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Мерки за повишаване качеството на образованието 
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I. Мерки, свързани с учителите. Насърчаване на комуникацията 

между учителите чрез: 

 Активно участие във всички квалификационни форми и споделяне с 

колегите на наученото в методическите обединения или пред целия 

педагогически колектив на принципа „учители обучават учители“. 

 Ежемесечни сбирки на методическите обединения с цел обсъждане 

на проблеми, свързани с прилагането на новите учебни програми, 

планиране на дейности за диференцирана работа с изоставащите 

ученици и формиране на система за стимулиране на успяващите. 

 „Отворени класни стаи“ – споделяне на опит чрез открити уроци. 

 Създаване на обща база данни – Всеки учител, преподавал през 

изминалата учебна година в съответния клас,  да направи 

компютърна папка с примерни тестове за входно, междинно и 

изходно ниво, контролни работи по всеки раздел от учебното 

съдържание, презентации и видеоуроци по предмета, която да се 

обогатява през  настоящата учебната година, като се използват и 

платформите VEO, Уча се и др. след регистрация на училището. 

 Въвеждане на единни педагогически изисквания за оценяването на 

ученическите знания, обсъдени в МО,  и приемане на единни 

педагогически мерки по випуски относно дисциплината на децата с 

цел преодоляване на проблемното поведение в часовете. 

 Ежедневна комуникация  между класния ръководител и другите 

преподаватели с цел повишаване на успеваемостта и подобряване на 

дисциплината на учениците. 

 Взаимодействие между учителите във  всички фази на обучението  

                        / особено при прехода към 1 и 5 клас / с цел  осъществяване на    

                       индивидуална и диференцирана работа с децата. 
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 В началото на учебната година преподаватели от различни културно-   

образователни области в един випуск да изготвят график с теми за общи 

ученически проекти по няколко учебни дисциплини. 

 

II. Мерки, свързани с учениците 

 Активна страна в учебния процес – да им се възлагат повече самостоятелни  

задачи и проекти, при които те сами да изследват и стигат до изводи и 

решения 

 Взаимообучителна метода – да им се осигурява възможност да се 

подпомагат един на друг чрез екипни задачи и чрез консултации между 

ученици 

 Обратна връзка с учениците –да се организират периодично анкети или 

беседи с тях относно 

- трудността на материала 

- достатъчно часове за обучение 

- методите на обучение и др. 

 

ІІІ. Мерки, свързани с родителите  

 да бъдат информирани чрез училищния сайт за  

 учебните програми и изпитни планове 

 планираните извънкласни дейности с цел да проявят интерес и да 

участват в организирането и провеждането им. 

 

IV. Мерки, свързани с училищната институция 

 създаване на съвременна интерактивна читалня към училищната 

библиотека и активното и включване в учебния процес. 


