СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
2050/ Ихтиман, обл. Софийска, бул. “Цар Освободител” 76, тел. – 0724 / 821 76, 0893615050

СОУ „Христо Ботев” Ихтиман
организира
Конкурс за най-оригинално пано, изработено от природни материали
по повод 22 април – международен ден на земята
Конкурсът е във връзка със 150 годишнината на училището
С конкурса за изработване на пано от природни материали се цели
учениците да бъдат въвлечени в активни дейности, свързани с опазване на
околната среда и поддържане на естествения биоритъм на природата. Да се
даде възможност на децата със специални образователни потребности да
се изявят, да популяризират творческите си възможности и да работят в
екип с учениците от класа.
Организатор: СОУ „Христо Ботев” Ихтиман
Регламент
Участници: В конкурса имат право да участват екипи от ученици
със специални образователни потребности от страната, с партньори ученици от класа.
Тематичен обхват: по желание
Материали и техники: Творбите могат да бъдат изработени от
семена, листа, шишарки, сушени билки, кора от дървета и други природни
материали.
Размер на творбата ( паното): формат А 3, А 2
На всички пана – на гърба, трябва да бъде залепен стикер с имената
на екипа изготвил паното, име на ръководителя, институцията, изпращаща
творбите, адрес за контакти, както и телефонен номер или e-mail адрес.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират,
записват и разпространяват получените творби на участниците, без да

заплащат права и обезщетения за това. Произведения няма да се връщат, а
ще бъдат изложени в сградата на училището – първи етаж.
Срок за изпращане на творбите:
най-късно до 12 април 2012 година
Паната следва да бъдат изпратени на адрес:
гр. Ихтиман
ул. „Цар Освободител” № 76
получател: СОУ „Христо Ботев” Ихтиман
/или чрез класните ръководители/
за конкурса „Деня на земята”
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени след 15 май 2012 година.
Критерии за оценяване:
Съответствие с темата
Оригиналност на творбата
Яснота на посланието
Използване на повече разнообразни материали
Оценяване на творбите: Оценяването на творбите ще се извърши от
жури, съставено от представители на инициаторите на конкурса и експерт
от РИО – София област.
Награден фонд: Най-добрите творби ще бъдат наградени с грамоти и
предметни награди. Наградените творби ще бъдат подредени в изложба.

