Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на
образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на
СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ,
Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България,
Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско
дело“ и в.“Аз Буки” обявява
ДВАДЕСЕТ И ОСМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ПОД НАСЛОВ

„УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ – 1870 ГОДИНА – ВЕНЕЦ НА
ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНИТЕ БОРБИ“
В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА СЕ ПРОВЕЖДА И КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ

МИСИЯ УЧИТЕЛ
УЧАСТНИЦИ:
В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за подкрепа на
личностното развитие и домове за деца в страната, както и от българските общности в
чужбина, които споделят целите на конкурса.
ФОРМАТ НА РАБОТИТЕ:
 Споделяне на добър педагогически опит
- описание,
- компютърна презентация
 уеб базирани образователни продукти
- образователни филми
-интерактивни уроци по история на България
 Художествен текст, есе
Формата на разработката е по избор на участника .
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛСКИТЕ РАБОТИ
Препоръчителна насоченост към темата на конкурса за конкретната година;
Автентичност (наличие на доказателство - снимки, видеоматериали, продукти на
ученици;
Устойчивост на опита (поне двугодишен или прилаган двукратно);
Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията;
Коректност при използване на образци и подобни описания;
Литературна осведоменост;
Техническа прецизност.
Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и придружена с общо
представяне - за кой клас и за какъв тип учебна подготовка е предназначена;

междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез попълване на анкетна карта от
учениците); популяризиране на идеята (методическо обединение, педагогически
колектив, регионално, национално ниво).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ И ЕСЕТАТА
Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко
представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите
участници – учители и ученици.
За участие в националния етап се изисква в срок до 30. 06. 2020 г. да се изпратят
разработките в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес.
Всички участници получават грамоти за отличие. Класираните работи ще бъдат
наградени и публикувани на страниците на в. „Учителско дело“.
Адресът за изпращане на конкурсните работи е:
София, пк1000, ул. “Ген. Паренсов 11, за конкурса „Мисия учител“
телефони за справки 02/9877818, 0879142112, 0879997304; e-mail: nkrodolubie@abv.bg

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”

