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ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
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Относно: Провеждане на национална научнопрактическа конференция за
разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства(2015 - 2020) съвместно със Синдиката на българските учители

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИНТОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо № 9105-248/18.07.2019 г. от г-жа Деница Сачева—
заместник—министър на образованието и науката, относно провеждане на национална
научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в гр. Велинград
от 8 до 10 октомври 2019 г. в областта на изпълнението на целите на Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 - 2020)
съвместно със Синдиката на българските учители. Подготовката и провеждането на
Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната
последователност:

•

провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически
практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на
който научно жури ще подбере най-добрите разработки;

•

осъществяване на Четвъртата национална конференция в гр. Велинград на 8-10
октомври 2019 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти,
допуснати до участие в Конференцията, е от бюджетите на детските градини и
училищата, в които работят.
Приложение: Модел за представяне на добра педагогическа практика.
С уважение,

АНГЕЛ ПЕТКОВ
Началник на РУС) - Разград

[р. Разград 7200, бул. „Бели лом“ 40, п.к. 21, тел. 084/61-11-17, факс 084/66-09-34
www.ruo-razgrad.com, e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg

МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

Вашата разработка трябва да следва следните стъпки:
Заглавие на бьлгарски език: Font — Times New Roman; Size — 14; Fontstyle Bold;
Effects — All Сару, Alignment - Centered; Firstline — 0 тт.
Имената на автора се изписват през един празен ред под заглавието в разгънат вид
— пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име (допустимо е само един
педагогически специалист да бъде автор на практиката). На следващия ред се изписва
името на институцията-работодател, ел. поща и тел. за връзка: Font — Times New Roman;
Size — 12; Fontstyle — Bold; Effects — SmallCaps; Alignment - Centered; First line — 0 тт.
Резюме на СЪЩНОСТТа на практиката (до 10 стандартни реда): Font — Times New
Roman; Size — 12.
Ключови думи: изписват се до 6 понятия, носители на основната идея на добрата
практика: Font — Times New Roman; Size — 12.
Описание на практиката: Font — Times New Roman; Size — 12
Уводна част или Въведение
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•
•

времето/периода за реализация на добрата практика;

•

представяне на основните педагогически цели, които се преследват.

описание на групата деца/ученици, с които е реализирана практиката
вырастови, полови, етнически и индивидуални особености, които са значими за
обучението;

ОСНОВНа част ИЛИ Изложение

1)
Пьлно описание на практиката с отчитане постигането на критерия
новаторство/оригиналност по отношение на методи, форми, техники, технологии и др.
същност; технология на подготовката; технология на реализацията (етапи);
продължителност на приложението; самооценка на иновативните елементи.
2)
Описание на постигнати резултати с отчитане на критерия
ефективност/ефикасност, като повишена мотивация, засилен интерес, провокирани нови
търсения, обогатени познания, формирани нови умения, усъвършенствани умения,
обогатени междупредметни връзки и други в областта на: обучението, выпитанието и
СОЦИ&лИиЦИЯТт, социалната сфера (работа с родители, работа с партньори от НПО,
настоятелство и др.); друга
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З) Предимства на представената практиката.
4) Выможности за прилагане в други бьлгарски детски градини и училища.
5) Ограничения и вьзможни затруднения.

6) Устойчивост/целесъобразност на практиката. Условия за постигане на
устойчивост.

Зањтючителна част шИ Зањтючение Изводи и
препоръки

Забележка:

• Фигурите (таблици, схеми, диаграми и др.) да бъдат интегрирани в текста и да
имат под тях номерация и наименование (Alignment: Centered; Fontstyle - Bold).

• Фотографии

не се приемат в основния текст, но могат да се използват при
представяне на презентацията по време на конференцията. Докладите не подлежат на
редакция.
Цитираната в текста литература се изписва по следния начин: (Михайлов, 2015, с..
..) или при съавторство (Георгиев и др., 2017, с... )
Използваната литература се помества след основния текст на доклада: Font —
Times New Roman; Size — 10; Fontstyle — 0 тт, като се подрежда в азбучен ред по
фамилията на първия автор и се описва съгласно стандарта.

Примери:
За монография: Нунев, И. Насоки за приобщаване на маргинални семейни
общности в образователните институции (С фокус към ромската общност). Велико
Търново: УИ ”Св. св. Кирил и Методий", 2018, 218 с., ISBN 978-619-208-186-7
За статия в научно списание (печатна версия): Нунев, И. Приобщаващото
образование нормативни аспекти и казуси от практиката (в съавторство).
Професионално образование, 2018, ХХ (1), с. 36-53, Print ISSN 1314 - 8567
За статия в научно СПИСание (онлаЙн версия): Нунев, И. Насоки за организиране
на лятно училище за наваксване на учебно съдържание. - Реторика и комуникации
(електронно научно списание). бр. 26, януари 2017 г. 0nline ISSN 13144464,
http://rhetoric.bg/
За ДомаД от конференция в отпечатан сборник с ред. колегия: Нунев, И. Кой
работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Сб. от международна
научна конференция ”Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще”. София, 02-03
февруари 2018 г. София: Фабер, 2018, с. 193-204, ISBN 978-619-00-0712-8
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НАУЧНО ЖУРИ:
проф. дфн Пламен Макариев — СУ „Св. Климент Охридски” проф. д-р Янка
Тоцева — Европейски политехнически университет — Перник доц. д-р Иосиф
Нунев — ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж —
Плевен доц. д-р Емил Бузов — ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж
— Плевен доц. д-р Лиляна Стракова — СУ „Св. Климент Охридски”

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада — 20 септември 2019 г.
Докладите се изпращат на e-mail: a.yotova@mon.bg
Докладите, които не се изпратени в срок, няма да бъдат разглеждани.

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
E-mail: a.yotova@mon.b g;
Лица за контакти: Анелия Иотова — 0888356784 и Иосиф Нунев- 0889952555

З

