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За конкурса

Европейската година на културното наследство има за цел да се насър-
чат повече хора да откриват културното наследство на Европа и да взаи-
модействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към 
общото европейско пространство. Културното наследство съществува в 
множество различни форми: 

  • материално наследство – например сгради, паметници, арте-
факти, облекла, художествени произведения, книги, машини, истори-
чески градове, археологически обекти;
  • нематериално наследство – обичаи, форми на представяне и из-
разяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, пред-
мети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и 
устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традицион-
ните занаяти;
 • природно наследство – ландшафти, флора и фауна;
  • цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова 
форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с 
цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти 
и европейски тематики, и акцентира върху теми като: 
 • Засилване на чувството на принадлежност към общото европей-
ско културно наследство;
 • Постигане на реална промяна в начина, по който възприемаме, 
опазваме и популяризираме културното наследство;
 • Насърчаване на активното гражданско участие;
 • Съхраняване на европейското културно наследство и предаване-
то му на бъдещите поколения.



Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Евро-
пейския съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята по-
зиция по темата за ценността на общото европейско културно наследство, 
както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема. 

Очакваме разработка, представяща един или повече европейски културни 
обекта, избрани от ученическия екип и представени като същност, история  
и живот в настоящето и бъдещето. Изберете този от видовете културно на-
следство (материално, нематериално, природно, цифрово), който най-мно-
го ви допада и който според вас играе значима роля в съхраняването на 
европейските ценности и идентичност.

За конкурса

Очакваме ученическата разработка да отговаря на следните условия:

- да бъде съвместна екипна разработка;
- да бъде разработена от екип, съставен от ученици на възраст от 10 до 19 
години;
- да бъде авторски текст; 
- да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна стра-
ница = 1800 знака с интервалите)
- насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат при-
дружени от авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 
слайда), плакати и др. материали, визуализиращи представената концепция.

условия на конкурса



условия на конкурса

Важно: Всяко училище има право да участва в конкур-
са само с една екипна разработка. 

Очакваме към текстовите разработки да включите авторско каре, съдър-
жащо пълното име на училището участник, име на клуба / екипа (ако е при-
ложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, 
точен адрес на училището, актуален телефон, е-mail за връзка. Разработки 
и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за неле-
гитимни и няма да бъдат включени в конкурса*. 
 
Материалите за конкурса изпращайте едновременно на e-mail адресите 
еtwinning@hrdc.bg , direct@europe.bg и info@ecc.bg. 

Краен срок – 6 август 2018 година.

* Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съ-
ответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С 
изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.



Ще бъдат отличени 7 ученически разработки. Всяко наградено учи-
лище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 препо-
давател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески 
лагер, включващ  обучителни дейности за изграждане на социални и 
личностни умения. 

Лагерът ще се проведе през месец септември 2018 година.

наградите

Разработките ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от: 
 • Представители на ИЦ „Европа Директно”-София;
 • Представители на ЦРЧР;
 • Представители на ЕПЦ-България.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 10 август 2018  
година на интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg ,  
http://direct.europe.bg/ и www.ecc.bg.  
Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по 
електронната поща. Най-добрите материали ще бъдат включени в бъде-
щи информационни издания на Центъра за развитие на човешките ресур-
си, ИЦ „Европа Директно” –  София и Европейския потребителски център 
- България.
За повече информация и насоки – mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02 / 915 
50 24;  vbaramova@europe.bg, тел. 02 / 988 64 10 и info@ecc.bg , тел. 02 / 
986 76 72.

Очакваме ви!

Жури и обявяване на реЗултатите


