностите за осигуряване на общата подкрепа за личностно развитие и спазване на 

книжовните езикови норми в процеса на общуване в системата на предучилищно и училищно 
образование от децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти 
и непедагогическия персонал. 
 

 
 

РАЗДЕЛ II 

 ПЛАНИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА   

1. План за изпълнение на стратегията- приложение 1 

 2.Отчитане -  училището определя целите и осъществява наблюдение за напредъка в 
постигането на високи, но реалистични цели за подобряване на грамотността. Наблюдението 
на изпълнението на стратегията се осъществява на национално равнище от МОН чрез отчитане 
на националните дейности и обобщаване на регионалните отчети.  

  
Дейности за реализиране на целите  

1. Педагогически ситуации по образователното направление български език и 
литература: 

1.1 Планиране на учебното съдържание и реализирането му съгласно изготвените 
тематични разпределения. 
           Отг.: председателите на екипите за ключови компетентности в начален и в 
прогимназиален етап 

Срок:м.IX. 2022 г. - м.  VI./уч.год.2022 /2023 г./ 
 
1.2. Въвеждане на оптимална организация на работа в часовете по български език и 

литература с оглед на потребностите, възможностите и пропуските на учениците. 



           Отг..: преподавателите по БЕЛ  
           Срок: м.IX .2022 г.–VI. 2023 г.  /уч. год. 2022 /2023 г./ 

1.3. Засилване на самостоятелната работа  и на груповата работа в часовете по български 
език и литература във връзка с осмислянето и затвърждаването на книжовните норми. 
          Отг:преподавателите по БЕЛ. 
          Срок: м.IX .2022 – м.VI.2023 г. /уч.год.2022 /2023 г./ 

1.4. Осъвременено онагледяване на нормите в съвременния български език: 
           - Оформяне на езиков кът в класните стаи; 
           - Закупуване или изработване на табла, които насочват вниманието на учениците към 
определени езикови явления и правила, целящи повишаване на езиковата култура; 
          - Поставяне на индивидуални езикови задачи и изработване на проекти от ученици под 
ръководството на преподавателите; 

- Участие на преподаватели от IV  и  V клас в НП „С грижа за всеки ученик“, модул 2 
„Осигуряване на условия за  екипна работа на  учителите  от начален етап с учителите по 
учебните предмети от  прогимназиален етап“  
          - Реализиране на съвместни дейности между учениците от III , IV, V  и VI клас, свързани   с 
езикови явления и проблеми, предизвикващи интерес у децата. 
         Отг.: преподаватели по БЕЛ в V, VI  клас и класните ръководители на III и IV клас. 
         Срок: м.IX– м. VI / уч. год. 2022 /2023  / 

2. Педагогически ситуации  за обучение по  общообразователни направления, различни 
от Български език и литература: 

2.1 Включване на интересни и актуални езикови и литературни теми при реализирането 
на учебното съдържание по различни учебни предмети в начален и в прогимназиален етап 
           От.г: преподавателите по общообразователни направления, различни от Български език и 
литература 

Срок: м. IX. - м. VI  / уч. год.2022 /2023 г./ 
 
2.2. Насочване на учениците към  самостоятелната работа в часовете, чрез четене наум 

или на глас, целяща разбор на текста за непознати думи, понятия и термини във връзка с 
осмислянето и затвърждаването на правописните норми. 
          Отг.:преподавателите по предмети. 

Срок: м. IX – м.VI /уч. год.2022 /2023 г./ 
 
2.3. Задаване на индивидуални писмени работи, проекти, художествени преводи и др., 

целящи смислен, точен, аргументиран и граматически правилен изказ.  
          Отг.: преподавателите по предмети в начален и в прогимназиален етап 

Срок: м. IX  – м.VI /уч. год.2022 /2023 г./ 
 
3. Иновационни дейности чрез прилагане на съвременни технологии: 
 3.1.Изработване на презентации по различните учебни дисциплини 

           Отг.: преподавателите в начален и в прогимназиален етап 
           Срок: м. IX  -  м. VI  /уч. год.2022 /2023 г./ 

 
          3.2. Популяризиране на инициативите в медиите . 

           Отг:  М. Белчева, С. Иванова, М. Йошкова, К. Стоянова 
           Срок: м.IX – м. VI   /уч.год.2022 /2023 г./ 

4. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 



 4.1. Издаване на училищен вестник „Лексикон“ с постоянна рубрика, посветена на 
езикови проблеми. 
           Отг.: преподавателите по БЕЛ, преподаватели в  III  и IV клас  
           Срок:  м.XI  – м.V   /уч.год.2022 /2023 г./ 

 
 4.2. Работа в групите по Български език и литература с разширена подготовка в 

пети клас, шести клас и по РП  в седми клас. 
           Отг. преподавателите по български език и литература 
           Срок: м.IX - м.VI   /уч.год.2022 /2023 г./ 

 
                          4.3.Подбор и подготовка на водещи за училищни тържества и програми. 
           Отг.: класни ръководители на IV клас, учители в ЦОУД в IV клас и преподаватели по 
български език и литература в прогимназиален етап 
           Срок: м.IX –м.VI  /уч.год.2022 /2023 г./ 

 
 4.4. Участие в състезания в начален етап съобразно графика на МОН и в 

олимпиадата по български език и литература в V, VI, VII  клас . 
           Отг: преподавателите по БЕЛ  
           Срок: м. XI. 2022г.- м. II. / уч.год.2022 /2023 г./ 

 
 4.5.Провеждане на срещи  с представител на библиотека „Искра“  по повод  1-ви 

ноември, Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 
           Отг: класни ръководители, ръководители на групите ЦОУД  
           Срок: м.X. 2022 г., м. VI./уч.год.2022 / 2023 г./ 

 
 
5.Очаквани резултати: 
 5.1. Превръщане на ОУ „Мати Болгария“ в училище, в което грамотността е 

приоритет в обучението. 
             5.2 .Качествено изпълнение на ДОС по български език. 
 5.3. Повишаване интереса на учениците към българския език и овладяване на 

книжовните норми – предпоставка за успеха в живота.  
 5.4. Активиране на обществения интерес към проблемите на книжовния език. 


