КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:
„73 години от участието на България във Втората световна война 1944- 1945 г.”
ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:
Областен съвет на Съюза на ветераните от войните - Велико Търново и Средно
училища „Вела Благоева”- Велико Търново.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
• Със средствата на литературните форми и изкуството учащите се да изразят своето
отношение към:
- приноса на Българската армия за победата над Нацистка Германия през Втората
световна война 1944 - 1945 г.
- връзката между фронт и тил по време на военните действия героизма на
българската армия.
- героизма на българската армия, проявен в бойните действия.
• Да се стимулира развитието на родовата памет.
• Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора
• Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към заслугите на
предходните поколения.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват ученици от СУ „Вела Благоева”- Велико Търново.
– индивидуално, в две възрастови групи:
• V – VIII клас
• IX – XII клас
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта
Критерии за оценяване:
• разработките да са с обем до 5 страници, формат- А4, размер на шрифта 12.
• разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути.
• интервютата да се вземат участници във войната или техни потомци.
• коректно използване на първоизточниците.
• умение за излагане на фактите.
• спазване на специфичните изисквания на съответния жанр
• езикова и стилистична култура.
2. Реферати и есета
Критерии за оценяване:
• разработките да са с обем до 5 страници, формат- А4, размер на шрифта 12.
• ясна и точно формулирана тема.
• добре подбрани аргументи.
• елементи на изследователска дейност.
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• оригиналност и творчески подход.
• лична позиция.
• езикова и стилистична култура.
3. Стихотворения, разкази, рисунки
Критерии за оценяване:
• разказите да са с обем до 5 страници, формат- А4, размер на шрифта 12.
• рисунките да са с размери до 35/50 см. със свободен избор на техника и
материали.
• творбите да отговарят на темата.
• да имат определена художествена стойност.
• оригиналност и творчески подход.
• лична позиция.
• езикова и стилистична култура.
Забележка: На гърба на рисунката авторът да запише личния си адрес,
учебното заведение и класа, в което учи и координати за връзка.
Творбите не се връщат на авторите.
Всеки участник може да представи повече от една творба.
4. Конкурсът се провежда до 25 април 2018 г.
Организаторите препоръчват на учителите по история и цивилизации да
акцентират на посочената тема на конкурса в учебните часове.
Награди за участници и научни ръководители:
1. Предметни награди.
2 .Грамоти за всички участници класирани за втория етап.
3. Грамоти за научните ръководители.
За контакти:
5000 Велико Търново, Централна поща, П. К. 523
Областен съвет на ветераните от войните
тел. 0887/203875 - Иван Коев
5008 Велико Търново
Кв. „Бузлуджа“
ул. „К. Паница“ №1
СУ „Вела Благоева“
Ангел Янчев
0878642861
sou_vb_vt@abv.bg
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