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Национална научно-практическа конференция

Насърчаване и повишаване на грамотността

Нов шанс за успех

Покана за участие в конференция
Време и място на 2 – 3 октомври 2019 г.
провеждане: Пловдив
Организатори на Министерство на образованието и науката,
конференцията: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Цели на конференцията: Обмяна на идеи и добри практики, свързани с разработването и
внедряването на училищни политики за насърчаване и повишаване
на грамотността
Тематични направления:

 Училищни политики за повишаване на началната грамотност на
учениците от началния етап
 Повишаване на функционалната грамотност на учениците –
резултати и перспективи
 Национални политики за повишаване на грамотността сред
уязвимите групи от населението
 Приносът на проекта “Нов шанс за успех” за насърчаване и
повишаване на грамотността на възрастните

Условия за участие, Участието в работата на конференцията за представителите на
изисквания: училищата, включени в проекта “Нов шанс за успех”, е за сметка на
ОП НОИР. Регистрационната форма на представителите на
проектните училища се съгласува и изпраща чрез регионалните
екипи за организиране на обученията (РЕОО).
Командировъчни разходи на участниците в конференцията, които
не са представители на проектни училища, са за сметка на
изпращащата страна.
За всеки участник организаторите осигуряват комплект материали
и коктейл.
Форма за участие За участие в конференцията е необходимо да се попълни
регистрационна форма (приложение № 1) и да се изпрати на
адресите на членовете на Организационния екип на конференцията.
Участието в конференцията може да е:
 Без доклад
За участие в конференцията без доклад се допускат участници от
училища по проект “Нов шанс за успех”, които да представят опит
от проведените обучения на възрастни чрез презентация,
видеофилм и пр. Материалите се изпращат на организационния
комитет не по-късно 14 дни преди провеждането на конференцията.
 С доклад (научен или споделяне на практически опит)
За участие в конференцията с доклад е необходимо да се подготви
и представи на организационния комитет:
 резюме на доклада
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 текст на доклада
Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други
форуми или публикувани в други издания.
По време на конференцията докладите се представят в рамките на
5-7 минути.
Изисквания към Докладите да съдържат името на автора/авторите и на
оформлението на институцията, която представляват.
докладите Съдържанието на докладите да кореспондира с конкретно
тематично направление в програмата на конференцията
(приложение № 2)
Научните доклади да са придружени от резюме и ключови думи,
които са на български език и на английски език.
Докладите за споделяне на практически опит да са придружени
само от резюме на български език.
Техническите изисквания към оформлениeто на докладите и
резюметата са посочени в приложение № 3.
Крайни срокове

Организационен екип:

 Изпращане на заявка за участие

05.09.2019

 Изпращане на резюме на доклада

05.09.2019

 Уведомление за приет доклад

16.09.2019

 Изпращане на доклада

30.09.2019

 Провеждане на конференцията

2-3.10.2019

 Публикуване на докладите в сборник и в
електронен вариант

30.11.2019

1. Неда Кристанова, директор на ЦОПУО и координатор по проект
“Нов шанс за успех” – n.kristanova@mon.bg
2. Д-р Рени Рангелова, държавен експерт в МОН и координатор по
проект “Нов шанс за успех” – r.rangelova@mon.bg
3. Проф. д-р Румяна Танкова, заместник-ректор на Пловдивския
университет и декан на ФП към ПУ – frerum@abv.bg

Резервации: Организационният екип осигурява настаняването в хотела на
участниците в проекта “Нов шанс за успех”.
Останалите участниците сами организират престоя си по време на
конференцията. Резервацията за настаняване в хотел може да е чрез
фирма Vectra Travel – e-mail: air.sofia@vectratravel.com, тел. 02/
4083030 или 0885900100.
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Приложение № 1

Национална научно-практическа конференция

Насърчаване и повишаване на грамотността

Нов шанс за успех

Регистрационна форма
Трите имена
Длъжност
Месторабота
Научна степен
Адрес за кореспонденция,
електронна поща,
телефон
Тематично направление Избора си на тематичното направление отбележете с X.
☐ Училищни политики за повишаване на началната
грамотност на учениците от началния етап
☐ Повишаване на функционалната грамотност на учениците –
резултати и перспективи
☐ Национални политики за повишаване на грамотността сред
уязвимите групи от населението
Заглавие на доклад
Участие

☐Автор на доклад
☐Слушател
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Приложение № 2
Национална научно-практическа конференция

Насърчаване и повишаване на грамотността

Нов шанс за успех

Примерна програма
13:00 - 13:30

2 октомври 209 г.
Регистрация

13:30 Откриване на конференцията
13:30- 14:15 Приветствия към гостите
14:15 - 14:30 Пленарно заседание:
Грамотността у нас в контекста на Националната стратегия за
повишаване и насърчаване на грамотността (2014-2020)
14:30 – 15:00 Кафе-пауза
15:00 - 17:30

Дискусионен панел:
Приносът на проекта “Нов шанс за успех” за насърчаване и
повишаване на грамотността на възрастните

19:00 Коктейл
3 октомври 209 г.
9:00 - 10:00 Панел 1. “Училищни политики за повишаване на началната
грамотност на учениците от началния етап “
10:00 – 10:30

Кафе-пауза

11:00 – 11:45

Панел 2. “Повишаване на функционалната грамотност на
учениците – резултати и перспективи”

11: 45 – 12:30

Панел 3. “Национални политики за повишаване на
грамотността сред уязвимите групи от населението”

12:30 – 13:00

Пленарно заседание:
Обобщаване на резултатите от конференцията

13.00 Закриване на конференцията
13:00 – 13:30 Обяд
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Приложение № 3
Национална научно-практическа конференция
Нов шанс за успех

Насърчаване и повишаване на грамотността

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Обем:

Между 5 и 7 страници

Софтуер: Текстът трябва да бъде предоставен в DOC или DOCX
формат, съвместим с Microsoft Office Word 2010
Оформление на Полета:
страницата горе: 2.5 cm; долу: 2.5 cm; ляво: 2.5 cm; дясно: 2.5 cm
Ориентация: портретно
Размер: A4
Шрифт: Times New Roman
Формат
Стил на шрифт: Обикновен
Размер: 12 pt
Абзац: Двустранно подравняване
Редова разредка: Единична
Разредка: Преди: 6 pt; След: 0
Заглавие, резюме, Заглавието се центрира и се изписва с шрифт Times New
ключови думи Roman размер 14 pt, с удебелени главни букви. Под него се
изписват с нормални букви със същия размер на шрифта
имената на авторите (пълно собствено, инициал на
бащиното и пълно фамилно име), а на нов ред наименованията и адресите на организациите, които
представляват. Научни степени, звания и лични адреси не се
упоменават.
След два празни реда: резюме (до 100 думи), като се прилагат
общите изисквания към текста и наклонен шрифт.
На нов ред се излагат ключовите думи, отново с наклонен
шрифт.
След един празен ред се изписва заглавието на доклада на
английски език с шрифт Times New Roman, размер 14 pt, с
удебелени главни букви. Под него се изписват имената на
авторите на английски език (пълно собствено, инициал на
бащиното и пълно фамилно име). След един празен ред:
превод на резюмето на английски език, като се прилагат
общите изисквания към текста и наклонен шрифт. На нов ред
се излагат ключовите думи на английски език, отново с
наклонен шрифт.
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Основен текст:

Литература:

Текстът на изложението е след един празен ред от ключовите
думи. Отстъп за нов абзац не се допуска.
Подзаглавията
в текста се изписват с удебелени букви след интервал от един
празен ред, ляво подравнени. Номерират се с арабски цифри.
Подзаглавията се изписват с начална голяма буква и
следващи малки букви с наклонен шрифт. Номерират се
последователно с арабски цифри 1.1; 1.2; 1.3 и т.н.
Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла
независимо от вида на програмата, с която са създадени.
Цитирането на използваната литература започва след един
интервал от основния текст.
Пример за цитирания:
(а) цитиране в текста на доклада
 Хармър (Harmer, J., 2008) разделя дейностите, които могат
да се използват преди слушането в четири категории.
 Езикът трябва се преподава като „неизменна част от
съответната
етномаркирана
историкокултурна
концептосфера“, защото „езикът учи човека да бъде
човек, а езиковото многообразие подтиква човечеството
да бъде хуманно“ (Веселинов, Д., 2012).
(б) цитиране в списъка с използвана литература в края
на разработката:
 Harmer, J. (2008) How to Teach Listening. Essex: Pearson
Education Limited
 Веселинов, Д. (2012). Чуждоезиковото обучение – нови
изследователски ракурси. Чуждоезиково обучение (1), 7-8

