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Мерки за повишаване качеството на 

образованието 
                                                                     
       Дейности       

Мерки за повишаване успеваемостта на учениците и качеството на 

образованието: 

 
 Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено  

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни 

форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и 

овладяване на компетентности.  

• Прилагане на интерактивни методи на преподаване ( интерактивни 

педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, упражнения, 

свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и 

въображението);  

- Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на 

заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в 

която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на 

индивидуалната и диференцирана работа с учениците. 

• Повишаване на грамотността на учениците и степента на усвояване на 

книжовния български език; 

• Методическа помощ и контрол върху дейностите по овладяване нормите на 

книжовния български език и повишаване нивото на грамотност на учениците; 

• Ефективни форми на квалификация и успешно кариерно развитие на 

педагогическите кадри: 

      - Създаване на възможности за повишаване  на квалификацията на учителите 

по учебни дисциплини чрез участие в курсове и обучения. 

• Превенция на отпадането от училище при осигуряване на равен достъп до 

качествено образование и солидна основа за по-нататъшно учене; 

• Ангажираност на всички заинтересовани страни – родители, институции, 

общини, социални партньори, НПО за постигане на заложените мерки; 

• Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици със 

специални образователни потребности. 

• Провеждане на предварителни тестови изпитвания и повече работа върху 

тестове, с формат за ДЗИ и НВО.  

• Участие в национални и европейски програми и проекти. 

• Подобрение на материално-техническата база в училище. 

• Работа  с изявени ученици за участие в олимпиади и състезания. 
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• Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост; 

 

• Повишаване мотивацията на учениците за редовно посещение на учебните 

занятия и недопускане на безпричинни отсъствия: 

- Формиране на факултативни групи по желание в среден курс 

- Включване в извънкласни форми ( викторини, състезания  ) с 

познавателен характер. 

• Провеждане на кръгла маса и обмен на добри практики в обучението. 

• Организиране Ден на отворени врати – посещение на родителите в часовете по 

различни учебни предмети. 

• Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на 

условия за по-ефективни връзки с бизнеса;  

- Реализиране на прием по актуални специалности, отговарящи на 

търсеното  на   пазара на труда. 

 

 

Мерките са приети на Педагогически съвет с Решение № 49 от Протокол №11/09.09.21 

 

 

 

 

 

 


