РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието,
младежта и науката

ОБЯВА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема:
„Гражданската култура в училищната общност“
ПРАВИЛА
І. Общи положения:
1. Конкурсът се организира в резултат на приетата с РМС № 203 от 29.03.2013 година Националната програма „Квалификация”.
2. Конкурсът се организира от МОМН и се обявява на сайта на министерството.
3. За провеждането на конкурса се създава петчленна научна комисия, утвърдена със заповед
на министъра на образованието, младежта и науката, в която се включват представители на
МОМН, хабилитирани преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” и учители по учебните
предмети от КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”.
4. Националният конкурс се провежда на две години.
5. Отпечатват се обучителни материали (сборник с добри педагогически практики и
сертификати за участниците в обучението).
II. Обща цел
Националният конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско
образование стимулира творческата активност на педагогическите специалисти и развитието
на училищната общност чрез подкрепа на взаимодействието и екипната работа, при което се
създават иновативни педагогически модели и добри практики.
Националният конкурс има за цел да повиши професионалната компетентност на
педагогическите специалисти, да стимулира новаторство и творческа изява в областта на
гражданско образование, да популяризира добрия педагогически опит и да създава условия
за саморазвитие и самоусъвършенстване.

III. Съдържание и организация:
1. Националният конкурс на тема „Гражданската култура в училищната общност“ се
провежда в 2 (два) панела:
1.1. Обучителен панел, който включва: лекция на тема „Гражданската култура в
училищната общност“ и дискусия по темата;
1.2. Конкурсен панел, който включва: представяне на обобщените резултати от
получените конкурсни материали и представяне от участниците на добри
педагогически практики по гражданско образование.
2. Националният конкурс се ръководи от научна комисия, която:
2.1. Осигурява научната и методическа част на обучителния панел;
2.2. Оценява получените конкурсни материали;
2.3. Класира получените конкурсни материали, като разработва карта за оценка, в
която се отразяват резултатите при проверка на писмените работи. В картата
се включват следните критерии за оценка:
№ по ред

Критерии

Точки

1.

Съответствие със зададената тема

5

2.

Реализация на ДОИ по гражданско образование

10

3.

Оригиналност

5

4.

Приложимост и устойчивост

5

5.

Стил на изложение

5

6.

Образователна стойност

10

7.

Обхват на добрата практика

5

максималният общ брой точки е 45.
2.4. Представя за утвърждаване на министър на образованието, младежта и
науката, протокола с класираните участници.
3. Резултатът от класирането е окончателен.
4. Резултатът от Националния конкурс се обявява на електронната страница на МОМН.
5. Получените материали не се връщат.
ІV. Технически изисквания към конкурсните материали:
1. Материалите на участниците в конкурса се представят на хартиен и електронен
носител (CD) в МОМН.

2. Технически изисквания за шрифт, формат, обем печатни страници – Times New
Roman, 12 пункта, А4, до 10 страници.
V. Условия за участие в конкурса:
1. До участие в конкурса се допускат доклади, разработени от педагогически специалисти
или екипи от училищата в системата на народната просвета.
2. До конкурса се допускат всички педагогически специалисти от училищата, които желаят
да споделят своя педагогически опит в работата си в областта на гражданското образование.
3. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или групово.
4. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати по
гражданско образование чрез обучението по отделни учебни предмети или група предмети, а
също така и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
5. Материалите трябва да включват описание на методите и организацията, които са
използвани, за да се достигнат ДОИ за учебно съдържание по гражданско образование и
ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, свързани с гражданското образование.
VІ. Награден фонд:
1. Наградите за първите три места се осигуряват от МОМН и са парични в размер на:
1.1. За първо място – 1000 лв.
1.2. За второ място – 500 лв.
1.3. За трето място – 200 лв.
2. Предметни награди (научна или методическа литература) и сертификати – грамоти за
всички класирани педагогически специалисти, участващи в обучението.
VII. Срокове:
1.

Краен срок за предаване на конкурсните материали до 12 юли 2013 г.

2.

Националният конкурс ще се проведе на 04.10.2013 г. и е посветен на Международния

ден на учителя – 5 октомври.
VIII. Адрес и лице за контакти:
Материалите да се изпращат на адрес: София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, МОМН,
дирекция “Квалификация и кариерно развитие”. Лице за контакт: Кремена НедковаКараиванова, тел.: 980 04 26, e-mail: k.nedkova@mon.bg

