
 

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

„1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ” 

РЕГЛАМЕНТ 

 

І. Цели на състезанието: 

1. Да насочи вниманието на учениците към великите личности на България и не 

толкова известни за обществеността- будители, допринесли за нейната слава извън 

пределите на България. 

2. Да стимулира  изследователската дейност, творческото мислене, личностната и 

екипната изява на подрастващите. 

3. Да бъдат преосмислени от позициите на съвремието идеите и делата на нашите 

сънародници, близки родственици, както и родом от Врачанския край будители, 

оставили трайни следи в краеведската и родна история. 

IІ. Участници: 

Ученици от V - VIІ клас от област Враца, които желаят да демонстрират публично 

своите знания, свързани с темата. Участниците са в екип от по 3 ученици. 

IIІ. Съдържание: 

Всеки отбор се състезава в три кръга по следните подтеми: 

 І-ви кръг: „1000 причини да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ” 

 ІІ-ри кръг: 1000 причини  да се гордеем, че сме българи от Враца и Врачанско” 

 ІІІ-ти кръг: „ Моята лична причина да се гордея, че съм БЪЛГАРИН”. Есе с 

изразена лична позиция. 

   

ІV. Ред на състезанието: 

Състезанието се провежда в три кръга. Отборното представяне допуска в 

регламентираното време  от  2 минути допълнение на отговора от други членове на отбора. 

Ако след приключването на трите кръга, някои от отборите, заемащи първите места, имат 

равен брой точки, те ще се състезават в допълнителен кръг за излъчване на отбор 

победител. 

 

V. Оценяване 

Участниците ще бъдат оценявани от жури по шестобална система.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

• ЗА СЪДЪРЖАНИЕ-пълнота, точност, яснота по конкретната подтема (непълно- 1т., 

пълно- 2). 

• ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ-убедителност, артистичност, оригиналност (непълно- 1т., 

пълно- 2). 

• ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ -(непълно/ просрочено- 1т., спазено- 2). 

Забележка: Критериите са общи за всички участници. 

 

*За подготовката на състезанието отборите могат да ползват книгата „ 1000 причини 

да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ” на Фондация „Българска гордост”, 2008г., която се намира 

в читалнята на Регионална библиотека „Хр .Ботев”, гр. Враца. 

 Информацията може да бъде разширена и обогатена от източници по избор на 

състезателите и техните ръководители 

 


