РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„МЕСТА И ПАМЕТ“, ПРЕДСТАВЯЩ ПАМЕТНИЦИ НА МАТЕРИАЛНАТА
КУЛТУРА, СЪЗДАДЕНИ ОТ ЕВРЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Общи положения:
Министерството на образованието и науката и регионалните управления на
образованието организират национален ученически конкурс за изследователски
проект, представящ паметници на материалната култура, създадени от еврейските
общности в България.
Цели:
1.

Поощряване на интереса на учениците за по-задълбочено изучаване и

разбиране на историческите процеси и на позитивното отношение към паметниците
на културата.
2.

Изучаване, осмисляне и популяризиране на културното наследство,

създадено от еврейската общност, и приносът им към духовността на българското
общество.
3. Осмисляне на понятието съграждани и приносът на различните групи в
обществото към националната култура и богатство.
В изпълнение на тези цели участниците в конкурса се насърчават да посетят
музеи, архиви, да се срещнат с представители на общността, експерти, които да ги
насочат към знакови, но и към малко известни паметници в България, създадени от
евреи.

Условия за участие:
1.

В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички видове
училища в страната.

2.

Изследователският проект се реализира от екип.

3.

В един екип могат да участват максимум 5 ученици.

4.

Всеки екип може да бъде ръководен от максимум двама консултанти.

Изисквания към изследователските проекти:
1. Да отговарят на темата на конкурса.
2. Да представят информация, получена като резултат от направено изследване
по темата.
3. Изследователският проект може да бъде разработен в следните варианти:
 писмен: с обем до 10 страници;
 визуален: филм (с продължителност до 20 минути).

Добрият проект би съдържал описание на знакови места в селищата (сгради,
културни учреждения и пр.), които са отличени или трябва да бъдат отличени с
паметен знак, на интересни предмети в музеите, описани, заснети и включени в
разказ, изясняващ тяхното значение.
Участниците задължително посочват:
-

трите си имена, училище, клас, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-

mail за връзка;
-

при условие че са работили с помощта на консултанти, учители или

представители на други институции, добавят към личните си данни трите имена на
консултанта и неговата месторабота.
Срок за представяне на изследователските проекти:10.03.2021 г.(важи датата на
пощенското клеймо на подателя).
Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А,
Министерство
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образованието
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науката,

дирекция

„Съдържание

предучилищното и училищното образование“, за конкурса „Места и памет“.

на

Оценяване:
1.

Представените изследователски проекти ще се оценяват от национална
комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

2.

Изследователските проекти ще бъдат оценявани по следните критерии:
 дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 умение за излагане на фактите по темата чрез примери от регионалната
история;
 елементи на изследователска дейност;
 оригиналност и творчество при подхода към темата;
 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 езикова и стилистична култура;
 естетическо изпълнение.

Обявяване на резултатите:
1.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26.03.2021 г. на официалния
сайт на МОН.

2.

Организацията по награждаването на отличените на първите три места
проекти ще бъде оповестена допълнително.

Организация:
Разходите по участието в награждаването на отличените изследователски
проекти се поемат от МОН.

