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РЕГЛАМЕНТ за организиране на Национален конкурс за игри и игрови
материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските
градини и училища с подготвителни групи

Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители,
Асоциация „Родители“ и Факултетът по науки за образованието и изкуствата организират
съвместен конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други
педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи.
Целта на конкурса е да предостави възможност за изява на способностите на
педагогическите специалисти за творческо и оригинално представяне на реализираните
през съответната учебна година дейности за насърчаване на детската активност според
детските желания и интереси. Предложените дидактични материали трябва да стимулират
и провокират детската любознателност и интерес в различни области съобразно
предложената тема.
Играта като водеща дейност в процеса на предучилищното образование полага основите за
умения за учене, критическо мислене, справяне с проблеми, поемане на отговорност и
вземане на решения, инициативност и творчество и работата в екип. В допълнение почти
всички очаквани резултати, включени в държавния образователен стандарт за
предучилищно образование, могат да бъдат постигнати чрез използването на различни
видове игри.
С този регламент се определят минималните изисквания за участие, сроковете и мястото за
изпращане на игрите или игровите материали в конкурса. Всяка детска градина или
училище с подготвителна група може да участва само с един дидактичен продукт, като този
продукт се номинира от екипа на съответната институция.
Минимални изисквания за участие

Участието в конкурса може да се осъществява в едно от следните категории:
1. Игри
2. Игрови средства/материали
Участието и в двете категории може да бъде в тематичните направления: „Здравословен
начин на живот и балансирано хранене”, „Готови за училище” (тук се включват и теми като
„Емоционален свят и социални умения“ и „Дигитално-медийна грамотност“) и
„Безопасност на движението по пътищата”.
Всеки учител има право да участва само с едно предложение, като избира една от
категориите и посочва към коя тематична област се отнася.
Темата/насочеността на играта или игровия материал/средство трябва да е ясно свързана с
конкретно тематично направление. Темите, свързани с емоционалното и социалното
развитие и с дигитално-медийна грамотност, ще се разглеждат в тематична направление
„Готови за училище“.
И в двете категории към съответния продукт се представя и като текст: описание на
съдържанието, начин на използване, реализирани задачи, правила за прилагане: до
1 страница, написана на Times New Roman 12. normal.
И в двете категории е препоръчително да се представя и кратък видеоматериал за
практическото приложение на играта, както и други доказателства за нейната приложимост.
Автор/и, гр./с., детска градина/училище, група: етикет с размери 8 см на 5 см, написан на
Times New Roman 12. normal. Предложенията се изпращат, придружени с кратка
биографична справка и снимка на автора/ите.
Критериите за оценяване на представените конкурсни материали ще включват:


достъпност и актуалност (да са съобразени с възрастовите особености на децата);



практическа приложимост и целенасоченост (да развиват детското мислене и
познание, любознателност и творчество);



възможност за включване на родителите;



оригиналност (предложенията да са авторски);



естетичност и качество на изработката;



устойчивост на продукта;



безопасност при използване от деца и учители.

Срок и място за изпращане
Конкурсът се провежда в два етапа – областен и национален.
Б. Областен етап
Конкурсните материали се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на
образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.
Със заповед на началника на всяко РУО се определя регионална комисия, която номинира
по едно предложение от всяко тематично направление във всяка от двете категории (общо
6 номинации). В случай че от определено тематично направление няма номинирано
предложение, е допустимо номинирането на две предложения от едно и също тематично
направление. По три номинации е допустимо да бъдат направени от област София-град
(общо 18 номинации), а от областите Пловдив и Варна - по две номинации от всяко
тематично направление във всяка от двете категории (общо 12 номинации за област).
В регионалната комисия се включват експерти от РУО, общината, учители и при
възможност преподаватели от висши училища. Регионалната комисия оценява получените
в определения срок за участие в конкурса представени предложения.
За извършеното оценяване регионалната комисия изготвя и изпраща протокол от областния
етап с участниците по категории и направления и присъдените точки, който съдържа
следните данни: трите имена на участника, детска градини/училище, адрес, телефон
(вкл. мобилен) и електронен адрес.
Б. Национален етап
Номинираните предложения се изпращат в Министерството на образованието и науката,
където се оценяват от национална комисия, определена със заповед на министъра на
образованието и науката.
Предложените материали се изпращат под формата на кратко резюме, придружено от
подходящ снимков или видеоматериал. Оригиналните предложения се съхраняват в
съответното РУО, като националната комисия може да ги изиска при необходимост.
Номинираните от регионалните комисии предложения се изпращат на адрес: София 1000,
бул. „Дондуков” 2А, за дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното
образование” в срок до края на деня на 26 април 2019 г.
Решението на националната комисия е окончателно и не подлежи на преразглеждане. След
приключване на работата си комисията представя на министъра на образованието и науката
информация за проведения конкурс и протоколи с класираните участници.
Получените материали се връщат на авторите след приключване на конкурса.

С представянето на предложенията за участие в конкурса авторите се съгласяват те да бъдат
разпространявани безвъзмездно като добри практики, в т.ч. чрез различни публикации.
Най-добрите предложения от всяко тематично направление във всяка от двете категории
ще бъдат класирани, като за първо, второ и трето място е предвидена парична награда, както
следва:


за първо място – 1000 лв.



за второ място – 600 лв.



за трето място – 400 лв.

Приложение № 1
Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители и други
педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Етап: национален
Категория:
Тематично направление:
Наименование на предложението:
Детска градини/училище:
гр./с.:
Област:
№
1
2

Критерии
Достъпност и актуалност (да са съобразени с възрастовите особености на децата)
Практическа приложимост и целенасоченост (да развиват детското мислене и
познание, любознателност и творчество)

3

Възможност за включване на родителите

4

Оригиналност (предложенията да са авторски)

5

Естетичност и качество на изработката

6

Устойчивост на продукта

7

Безопасност при използване от деца и учители

Общ брой точки*:
Оценител (име, презиме, фамилия и подпис):
Дата:

*

За всеки от посочените критерии максималният брой точки е 3, а максималният общ брой точки е 21.
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