РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ ЗА НАЙ-ДОБЪР УРОК В МУЗЕЙ
Общи положения:
Министерството на образованието и науката организира национален конкурс за
учители за най-добър урок в музей.
Цели:
1. Повишаване качеството на образователния процес.
2. Обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното
образование.
3. Разширяване на образователната среда чрез включването на музеите в нея.
Условия за участие:
В конкурса могат да участват учители от всички видове училища в страната.
Изисквания за участие в конкурса:
Всеки участник в конкурса представя портфолио на реално проведена урочна
дейност в музейна среда, което съдържа:
-

учебен предмет, тема от учебната програма, очаквани резултати;

-

мотиви за участие в конкурса и избора на тема;

-

копия на авторски работни листове, карти или други дидактически материали,
използвани при провеждането на урока в музей;

-

доказателствен материал за провеждането на урока – снимки, клипове (на
електронен носител);

-

копия на проведена анкета с учениците след провеждането на урока в музей;

-

когато участникът в конкурса е представил конкурсната педагогическа
практика пред колегията или има публикация, в която е описана – прилага
доказателствен материал (на електронен носител).

Участниците задължително посочват:
- трите си имена, училище, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка;
Срок за представяне на изследователските проекти: 15.07.2019 г. (важи датата на
пощенското клеймо на подателя).
Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А,
Министерство на образованието и науката, Дирекция „Съдържание на предучилищното
и училищното образование“, за конкурса за учители за най-добър урок в музей.
Оценяване:
1.

Представените конкурсни работи ще се оценяват от национална комисия,

определена със заповед на министъра на образованието и науката.
2.

Всяко портфолио ще бъде оценявано по следните критерии:
 подбор на тема, определяне на цели и подходящи ресурси за нейното
постигане;
 съответствие на реализиране дейности от учениците при провеждането на
урока с поставените цели и очакваните резултати;
 умение за използване на музейна среда за повишаване на качеството на
образователния процес;
 оригиналност и творчество при подхода към темата;

Обявяване на резултатите:
1.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.09.2019 г. на официалния сайт

на МОН.

