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СТАТУТ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЧЕТВЪРТИЯ КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 

„МАРИНА ДИМИТРОВА” 

 

Конкурсът  подкрепя  и  доразвива  мисията  на ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово 

да предлага висококачествено и модерно образование. 

 

Конкурсът има за цел: 

1. Да провокира учителите  позитивно да мислят за училището и новите 

технологии, прилагани в ОВП. 

2. Да накара учителите творчески да погледнат към новата образователна 

парадигма. 

     3. Да стимулира въображението на учителите, като приложат на практика 

своите IT умения. 

4. Да популяризира най-добрите идеи, чрез които учителите показват своето 

субективно виждане за развитието на  българското училище 

5. Конкурсът има за цел да привлече учителите от училищата и детските 

градини в област Търговище, които да споделят  свои иновативни практики. 

 

Конкурсът се организира на всеки две години. 

 

Условия за участие: 

 

 Кой може да участва: 

В  конкурса   могат   да   участват   всички    учители от училищата и детските 

градини от област Търговище, които споделят целите на конкурса. 

 

 Формат на разработките: 

- представяне на иновативна или добра практика (описание). Формата на 

разработката е по избор; 

- Авторите да представят по 1 екземпляр от своите разработки на хартиен и 

електронен носител. 

 - Всeки  продукт да съдържа следната информация: трите имена на автора, 

училище/детска градина, адрес, телефон, e-mail. 

 

 Изисквания към разработките: 

 Автентичност (наличие на доказателство) – снимки, видеоматериали, продукти 

на деца/ученици. 

 Устойчивост на опита/практиката (едногодишен  или двугодишен). 

 Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред 

колегията. 

 Коректност при използване на образци и подобни описания. 

 Литературна осведоменост. 
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Техническа прецизност. 

  Разработката да бъде до 5 стандартни страници /без приложенията/, а 

презентирането ѝ - до 15 мин. Да бъде придружена с общо представяне: кратко 

представяне на автора; мотивите за участие в конкурса и посланието му към 

другите участници – учители и ученици; за кой клас/група и за какъв тип учебна 

подготовка е предназначена; междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез 

попълване на анкетна карта от учениците).  

Технически изисквания към разработката: 

Общият обем на текста за сборника не бива да надхвърля 5 страници. Текстът се 

оформя във формат А4, шрифт Times New Roman, размер и стил на шрифта 14 pt и 

полета: горе – 30 mm, долу, дясно и ляво – 20 mm, разстояние между редовете – 1.5, 

отстъп (нов ред на абзац) – 10 mm. 

 

 Класиране и награждаване:  
Класирането ще се извърши в две направления в деня на конкурса след 

приключването му:  

- Първо, второ и трето място за иновативна практика; 

- Най-добра практика. 

Класирането   ще   бъде   обявено  на  сайта  на  ОУ  „Л.  Каравелов“, гр. Попово 

и на сайта на РУО Търговище. 

Всички представени разработки ще бъдат оценени от жури в състав:  председател 

- преподавател от ДИКПО - Варна и членове - двама експерти от РУО - Търговище.  

    Всички участници в конкурса ще получат сертификат за участие. Отличените 

разработки ще получат грамота и материална награда. 

        Разработките, които отговарят на изискванията, ще бъдат публикувани в 

специален сборник. 

 

 Какви са критериите за оценка: 

1. Съответствие със зададените акценти. 

   2. Оригиналност на идеята (иновативност, интерактивност, творчество, 

яснота на посланието, атрактивност и цялостно въздействие). 

3. Образователна стойност. 

4. Приложимост и устойчивост. 

   5. Степен на завършеност. 

   6. Стил на изложение (графично оформление, езикова грамотност). 

 

 Срок за подаване на разработките: 

   Заявка за участие в конкурса до 03 юни 2019 г. Формулярът за заявка е 

приложен към статута. 

Разработките се представят до  20 юни 2019 г. на e-mail: oukaravelov@abv.bg        

   Провеждане на конкурса: на 10 юли 2019 г. /сряда/ в Дом на културата, гр. 

Попово от 9.00 ч.  

Програмата ще бъде обявена на 12.06.2019 г. в сайта на ОУ „Любен Каравелов“ 

– гр. Попово http://karavelov-popovo.com/, а участниците ще я получат на посочения 

електронен адрес. 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!  
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