
РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

за учебната 2013/2014 година

Националното състезание по география и икономика през учебната 2013/2014 година се

организира и провежда на 15 и 16 февруари 2014 година в ПМГ „Добри П. Чинтулов“ –

Сливен.

Целта на Националното състезание по география и икономика е да се предостави

възможност за изява на младите хора с повишен интерес към учебния предмет

география и икономика.

Подцели:

 Задълбочаване на познанието в областта на географията и нейното приложно

значение;

 Усъвършенстване на уменията за работа с различни източници на географска

информация;

 Усъвършенстване на уменията за интерпретация на географска информация;

 Акцентуване върху значението на географските знания, умения и интереси за

успешна реализация на личността;

 Осигуряване на възможности за социална и личностна изява на младите хора.

Условия за участие

В Националното състезание по география и икономика през учебната 2013/2014 година

могат да участват ученици от 11. и 12. клас, които се обучават в:

 паралелки на СОУ и профилирани гимназии, съгласно учебния план на които

обучението  по география и икономика се осъществява в профилирана подготовка (ПП);

 паралелки на професионални гимназии, съгласно учебния план на които

учебно съдържание по география и по икономика е включено в предмети от задължителната

професионална подготовка (ЗПП).

Всяко училище има право да участва с до трима ученици в 11. и/или 12. клас. Участието

е индивидуално. Учениците се придружават от ръководител.

В срок до 15.01.2014 година РИО – Сливен изпраща заявка за участие и програма на



другите РИО в страната.

В срок до 31.01.2014 година експертите по ОНГО в РИО обобщават заявките и ги

изпращат в РИО – Сливен.

Експертът по ОНГО в РИО има право да определи максимум 3 училищни отбора за

участие от областта, отговарящи на изискванията и съобразно утвърденото учебно време за

профилирана подготовка и задължителна професионална подготовка.

Формат и съдържание на състезанието

Състезанието се състои от два етапа:

 Първи етап – мултимедиен и писмен тест, включващ 30 мултимедийни и 30

писмени тестови въпроса. Времетраене - 90 минути.

 Втори етап - практическа задача на тема: „Демографски проблеми и

демографска политика”. Представяне на участник - до 10 минути.

Задачите в двата етапа са съобразени с учебните програми по география и икономика

(задължителна и профилирана подготовка) в гимназиален етап и се съставят от националната

комисия. В състава й са включени преподаватели от висши училища и учители по география

и икономика.

Оценяване и класиране

Първи етап

Националната комисия проверява изпитните работи и допуска до участие във втория

етап първите 10 ученици, постигнали най-висок резултат. Общият брой точки от този етап е

90.

Втори етап

Във втория етап десетте допуснати участници се явяват в ред, обратен на класирането

си. Критерии за оценяване на учениците:

 задълбочена географска култура;

 изразяване на лична позиция;

 реторични и езикови умения.

Общият брой точки в този етап е 60.

Максималният брой точки в състезанието е 150.

Класирането е индивидуално и се обявява след края на последния етап. Класираните на

първите три места получават грамоти.


