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12. Средно  училище „Цар Иван Асен ІІ” 

град София, Столична община, район Средец 

ул.“Цар Иван Асен II“ № 72,  u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952 

 

 

Мерки за подобряване качеството на образованието 

в 12.СУ „Цар Иван Асен II” 

 

 1. Създаване на позитивна и спокойна атмосфера в часа от учителя. 

Толерантност и уважение при разрешаване на проблемите. Подобряване на 

учебната среда.          

            2. Предлагане на интересна и актуална  допълнителна  информация. 

Провокиране  на  любопитство  и  любознателност  у  учениците.  

 3. Общуване между учители и ученици – общуване между 

партньори, изградено на доверие и взаимопомощ. 

 4. Поощряване на активността и постиженията на учениците с 

разнообразни методи, мотивиране на оценките от текущия контрол с 

качеството на работа. Отлична работа в часа – отлична оценка в 

бележника.       

            5. Проектно базирано обучение –  възлагане на проекти, съдържащи 

задачи за предварително проучване на нов  материал, поставящи ученика в 

ролята на учен-изследовател; пробуждащи неговия интерес и творчески 

потенциал.       

 6. Намаляване на теоретичната част до необходимия оптимум  и 

увеличаване на времето  за  практическо-тренировъчни задачи, свързани с 

логическо, комбинативно и  нестандартно мислене.  

            7. Въвеждане  на  игрови  и  състезателни  елементи  в  

организацията  на  учебния  час. 

            8. Ясно формулирани   единни изисквания и критерии  за проверка 

и оценка. Предлагане на добри и отработени в практиката на учителя 

алгоритми и модели, подпомагащи работата и самоподготовката на 

ученика.   
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9. Предварително планиране и  провеждане на задължителния брой 

уроци за упражнения, с акцент върху екипната работа и работа по групи. 

Стремеж към увеличаването на този вид уроци.     

 10.  По-широко използване на ИКТ и постоянна работа със справочен 

материал: таблици, схеми, диаграми, рисунки, снимки, чертежи, графики.  

 11. Изграждане у учениците на умения за обективна и аргументирана 

самооценка и оценка помежду им на постигнатите реални резултати.   

 12. Редовна проверка, анализ и оценка на изпълнените домашни 

работи. Анализ на постиженията и пропуските.      

 13. Изграждане у учениците на умения за работа с текст – за  анализ 

и изводи от текста, за правилна и уместна употреба на понятийния апарат в 

него.    

 14. Повишаване на ролята на училищната библиотека в подготовката 

на ученика за учебния процес. Осигуряване на качествени и ранообразни 

източници на информация, свързани с учебното съдържание и 

способстващи за неговото надграждане. Разширяване и задълбочаване на 

самостоятелната работа на ученика с богатия библиотечен фонд, с 

компетентната консултация на библиотекаря при проектно базираното 

обучение.  

 15. Задължителна правописна редакция в писмените изпитвания по 

всички предмети.      

 16. „Класна стая без стени” – изнасяне на учебно-образователния 

процес извън училище - в музеи, театри, на зелено училище, в парка, 

когато учебният материал позволява подобна среда.    

 17. Ефективно провеждане на консултациите и отразяване на 

дейността в дневника на паралелката. Задължително присъствие на 

учениците, които по преценка на учителя срещат  затруднения при 

усвояването на учебното съдържание.    

 18. Своевременно установяване на проблемите в работата на отделни 

ученици и класове и предприемане на мерки за тяхното отстраняване, при 

постоянен контакт между учителите и педагогическия съветник.   

 19. Постоянен контакт с родителите на ученици, нуждаещи се от   

допълнителна работа с учители и ангажираност на родителите за 

извършване на контрол върху самоподготовката на децата им. 
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 20. Споделяне на добри педагогически практики между учитетелите 

по отделните предмети с оглед повишаване ефективността на работата на 

учителя и подобряване на междупредметните връзки.    

 21. Повишаване на квалификацията на учителите в сферата на 

методиката, интерактивното и електронното обучение. 

 22. Създаване на условия за повишаване на познавателния 

интерес и мотивацията на учениците за учене чрез: 

o съдържанието на учебния материал; 

o видовете и формите за провеждане на урока, проверката на 

знанията, като се избягва шаблонната проверка; 

o активно използване на формите за самостоятелна работа, на 

самоконтрол и взаимоконтрол; 

o проектно обучение; 

o изкуството на учителя като лектор и оратор; 

o създаването на благоприятен психологически климат: 

o емоционално стимулиране на ученето чрез използването на 

занимателни елементи в урочната работа / игри, имитиращи 

телевизионни състезания, пътешествия, викторини, занимателни 

ребуси, вечери на математиката, химията, физиката и др./;  

o включване на практическия опит на учениците процеса на 

учене; 

o творчески задачи, изискващи самостоятелна постановка и 

използване на специални и междупредметни знания; 

o изготвяне на реферати и доклади; 

o извънкласни занимания по интереси.  

 

23. Oбучение на немотивирани ученици и такива с обучителни 

трудности 

 ежедневно контролиране работата на учениците; 

 своевременно реагиране на отделните трудности в обучението, 

изясняване на причинете и набелязване на мерки за тяхното 

отстраняване; 

 предлагане на индивидуални задачи или допълнителни занимания по 

пропуснатия или неусвоен материал; 

 използване на разнообразни дейности и занимателни елементи, 

насочени към развитие  интереса на учениците;  

 осъществяване на диференциран подход при изпитването на 

учениците и поставянето на самостоятелна работа; 



4 

 

 поощряване на всеки малък успех на учениците и вдъхване на 

увереност у тях, че постепенно ще успеят да преодолеят 

трудностите. 

 

 

 

              Настоящите мерки са приети на Педагогически съвет с 

протокол №9 от 27.02.2019г. и са утвърдени със заповед на директора 

№ 581 от 27.02.2019г. 

 


