РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА
МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТ НА ТЕМА:
„БАЛКАНСКА ВОЙНА 1912 – ВОЙНА НА НАЦИОНАЛНАТА НАДЕЖДА”
Конкурсът е посветен на 100 годишнината от Балканската война и
Освобождението на Родопите. Инициативата се реализира с подкрепата на Регионален
инспекторат по образование – Смолян.
А. ЦЕЛИ:
9 Да се даде възможност на участниците да изразят в проектите си надеждата
на цял един народ за национално освобождение и обединение след
несправедливите решения на Берлинския конгрес от 1878 г.;
9 Представяне значимостта и актуалността на събитието в националната ни
история чрез средствата на информационните технологии;
9 Да се формират умения за излагане на лична теза и боравене с историческите
факти и извори;
9 Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
9 Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.
Б. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В конкурса за мултимедийни проекти могат да
участват ученици от IX до XII клас на училищата от област Смолян. Участието е
индивидуално и с право на един проект за класиране.
В. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
9 Да отговарят на темата на конкурса „Балканска война 1912 – война на
националната надежда”. В проектите могат да бъдат представени участници,
места, дати и събития, свързани с хода на Балканската война и освобождението
на Родопите.
9 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния
адрес, e-mail, телефон.
9 Няма ограничения в сложността, съдържанието и използвания формат.
9 Проектите могат да бъдат представени като слайд шоу в Power Point, като
мултимедия с флаш приложение, вградено видео и др.

9 Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути или до 15-20
слайда.
9 Проектите да се изпращат във вид на запис на диск.
Г. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
9 представените проекти да отговарят на зададената тема;
9 осмисляне, аргументираност и достоверност;
9 умение за излагане на фактите;
9 елементи на изследователска дейност;
9 оригиналност и творчески подход към темата;
9 езикова и стилистична култура;
9 естетическо изпълнение.
Д. ЕТАПИ И ОЦЕНЯВАНЕ:
9 Първи етап: всеки участник изготвя проект, като по собствена преценка може да
поиска консултация и допълнителна библиографска помощ от музея.
9 Втори етап: изпращане на посочения адрес с пощенско клеймо най-късно до
08.10.2012 г.
9 Трети етап: комисия от специалисти от музея и РИО разглежда постъпилите
разработки, като ги оценява и класира според правилата на регламента.
ЧЕТВЪРТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП – ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
► 15 ОКТОМВРИ ОТ 15.00 ЧАСА В РИМ – СМОЛЯН
Е. КРАЕН СРОК за изпращане на материалите – 08 октомври (понеделник) 2012 г.
Ж. Всички материали за конкурса да се изпращат на адрес:
Регионален исторически музей «Стою Шишков»
ул. ”Дичо Петров” 3
4700 – Смолян
Тинка Белегова - За конкурса
З. НАГРАДИ:
Наградите се осигуряват от организаторите:

→ Първа награда – предметна, на стойност 100.00 лв.
→ Втора награда – предметна, на стойност 70.00 лв.
→ Трета награда – предметна, на стойност 50.00 лв.
Отличените проекти ще бъдат представени в сайта на РИМ – Смолян;
Всички участници получават грамоти.
И. УВЕДОМЯВАНЕ:
Участниците ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса до 12 октомври (петък)
2012 г.
Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес
за комуникация или e-mail адрес.
Информация за ученическия конкурс ще бъде качена в интернет на страниците на
организаторите:
www.museumsmolyan.eu
rio.eskom.bg
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

