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КОНКУРС  

НЕСТАНДАРТЕН УЧИТЕЛ 
 

 

Конкурсът „Нестандартен учител“ е насочен към учители, които проявяват 

инициативност и нестандартен подход при решаването на ежедневни проблеми в 

педагогическата практика.  

Целта на конкурса е да се популяризира творческата страна на учителската 

професия, както и да се насочи общественото внимание към ежедневните 

предизвикателства, пред които е изправен всеки учител.  

В рамките на конкурса ще бъдат отличени най-креативните и нетрадиционни идеи 

в съответната категория. Техните автори ще бъдат наградени на специално организирана 

церемония. 

Всички класирани практики и техните автори ще получат поощрителна награда, 

покана за участие в церемонията и възможност да публикуват своите идеи в е-списание 

„Наука и образование“. 

Категории: 

• Детски учител 

• Начален учител 

• Учител по предмет (5-11 клас) 

• Учител теоретична и професионална подготовка 

• Млад (начинаещ) учител (с до 3 години стаж) 

• Нестандартен екип – екип от учители (до 5 учители) 

 

Департамент 

за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти 

с подкрепата и любезното съдействие на 

РУО-Бургас и Община-Бургас 
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Условия на конкурса: 

Представяне на образователна практика, която е базирана на нетрадиционен подход 

в обучението или възпитанието.  

Практиката трябва да е оригинално решение на конкретен проблем от 

образователната практика на автора/авторите. 

Практиката не трябва да повтаря дейности, реализирани по проекти и програми. 

С приоритет са идеи, които предлагат решения на проблеми в ежедневната 

образователна дейност и които често остават незабелязани. 

Практиката трябва да е описана по следния начин: 

• Наименование на практиката – практиката следва да бъде озаглавена, 

така че да се подчертае нейния вид като педагогическа форма (напр. конкурс, задание, 

проект, инициатива) и нейната специфика . 

• Място на реализиране на практиката – посочва се конкретното място, на 

което е реализирана практиката (образователна институция, на открито - парк, местност; 

в музей и т.н.). 

• Участници – с кого е реализирана практиката (ученици от определен 

клас/паралелка в определено училище, деца от специфични социални групи, деца от 

определени групи в ДГ, родители, експерти и др.п.). 

• Контекст – проблем, който е стимулирал търсенето на нестандартно 

решение от страна на учителя (или екипът). 

• Цел – конкретна цел, която си е поставил учителят (или екипът учители), и 

която се стреми да постигне чрез приложената практика. 

• Описание – в тази част следва да се опише начинът, по който е реализирана 

практиката. При описанието се придържайте към следните ключови въпроси:  

- Какви конкретни дейности са реализирани 

- Как  са организирани дейностите  

- Какви методи, форми и средства са използвани  

• Резултат – конкретните резултати, които е постигнал учителят (или 

екипът) във връзка с поставената цел.  

Описаната практика следва да е придружена със снимков материал или видео-

клип. Видео-клипът е с максимална продължителност до 15 минути, в mp4 формат. 

Снимките се оформят в галерия по подходящ начин – до 15 снимки.  

Допуска са един вид визуализация! 

http://www.btu.bg/
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ВНИМАНИЕ: Материали, които не съответстват на изискванията, няма да 

бъдат разглеждани! Не се допуска участие на една и съща практика в следващи 

издания на конкурс! 

ЖУРИ НА КОНКУРСА: 

доц. д-р Надежда Калоянова – председател 

г-жа Йорданка Ананиева - заместник-кмет Образование, здравеопазване, 

социални дейности и младежки политики, Община Бургас 

г-жа Гюлшен Еминова – експерт „Квалификация на педагогическите 

специалисти“, РУО Бургас 

доц. д-р Красимира Димитрова – директор на ДКПРПС 

доц. д-р Пенка Вълчева – Департамент КПРПС 

ЗАПИСВАНЕ: 

Формулярът за участие се изпраща на konkurs@dkps.uniburgas.bg 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

Формулярът за участие и всички необходими документи могат да бъдат изтеглени 

от сайта на Департамент КПРПС (http://dkps.uniburgas.bg/) – раздел АКТУАЛНО.  

СРОК: 

Конкурсни предложения ще се приемат до 01.06.2023 г. 

НАГРАЖДАВАНЕ: 

Награждаването на класираните конкурсни предложения ще се състои в сесия 

преди откриването на ПЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“ на 24.06.2023 г. в град Бургас.  

Допълнителна информация: 

доц. д-р Надежда Калоянова – координатор на конкурса 

konkurs@dkps.uniburgas.bg 
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