ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" - ГР.БУРГАС
гр. Бургас
к-с „Зорница"

директор тел.: 0887214497
зам.директор 056/86-21-47
канцелария 056/86-25-97

g benkovski@mai1.bg

ДЕЙНОСТИ
за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
, в ОУ „Георги Бенковски“ за учебната 2017-2018 година

№

1.

2.

Дейности

Очаквани резултати

Срок на
изпълнение

Организиране
на публични
четения - „Най-обичам... “

Повишаване на мотивацията
на учениците да четат
художествена литература.

Организиране и провеждане на
Национална
седмица
на
четенето.

Повишаване интереса на учениците октомври 2017 г.
към
четене
на
художествена
литература.

февруари 2017-2018 г.

Отговорници

учители БЕЛ и ЦЦО

учители БЕЛ и ЦДО

01.11 2017 г.

Я. Вълканова
Ст. Георгиева

3.

Провеждане на урок-спектакъл
на тема : „Да се помни, да се
знае, че България е жива!“

Повишаване осведомеността на
учениците за писателите-будители.

4.

Обогатяване на училищната
библиотека, библиотеките в
класните стаи и в стаята за
Занимания по интереси.
Включване в обучение на
учители по БЕЛ за прилагане на
интерактивни методи за работа
с текстове и други материали.

Осигуряване на повече възможности През цялата 2017 —
за четене на книги за удоволствие в 2018 учебна година
училище.
Повишаване квалификацията на
учителите за повишаване равнището
на грамотността.

2 0 1 7 -2 0 1 8 учебна година

Председател на Методическото
обединение по БЕЛ

6.

Анкета „Чета, защото..

Споделяне мнението на учениците за
книгите, които четат.

март 2018 г.

учители БЕЛ и ЦЦО

7.

Прожекции на филми по
литературни творби.

Повишаване интереса и желанието на
учениците да прочетат книгите, по
които са създадени филмите.
Увеличаване и насърчаване четенето
на книги от учениците.

март-април 2018 г.

учители БЕЛ и ЦДО

5.

Класни ръководители, учители
ЦДО, библиотекар

1

Подготвяне и провеждане на
интервю с учители на тема:
„ Любими книги“
Повишаване мотивираността
за
Проучванеи създаване на
9.
на
списък от 10-те любими детски четене
художествена литература.
книги сред учениците.
10. Топ 10 на любими филми по детски Провокиране
книги.
желанието на децата да прочетат
книгите създали филмовите сценарии.
8.

Увличане
11. Родители четат любими
детски приказки, повести и на децата.
романи.

и насърчаване четенето

март 2018 г.

октомври-декември 2017 г.

ноември - декември 2017 г.

октомври 2017 г.

Ст. Ееоргиева

Зл. Петкова
Л. Цветанова
Д. Кафеджиева
В. Димитрова
М. Атанасова
Хр. Ееоргиева
Р. Чакърова
Кл.ръководители
I - IV кл.

12. Размяна на любими книги
„ От мен - за теб“.

13.

Анкета
защ ото...“ .

„Чета,

октомври 2017 г.- април 2018 г.
Повишаване на интереса към четене на
художествена
литература.
Споделяне мнението на децата за
книгите.

Усъвършенстване на уменията на
учениците да четат правилно, съзнателно
и
изразително.
Разширяване
на
„Моят читателски дневник“.
впечатленията
и
знанията
за
книгите;умения да представят четена
книга.
Моят
любим приказен Развитие
на
компетентностите на учениците
герой.
за
представяне на любим приказен герой
чрез рисунки, описания, презентация.
Пресъздаване
„Палечка“ - I-ва и И-ра част.
съдържанието
на
приказката на X. Кр. Андерсен.

март 2018 г.

14. Читателски маратон.

15.

16.

17.

октомви- ноември 2017 г.

постоянен;
април 2018 г. - изложба

В. Панайотова
М. Тошева
Ж. Севриева
В. Панайотова
М. Тошева
Ж. Севриева
кл. ръководители 11 - IV кл., учители
ЦЦО 11 - IV кл.

Сн. Йорданова
С. Кацарова
М. Вълкова

Октомври 2017 г. - май 2018 кл. ръководители
г.
I - IV кл.,
учители ЦДО I - IV кл.

февруари - май 2018 г.

Ст. Игнатова
X. Мустафа

