СУ „Д- р Петър Берон“, Свиленград
организира
Национален конкурс „С мисъл за бъдещето“
по повод 100- годишнината на училището
ЦЕЛИ:
Пример за подражание в ежедневието на училището ни е делото на нашия патрон - д- р Петър
Берон, допринесъл за развитието на просветното дело в България, повече от всеки друг възрожденец.
Стремим се чрез труда и постъпките си да бъдем достойни последователи на неговия живот и дело.
В раздела на „Рибния буквар“, посветен нa възпитанието, Берон извежда няколко правила, които
определят морала на поколения напред. Едно от тях е: „Щото струваш, струвай го добре и мисли за
сетнената“.
С конкурса целим отново да бъдат изказани думи на почит и преклонение пред могъщото дело на
великия възрожденец.
РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат всички ученици от I до ХII клас.
Участниците в конкурса се разпределят в три възрастови групи:
•
I – ва група – от I до IV клас / рисунка, стихотворение /
•
II - ра група – от V до VII клас / рисунка, стихотворение, разказ /
•
III – та група- от VIII до XII клас / рисунка, стихотворение, разказ, есе /
Изисквания за рисунката:
Формат: Размерът на рисунката да е А4 /210 х 297 mm/, без паспарту.
Материали: Творбите трябва да са изпълнени с графични или цветни материали /не се препоръчва
колаж/.
Критерии за оценка : - идеен замисъл, подчинен на темата на конкурса - оригиналност и
креативност при подхода към темата - естетически качества на рисунката.
Допълнителни условия: всяка творба трябва да бъде придружена от следната информация: трите
имена на автора; възраст; град; учебно заведение или школа; телефон и е-mail за контакт.
Изисквания за есето и разказа:
1. Да отговаря на темата, макар и със заглавие от автора
2. Оригиналност и творчески подход
3. Убедителност и въздействие
4. Езикова и стилистична култура
5. Логическа или асоциативна организация на текста
6. Художествено майсторство (тропи и фигури на езика, въздействие и образност)

Критерии за оценяване на есе:
1.Правилно осмисляне на проблема;
2. Правилно формулирана теза;
3. Подходяща аргументация;
4. Правилно съставяне на цялостния текст;
5. Оригинален подход към темата;
6. Отлично владеене на правописните и граматичните норми.
Критерии за оценяване на разказа:
1. За изграждане на оригинална сюжетна линия
2. За стройна композиция
3. За изграждане на образите на героите и взаимоотношенията между тях
4. За изразяване на отношение към описваната случка чрез представяне на чувствата на
героите
5. За използване на адекватни художествени средства за въздействие върху читателя
6. За спазване на правописната, пунктуационната и граматичната норма
Изисквания към творбите:
1. Съдържанието на текста да съответства на зададената тема;
2. Конкурсната творба (рисунка, стихотворение, разказ, есе) да бъде непубликувана до
момента;
3. Стихотворението, разказа и есето да бъдат до два листа, формат А4;
4. Шрифт и размер Times New Roman 12;
4. На първия ред да бъдат изписани трите имена на участника и класа.
Творбите се изпращат в срок до 21.10. 2022 г.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 01.11. 2022 г.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на е-поща: suberon@abv.bg или на
адрес: 6500 гр.Свиленград, ул.“Отец Паисий“ № 28.
Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват
и на награждаването.
За всяка възрастова група и вид творба /рисунка, стихотворение, разказ, есе / ще бъдат връчени
първа, втора и трета награда.
В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и
медии.
За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.
Уведомяваме Ви, че трите имена, класа и населеното място на класираните ученици ще бъдат
публикувани в сайта на училището или във фейсбук- страницата на учебното заведение, както и
че снимки или видеозаписи, включващи участници в официалната церемония по награждаването
на отличените автори, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните
медии.

