
Изисквания към творбите по история: 

Рисунка 

Да отговаря на темата на конкурса; 

Креативност и оригиналност на идеята; 

Размер до 50 х 70 см.; 

Презентация за втора възрастова група - ученици от V до VII клас 

Презентацията да отговаря на темата на конкурса; 

Ефективно използване на технологичните възможности; 

Съдържанието да бъде прецизно и научно вярно; 

Обем - от 7 до 15 слайда. 

Презентация за трета възрастова група - ученици от VIII до XII клас 

Ясно открояване на тезата; 

Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи; 

Наличие на собствени аргументирани разсъждения, подкрепящи тезата; 

Оригинално изразена лична позиция; 

Очертани елементи на структурата; 

Да присъстват разсъждения и изводи или по темата за значението на българското 

просветно дело, или дейността на българските просветители/учители, или за живота, 

дейността и педагогическите възгледи  на Вела Благоева (в зависимост от избраната 

тема); 

Есе за втора възрастова група - ученици от V до VII клас 

В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и 

събития и аргументираното си мнение по темата. 

Да присъстват разсъждения и изводи или по темата за значението на българското 

просветно дело, или дейността на българските просветители/учители, или за живота, 

дейността и педагогическите възгледи  на Вела Благоева (в зависимост от избраната 

тема); 

Есе за трета възрастова група - ученици от VIII до XII клас 
Ясно открояване на тезата; 

Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи; 

Наличие на собствени аргументирани разсъждения, подкрепящи тезата; 

Оригинално изразена лична позиция; 

Очертани елементи на структурата; 

Да присъстват разсъждения и изводи или по темата за значението на българското 

просветно дело, или дейността на българските просветители/учители, или за живота, 

дейността и педагогическите възгледи  на Вела Благоева (в зависимост от избраната 

тема); 

Изисквания към оформлението на есетата: 

Препоръчителен обем: от 1 (една)  до 3 (три) страници; 

Големина на листа: А 4; 

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1 cm; 

Right 1 cm; Gutter 0; 

Шрифт: Times New Roman – 14 pt; 

Междуредие: Single; 

Заглавие: Главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред; 

Автор: Име, презиме и фамилия – получерно (bold); 

Училище, клас: Наименование на училището, населено място, клас 

Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани. 

 


