Заключителен етап на ученически конкурс за мултимедиен проект
„Балканската война 1912 – война на националната надежда”
В рамките на годишната програма на Регионален исторически музей „Стою
Шишков” – Смолян, посветена на отбелязването на 100-годишнината от Балканската
война и освобождението на Родопите, със съдействието на Регионален инспекторат по
образование – Смолян, е организиран ученически конкурс за мултимедиен проект на
тема: „Балканската война 1912 – война на националната надежда”.
Покана за участие е отправена към всички ученици от ІХ до ХІІ клас в Област
Смолян. Конкурсът има за цел да се даде възможност на участниците да изразят в
проектите си значимостта и актуалността на събитието в националната ни история.
Заключителният етап на конкурса – представяне и награждаване на участниците
в него, е проведен на 15 октомври (понеделник) от 15.00 часа в експозиционни зали на
музея.
Със свои проекти участват учениците: Слави Кадиев, Мартин Пацов, Иван
Яръмов, Ралица Кехайова, Моника Чолакова и Дениса Молаахмедова от ПМГ „Васил
Левски” – гр. Смолян; Михаил Черпоков от ПГИ „Карл Маркс” – гр. Смолян; Нанси
Букова и Златко Читаков от ПГЧЕ „Иван Вазов” – гр. Смолян; Севина Ушева от ПГ
„Васил Димитров” – гр. Мадан; Григор Давидов от СОУ „Васил Дечев” – гр. Чепеларе;
Валерия Емилова от СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Смолян.
Жури от специалисти в състав: председател - Анатоли Карабов – старши експерт
по математика, информатика и информационни технологии в РИО – Смолян, членове:
Катя Сулинаджиева – уредник в РИМ – Смолян, Тони Кацаров – web designer,
компютърен инженер, Тинка Белегова – уредник в РИМ – Смолян, разгледа подробно
получените презентации и присъди следните награди:

Първа награда - Слави Кадиев (12 б клас) от
ПМГ „Васил Левски” – гр. Смолян, за
мултимедиен проект на тема: „Владимир
Серафимов – освободителят на Родопите”

Втора награда - Севина Ушева (11 а
клас) от ПГ „Васил Димитров” – гр.
Мадан, за мултимедиен проект на тема:
„Паметни места, свързани с Балканската
война в моя роден край”

Трета награда - Григор Давидов (9 клас) от
СОУ „Васил Дечев” – гр. Чепеларе, за
мултимедиен проект на тема: „Балканска
война 1912 – война на националната
надежда”

Заключителната среща на участниците за представяне на резултатите от
конкурса и награждаване на победителите, e удостоена с присъствие от областната и
общинската администрация, директори на училища, преподаватели и съученици на
участниците в конкурса.
Наградите за отличените проекти са осигурени от РИМ – Смолян и РИО Смолян. На всички участници са връчени грамоти за участие. Отличените проекти се
публикуват в сайта на РИМ – Смолян и РИО – Смолян.

