НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 3”
15 ОКТОМВРИ 2010 – 1 МАЙ 2011 Г.
РЕГЛАМЕНТ
Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без
тютюн 3” е замислен да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от
тютюнев дим, и да подтикнат околните към отхвърляне или ограничаване на
тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора,
притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия
дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е част от
инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния
начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за
ограничаване на тютюнопушенето в Република България.
І. Формат на конкурса:
Националният конкурс се осъществява в две фази.
Първа фаза (15 октомври – 30 ноември 2010 г.):
Разработване и изпращане на проекти в областта на:
-

превенция на тютюнопушене и/ или

-

отказване от тютюнопушене и/ или

-

превенция на пасивно тютюнопушене.

Участници, които предоставят чрез проектите си предложение за лого на Националната
програма за контрол на тютюна в Република България 2011-2015 г., ще бъдат поощрени
в процедурите по оценяване и класиране. Повече за сега действащата програма може да
бъде прочетено на www.mh.government.bg, секция „Стратегии и програми”, 2007 г.
Втора фаза (1 декември 2010 – 1 май 2011 г.):
Реализация на проектите и тяхното отчитане.
Задължително е участието и в двете фази на конкурса!
ІІ. Изисквания за допускане до участие в конкурса:
1. Изискване за кандидатстване:
Предоставен попълнен формуляр в обем до 5 страници, който може да бъде намерен на
интернет страниците: www.aznepusha.bg, www.mh.governmnent.bg, www.youthsport.bg,
www.minedu.government.bg, www.mc.government.bg, както и на интернет страниците на:
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Регионалните инспекции за контрол и опазване на общественото здраве, Регионалните
инспекторати по образование и читалищата.
2. Изисквания за участие:
-

в двете фази на конкурса участва цялата паралелка или клас, като не се допуска
индивидуално участие;

-

в конкурса могат да участват паралелки или класове1 с ученици от 1 до 12 клас от
цялата страна, разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12
клас;

-

участниците трябва да представят отчет, в обем до 3 страници, с приложен
доказателствен материал за изпълнението на проекта до 1 май 2011 г. за цялостното
изпълнение на проекта, по електронен път на адрес: vvelikova@mh.government.bg и
на хартиен носител по пощата, като отчетите на наградените проекти ще бъдат
публикувани на интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на
тютюнопушенето.

-

в края на проекта 100 % от участниците НЕ трябва да пушат. За целта, заедно с
окончателния отчет, се предоставя писмо-декларация на хартиен носител и в
сканиран вид, подписана от учениците, техния класен ръководител (или
ръководител на проекта) и директора на училището.

3. Изисквания към проекта:
-

проектът да бъде с ясни цели, реално изпълними задачи и дейности, с добра
формулировка, точно дефинирани крайни резултати;

-

не се приемат проекти, написани на ръка;

-

всяко проектно предложение се предоставя най-късно до 30 ноември 2010 г. на
електронен носител на адрес: vvelikova@mh.government.bg и на хартиен носител на
адрес:
Вилия Великова
Дирекция „Обществено здраве”
За конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 3”
Бул. „Александър Стамболийски” №39, ет.3, стая 1
1000 София

При разработването на проекта се препоръчват следните източници на информация:
www.aznepusha.com, www.who.int/tobacco/en, www.euro.who.int, www.ec.europa.eu,
www.Help-eu.com, интернет страниците на Регионалните инспекции по опазване на
общественото здраве и др.
ІІІ. Критерии за оценка
І фаза:
Получаване на разработения проект в срок и съгласно посочените изисквания.
Публикуване на списъка с участниците в конкурса на интернет страницата на
Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България
www.aznepusha.bg.
1

Под понятието-термин „клас” се има пред вид понятие за всички паралелки от един същ клас.
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ІІ фаза:
1. 100% от участниците в конкурса да не пушат в края на проекта.
2. Оригиналност и творчество при избора на подход за ограничаване на
тютюнопушенето сред младите хора
3. Устойчивост на резултатите от изпълнените дейности.
4. Позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта.
5. Численост на обхванатите в проекта целеви групи.
6. Съпоставимост между планираните и реализираните дейности по проекта.
7. Отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии.
ІII. Етапи на оценяване:
Iви етап - Оценява се кои от получените до 30 ноември 2010 г. проекти са достигнали
адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап.
IIри етап - Експертна комисия от представители на Министерството на
здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката,
Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта
оценяват по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти
и предоставените в срок до 1 май 2011 г. отчети. Експертната комисия оценява
изпълнението на проектите по зададените критерии и определя 9-те най-добри проекта,
по 3 във всяка възрастова категория.
Комисията осъществява класирането до 20 май 2011 г.
Официалното награждаване на победителите е на 31 май 2011 г.
IV. Награди:
Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория,
съответно I, II и III място на класиране.
Лице за контакти:
Вилия Великова, главен експерт
дирекция „Обществено здраве”
Министерство на здравеопазването
бул. „Ал.Стамболийски” №39
1000 София
тел: +359 2 9301 267
факс: +359 2 988 3413
ел. адрес: vvelikova@mh.government.bg
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Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на физическото възпитание и спорта

Министерство на културата

Национален ученически конкурс

Проектът на нашия клас –
за живот без тютюн 3
Участници в конкурса
Ученици от 1-12 клас и техните учители
Краен срок за подаване на предложенията
30 ноември 2010 г.
За повече информация:
www.aznepusha.bg
www.minedu.government.bg
www.mc.government.bg
www.youthsport.bg
РИОКОЗ
РИО

Условия за участие
Формат на конкурса
Националният конкурс се осъществява в две фази
Първа фаза (15 октомври – 30 ноември 2010 г.):
Разработване и изпращане на проекти в областта на:
превенция на тютюнопушене и/ или
отказване от тютюнопушене и/ или
превенция на пасивно тютюнопушене.
Участници, които предоставят чрез проектите си предложение за лого на Националната програма за
контрол на тютюна в Република България 2011-2015 г., ще бъдат поощрени в процедурите по оценяване и
класиране. Повече за сега действащата програма може да бъде прочетено на www.mh.government.bg,
секция „Стратегии и програми”, 2007 г.
Втора фаза (1 декември 2010 – 1 май 2011 г.):
Реализация на проектите и тяхното отчитане.
Задължително е участието и в двете фази на конкурса!
Изисквания за участие
в двете фази на конкурса участва цялата паралелка или клас, като не се допуска индивидуално участие;
в конкурса могат да участват паралелки или класове с ученици от 1 до 12 клас от цялата страна,
разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас;
участниците трябва да представят отчет, в обем до 3 страници, с приложен доказателствен материал за
изпълнението на проекта до 1 май 2011 г. за цялостното изпълнение на проекта, по електронен път на
адрес: vvelikova@mh.government.bg и на хартиен носител по пощата, като отчетите на наградените
проекти ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Националната програма за ограничаване на
тютюнопушенето.
в края на проекта 100 % от участниците НЕ трябва да пушат. За целта, заедно с окончателния отчет,
се предоставя писмо-декларация на хартиен носител и в сканиран вид, подписана от учениците, техния
класен ръководител (или ръководител на проекта) и директора на училището.
Изисквания към проекта
проектът да бъде с ясни цели, реално изпълними задачи и дейности, с добра формулировка, точно
дефинирани крайни резултати;
не се приемат проекти, написани на ръка;
всяко проектно предложение се предоставя най-късно до 30 ноември 2009 г. на електронен носител на
адрес: vvelikova@mh.government.bg и на хартиен носител на адрес:
Вилия Великова
Дирекция „Обществено здраве”
За конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 3”
Бул. „Александър Стамболийски” №39, ет.3, стая 1
1000 София

Критерии за оценка
І фаза
Получаване на разработения проект в срок и съгласно посочените изисквания. Публикуване на списъка с
участниците в конкурса на интернет страницата на Националната програма за ограничаване на
тютюнопушенето в Република България www.aznepusha.bg.
ІІ фаза
1. 100% от участниците в конкурса да не пушат в края на проекта.
2. Оригиналност и творчество при избора на подход за ограничаване на тютюнопушенето сред младите
хора
3. Устойчивост на резултатите от изпълнените дейности.
4. Позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта.
5. Численост на обхванатите в проекта целеви групи.
6. Съпоставимост между планираните и реализираните дейности по проекта.

7. Отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии.
Награди
Предвидени са общо 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III
място на класиране.
При разработването на проекта се препоръчват следните източници на информация: www.aznepusha.com,
www.who.int/tobacco/en, www.euro.who.int, www.ec.europa.eu, www.Help-eu.com, интернет страниците на
Регионалните инспекции по опазване на общественото здраве и др.

