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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„МЕСТА И ПАМЕТ – РЕАЛНИ ЛИЧНОСТИ И ИСТИНСКИ ИСТОРИИ“,
ПОСВЕТЕН НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕВРЕИ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И СЪДБАТА НА ТЕЗИ ЕВРЕИ В ГОДИНИТЕ
НА ХОЛОКОСТА
Общи положения:
Министерството на образованието и науката и регионалните управления на
образованието организират национален ученически конкурс за изследователски проект,
посветен на участието на български евреи във войните за национално обединение и
съдбата на тези евреи в годините на Холокоста.
Цели:
1. Поощряване интереса на учениците за по-задълбочено изучаване и разбиране на
историческите процеси.
2. Разбиране на значението за „равенство пред закона“.
3. Изграждане на национално самочувствие чрез запознаване с фактите и
анализиране информацията за единството и саможертвата на всички български
граждани за отечеството.
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.
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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 30 минути).

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 2019 г. (важи датата на
пощенското клеймо на подателя).
Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А,
Министерство на образованието и науката, Дирекция „Съдържание на предучилищното
и училищното образование“, за конкурса „Места и памет – реални личности и истински
истории“.
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;
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 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 22.03.2019 г. на официалния сайт на

МОН.
2.

Награждаването на отличените на първите три места проекти, ще бъде на

12.04.2019 г.
Организация:
Разходите по участието в награждаването на отличените изследователски проекти
се поемат от МОН.

Източници на информация, които могат да бъдат използвани при разработването
на изследователския проект


Сайтове:

http://archives.bg/jews/
http://archives.bg/wars/bv
nickydavidov.net/ndvd/index.php?option=com_content&view=article&id=...
https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/bylgarskite-evrei...
https://www.struma.com/obshtestvo/dupnica-pochete-zaginalite-vuv...
strumski.com/biblioteka/?id=969
https://www.kn.government.bg/
anamnesis.info/node/1178
www.militarymuseum.bg/Pages/Military history/Voenni pametnici/Kniga...
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