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П О К А Н А 

за участие в 

XV ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

 

Уважаеми педагогически специалисти, 

Уважаеми ученици, 

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ обявява петнадесетото издание на Конкурса за 

образователни продукти и кани за участие заинтересованите.  

1. Цели на конкурса 

1.1. Да се допринесе за създаването и споделянето на образователни продукти, 

базирани на интердисциплинарни и приложни подходи, с цел развиване на умения за 

творчество, сътрудничество и критично мислене, вкл. методически варианти за 

използване на ИКТ, чрез които да се подобрява качеството на обучението по 

различните учебни предмети. Като признак за качество на обучението се има предвид 

интегрирано постигане на очакваните резултати/стандарти по конкретна учебна 

дисциплина, което се осъществява при оптимален дизайн на образователната среда. 

1.2. Да се стимулират все по-широк кръг учители – новатори по отделните 

учебни дисциплини и други педагогически специалисти от системата на 

предучилищното и средното училищно образование, а също и ученици, към създаване 

на образователни продукти, с оглед на повишаване качеството на обучението. 

1.3. Да се съдейства за повишаване на дигиталната компетентност на учителите 

при създаване, оценяване, избиране, адаптиране и прилагане на качествени 

образователно-програмни продукти. 

1.4. Да се поддържа устойчива конкурентна и подкрепяща среда за 

разпространение на качествени, иновационни образователни продукти, създадени (или 

адаптирани за локалната среда) от учителя за учителя. 

1.5. Да се насърчават учениците към екипни или самостоятелни изяви при 

създаване и представяне на образователни продукти, предназначени за образователния 

процес в училище. 
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 2. Допустими участници 

2.1. Действащи учители по различни учебни дисциплини, директори, експерти 

от РУО и други специалисти от системата на предучилищното и средното образование. 

2.2. Ученици (самостоятелно участие или в екип), при условие че се посочва 

име на учител, който е подкрепил проекта.  

3. Категории 

3.1. Технологии; 

3.2. Наука; 

3.3. Изкуства; 

3.4. Спорт. 

4. Условия за допустими образователни продукти 

4.1. Предложеният образователен продукт да е насочен към развиване на 

умения за творчество, сътрудничество и критично мислене, вкл. методически варианти 

за използване на ИКТ; 

4.2. Да има ясно проявена дидактическа концепция в образователните продукти; 

4.3. Образователните продукти да са изпробвани в собствената практика; 

4.4. Кандидатурата за участие да се депозира чрез формуляра за кандидатстване 

като се представи структурирана писмена обосновка на основните образователни 

подходи и технологии, на които е базиран образователния продукт; 

4.5. Приемат се образователни продукти, при които са посочени 

първоизточниците и са с уредени авторски права; 

4.6. Отличените проекти ще бъдат публично представени чрез 

информационните платформи на ДИУУ. 

 

 5. Начин за кандидатстване 

Всеки автор попълва формуляр за кандидатстване, съдържащ лична 

информация за кандидата и описание на образователния продукт на посочения адрес: 

https://forms.gle/3eThCAcJAcMDJPmv9 

  Срок за кандидатстване: 1 ноември 2021 г. 

 

https://forms.gle/3eThCAcJAcMDJPmv9
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6. Критерии за оценяване на образователните продукти: 

6.1. Съответствие с ДОС; 

6.2. Развиване на умения за творчество, сътрудничество и критично мислене; 

6.3. Практическа приложимост; 

6.4. Оригиналност; 

6.4. Коректност при позоваване на първоизточници.            

7. Комисия с журираща функция 

Назначава се жури със заповед на директора на Департамента, което включва 

преподаватели от ДИУУ с експертиза, съответстваща на спецификата на конкурса. 

8. Награди 

Всички участници получават сертификат за участие. Отличените проекти 

получават награда, осигурена от Награден фонд на ДИУУ и партньорски организации. 

9. Координати за връзка 

ас. Здравка Костадинова 

тел. 0889 416 115 

e-mail: diuu.su@gmail.com 

 


