ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТ I
И ДЕЙНОСТ II ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА
УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
I. ПЪРВИ ЕТАП: ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПРОЕКТНА ИДЕЯ)
1. Към министъра на образованието и науката се създава комисия от експерти
на Министерството на образованието и науката, външни лица с експертиза в
иновациите в образованието и лица с експертиза в технологичните индустрии, ИКТ,
природни и точни науки, която оценява подадените на първи етап проектни
предложения по Дейност I и Дейност II и класира проектите за втори етап.
2. Оценяване и разпределение на проектните предложения:
- Всеки проект се оценява от трима оценители: по един от всяка група;
- Проектните предложения се разпределят на случаен принцип сред
оценителите;
- При оценяването на проектните предложения оценителите не виждат името на
училището, код по НЕИСПУО, както и други общи данни за него, а само типа на
населеното място (село, малък град, голям град, областен град, столица);
- Оценяването на проектните предложения се извършва чрез електронната
страница на Националната програма https://stem.mon.bg, като всеки от оценителите
влиза с потребителското си име и парола;
- На всеки оценител се предоставя достъп само до проектите, които са му
разпределени;
- Всеки оценител може да коригира своята оценка, преди окончателно
класиране на проектното предложение за втори етап;
- При разлика от 10 или повече точки на двама от оценителите в групата,
проектното предложение преминава процедура за арбитраж.
3. Арбитражът на проектните предложения се осъществява от двама оценители
(арбитражно жури), които поставят още 2 оценки. Техните оценки се вземат с тегловен
коефициент 1.5 и изчислява средната от всички оценки.

Забележка: 10 т. са с тежест 8,3% в максималната възможна оценка от 120 т.,
което приемаме за достатъчно значимо разминаване в оценките на оценителите, което
да налага арбитражно жури.
II. ВТОРИ ЕТАП: ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПЪЛНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПРОЕКТА)
1. Към министъра на образованието и науката се създава комисия от експерти
на Министерството на образованието и науката, външни лица с експертиза в
иновациите в образованието, лица с експертиза в технологичните индустрии, ИКТ,
природни и точни науки, както и архитекти, проектанти, строителен надзор, която
оценява класираните за втори етап проектни предложения по Дейност I и Дейност II и
ги класира по точки в низходящ ред.
2. Оценяване и разпределение на проектните предложения:
- Всеки проект се оценява от четирима оценители: по един от всяка група;
- Проектните предложения се разпределят на случаен принцип сред
оценителите;
- При оценяването на проектните предложения оценителите виждат името на
училището, кода по НЕИСПУО, както и всички други общи данни.
- Оценяването на проектните предложения се извършва чрез електронната
страница на Националната програма https://stem.mon.bg, като всеки от оценителите
влиза с потребителското си име и парола;
- На всеки оценител се предоставя достъп само до проектите, които са му
разпределени;
- Всеки оценител може да коригира своята оценка, преди окончателното
класиране.
- След оценяване на проектните предложения по Дейност I от всички оценители
в групата, кандидатите публично мотивират идеята чрез интервю с комисията.
- При разлика от 10 или повече точки на двама от оценителите в групата,
проектното предложение преминава процедура за арбитраж.
3. Арбитражът на проектните предложения се осъществява от двама оценители
(арбитражно жури), които поставят още 2 оценки. Техните оценки се вземат с тегловен
коефициент 1.5 и изчислява средната от всички оценки.

Забележка: 10 т. са с тежест 8,3% в максималната възможна оценка от 120 т.,
което приемаме за достатъчно значимо разминаване в оценките на оценителите, което
да налага арбитражно жури.

За контакти и информация:
Борис Шейнин - държавен експерт в дирекция ОБГУМ; e-mail:
b.sheynin@mon.bg; тел. 02/92 17 710;
Ваня Карабашева - старши експерт в дирекция ОБГУМ; e-mail:
v.karabasheva@mon.bg; тел. 02/92 17 431.

