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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             
 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД  
 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 

БЛАГОЕВГРАД 

ОБЯВЯВА 

Областен ученически конкурс на тема:      

„Ние и Природата“ 

I. Регламент на конкурса: Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в 

област Благоевград. Тематиката е свързана с повишаване на мотивацията на учениците 

чрез прилагане на компетентностния подход.  

II. Цели на конкурса:  

 Да се стимулира развитието на творческия потенциал и изявата на учениците по 

теми, свързани с формиране на екологична култура, позволявайки им да демонстрират 

креативност и да провокират у тях интерпретирането на важността на темата.  

 Да предизвика участниците в конкурса да пресъздадат творчески отношението си 

към околната среда.  

 Да се засили интереса на младите хора към случващото се около тях чрез 

използване на художествени средства и компютърните технологии.  

III. Участници: Право на участие в конкурса имат всички ученици на възраст от 6 до 

18 години, разпределени в три групи : 

 първа - от I - IV клас; 

 втора - от V- VII клас; 

 трета - от VIII – XII клас. 

IV. Категории: 

1. РИСУНКА: 

 На картон с размери без ограничение; 

 Без паспарту; 

 Желателно е да съдържа име или мото, отпечатани на гърба; 

 Техниката на рисуване – по избор на участника.  
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2. ФОТОГРАФИЯ: 

 Да са заснети с резолюция не по-малко от 300 dpi; 

 Формат на фотографиите 3х4, jpg; 

 Разпечатана в размер А4; 

 Да се вижда дата на заснемането. 

3. ПРОЕКТ, изработен от материали по желание, като с предимство ще се 

оценяват тези изработени от естествени и рециклируеми такива. Може да 

бъде: 

 Природата около мен; 

 Ученикът в природата; 

 Мечтаната природа; 

 Бъдещето на природата. 

4. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

 Записана на диск или флаш-памет; 

 Обем до 15 слайда и продължителност -  не повече от 10 минути; 

 Създадена на програмата Power Point, като ще бъдат поощрявани разработки, 

съдържащи снимки и видеоклипове, които са авторски, актуални и атрактивни; 

 Последният слайд да съдържа: Училище, населено място,трите имена и клас на 

автора, ел. адрес и телефон. 

5. Условия: Участието в конкурса е индивидуално, като от всяко училище се 

допуска по един участник от възрастова група в категория. 

 Творбите, които се изпращат трябва да бъдат придружени с Декларация за 

информирано съгласие от родител/настойник/попечител на участника (за публикуване на 

резултатите и снимане). 

 Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация: 

 Учебно заведение, населено място; 

 Трите имена и клас на автора; 

 Категория, в която е участието; 

 Ръководител/учител; 

 Ел. адрес и телефон на ръководителя. 

6. Награждаване:  
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Победителите в конкурса, ще получат първа, втора и трета награда за всяка възрастова 

група в съответната категория 

 

7. Краен срок за изпращане 20.04.2023 г. 

на адрес: 

2700 гр. Благоевград 

ул. „Тракия“ №2   

РУО - Благоевград 

За конкурса: „Ние и Природата“  

 

За допълнителна информация и контакти: 

Анета Стоянова, е-mail: stoyanova@ruo-blg.bg, тел. 073/885271 

 

 

Организаторите запазват правото си да ползват разработките за целите на конкурса, 

както и в информационни кампании или други публични активности. 

 

 

 

 

 


