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СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ-XXI ВЕК“, ГР.СМОЛЯН
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПОД МОТОТО “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“

Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани учениците от основните и средните
общо образователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в
конкурса за разработване на литературно произведение – приказка, стихотворение, есе
или разказ, под мотото : “Родопите-наш дом и наше бъдеще“.
Конкурсът е организиран в в рамките на проект:”Опазване на биоразнообразието в
района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност
„Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”. Проектът се финансира
в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., и се изпълнява от Сдружение с
нестопанска цел „ Развитие-XXIвек“, гр.Смолян.
ЦЕЛИ на конкурса:
Основната цел е изграждане и повишаване на екологично съзнание, култура и
активна гражданска позиция по въпросите за опазване на природното и културно наследство
на Родопите, чрез творчество.
Специфичните цели са:

усвояване и/или надграждане на
знания за природата на Родопите- растителен и
животински свят, гори, защитени растения и животни, природни и културни обекти;

стимулиране на позитивното мислене и нагласи на подрастващите по проблемите за
опазване на природното и културно наследство на Родопите чрез средствата на езика;

стимулиране и развитие на умения за творческо мислене и писане в различните
литературни жанрове;

стимулиране на творческото въображение, образното и логическото мислене, както и
способността за изразяване на мисли, възприятия, чувства, настроения, вътрешни
преживявания, собствено мнение и позиция;

възможност за изява на самостоятелното мислене и на творческата индивидуалност.
I.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от основните и средни
общообразователни училища, както и от извънучилищни звена, школи и ученически
клубове на територията на общините Смолян, Девин и Борино, Смолянска област.
II.

Участниците се състезават в три възрастови групи:
1-ва група- деца от I до IV клас;
2-ра група- ученици от V-VIII клас;
3-та група- ученици от IX-XII клас.

ПРОЕКТ: ” ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РАЙОНА НА
С.МУГЛА (ЗАПАДНИ РОДОПИ) И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНА
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „КАЗАНДЖИ ДЕРЕ“ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА”
BG 05/1618

III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците развиват една авторска тематична литературна разработка под формата на
приказка, стихотворение, есе или разказ (по желание), носеща позитивно послание за
природата, гората, растителният и животински свят на Родопите, културното наследство,
традициите и обичаите, по една от следните примерни теми:

“Моята прекрасна гора“;

„Моето любимо диво животно“ ;

„Моето любимо диво цвете“ ;

„Красивата Родопа-мой дом и мое бъдеще“.
Обемът на литературното произведение – приказка, есе или разказ не трябва да
надвишава 4 стандартни машинописни страници, формат A4, размер на шрифта 14,
междуредие 1.5 см. Стихотворението не трябва да превишава 1 стандартна машинописна
страница. Текстът на произведението трябва да е набран на компютър, като най-горе се
изписва темата на произведението, следва основният текст, а накрая се изписват имената
на участника, клас, училище, адрес, телефон и e- mail за контакти с участинка или негов
родител/ учител.
IV.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Оригиналност и иновативност на разработката;

Сюжетна линия, свързана с познания за природата и културата на Родопитерастителен и животински свят, гори, защитени видове, уникални природни и културноисторически обекти, традиции, обичаи;

Екологично мислене, съзнание и култура;

Последователност и логичност на изложението и умения за аргументация- за
жанровете есе и разказ;

Творческо въображение и мислене;

Езикова култура.
V.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Литературните произведения трябва да бъдат изпратени по електронен път, формат
на файла Word (doc. или docx). Краен срок за изпращане: 20 февруари 2016 година..
Eлектронен адрес (e-mail) за изпращане на произведенията:
development_21century@abv.bg
Класирането ще се извърши от специално жури, което ще оцени произведенията,
съгласно критериите за оценка.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март 2016 година, като
участниците и училищата ще бъдат информирани по електронната поща или по телефона.
Резултатите ще бъдат обявени и на сайта на проекта на адрес:www.rhodope-mugla.org.
На сайта ще бъдат публикувани и творбите на победителите в конкурса.
Официалното награждаване на участниците в конкурса ще се състои по време на
откриването на изложбата „Родопите –наш дом и наше бъдеще“, чиято дата и място на
провеждане ще бъдат обявени допълнително.
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VI.
НАГРАДЕН ФОНД:

MP3 плеър или флаш памет

Детски енциклопедии

Ученически сакове /раници

Комплекти ученически принадлежности
Всички участници ще получат грамоти за участие.
За допълнителна информация и контакти:
Силвия Младенова,
Ръководител проект
e-mail: silvia_mladenova@mail.bg
0899 37 50 67
0878 75 82 10

Проектът: ”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на
природна забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”, се финансира
в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG 05/1618 D328.

www.ngogrants.bg

www.rhodope-mugla.org
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