КОНКУРС „УЧИЛИЩЕТО – МОЙ ВТОРИ ДОМ”

„Училището – мой втори дом” тази учебна година ще се проведе по различен начин.
Тъй като учебните занятия се провеждат в електронна среда, участието на класовете ще е
организирано в няколко направления.
1. Как участва класа?
1.1. Всеки клас може да участва в една или няколко теми от съответните направления:
Направление 1: Вкусна празнична трапеза: „Питка за Бъдни вечер”, „Баница с
късмети”, „Основно ястие”, „Десерт”
Направление 2: Коледна украса – „Коледна украса на стая”, „Коледна украса на
маса”, „Коледен костюм”, „Украса за елха”, „Коледно украшение”, „Коледни
сувенири”
Направление 3: Коледно пожелание – „Пожелание за приятели”, „Пожелание за
учители”, „Пожелание за родители”
Направление 4: Коледна картичка – рисувана картичка, картичка с квилинг техника
и материали, апликация, компютърна графика

1.2. Всеки клас изпраща снимки на участниците в съответното направление, на
електронния адрес на ученическия съвет uchenicheskisavet@schoolmath.eu , като
посочи име, фамилия и клас. Като тема на имейла е необходимо да бъде посочено
направлението, в което участва ученикът.
Например „Коледна украса на маса” – снимка на участника до масата
„Коледно пожелание” – написано на ръка или напечатано, със снимка на
неговия създател
1.3. Срок за изпращане на посочения адрес – 03.01.2021 г. /неделя/ включително.
2. По какъв начин ще се осъществява класирането?
2.1 . Класовете ще бъдат класирани по направления от жури в състав: Ръководство на МГ,
психолог и педагогически съветник, учители, ученици.
2.2.Всяка работа ще се оценява индивидуално по точкова система 0-10 т.
2.3. За оценка на класа се взима средната аритметична оценка от участниците. Ако в даден
клас е участвал само един ученик в дадено направление, то той се състезава като
индивидуален участник в съответното направление.

3. Награди
3.1. Наградите ще бъдат материални, а не виртуални.
3.2. Участниците със своите проекти /участия по теми/, както и имената на
победителите ще бъдат качени на сайта на гимназията.

От Ръководството на гимназията

