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I. ЦЕЛИ на състезанието:

Предоставя възможност за творческа изява на учениците в областта на
информационните технологии.
2. Осигурява възможност за демонстриране на знания и практически умения при
изработването на проект.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Организатор: СМБ-Русе, сдружение „Инфомат – Русе“ и ПМГ „Баба Тонка“.
Място на провеждане: компютърните кабинето на ПМГ „Баба Тонка“.
Начален час: 9:00 ч. на 13.05.2018 г. При заявен по-голям брой участници от
наличните работни места в компютърните зали, състезателите ще бъдат разпределени за
участие с по-късен начален час, посочен от организаторите.
III. РЕГЛАМЕНТ на състезанието:

Времетраене: 90 минути за състезател от всяка възрастова група по съответната тема:
Направление: „Мама/тате знае по-добре“ за I, ІІ, ІІІ и ІV клас – Учениците, заедно
със свой родител ще рисуват на MS Paint от Windows 7 изображение на тема „Домашният
любимец, който имам или искам да имам“. Родителят участва със съвети и напътствия до
детето.
Направление: „Моят комикс“ за V, VІ, VІІ и VІІІ клас – Учениците ще рисуват на
MS Paint от Windows 7 комикс (последователност от няколко изображения) на тема
„Роботът в къщи“. След което чрез PowerPoint 2010 ще представят своя комикс
(последователно анимиране на създадените изображения).
IV. УСЛОВИЯ за участие:

Такса правоучастие е в размер на 7 (седем) лева за всеки участник.
Срокът за внасяне на таксите за правоучастие е от 02.05.2018 г. до 09.05.2018 г. в
офиса на СМБ на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер.
V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:

Оценяването на проектите се извършва от комисии, съставени от преподаватели по
ИТ.
2. Критериите за оценяване са публикувани на адрес:
http://www.smb-ruse.com и http://mg-babatonka.bg
3. Класирането е индивидуално.
4. Обявяване на резултатите: до 25.05.2018 г. на страниците
http://www.smb-ruse.com и http://mg-babatonka.bg
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VI. ИЗОБРАЖЕНИЯТА И ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ от състезанието ОСТАВАТ В ПОЛЗА НА
ОРГАНИЗАТОРИТЕ и няма да бъдат публикувани.
За информация: e-mail: smb.ruse@gmail.com

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
І. Направление: „Мама/тате знае по-добре“ за I, ІІ, ІІІ и ІV клас - компютърна рисунка
ОБЩО ТОЧКИ – 50










Съответствие с поставената тема.
Завършеност и цялостно въздействие.
Композиция и сюжет.
Оригиналност и творчество за реализиране на идеята.
Разнообразие на изразните средства.
Подбор на цветовете.
Техническа сложност.
Прецизност при рисуване със свободна ръка.
Използване на текст, правопис.

ІІ. Направление: „Моят комикс“ за V, VІ, VІІ и VІІІ клас – изображения в презентация
ОБЩО ТОЧКИ – 50














Съответствие с поставената тема.
Прецизност при рисуване със свободна ръка.
Композиция и сюжет.
Оригиналност и творчество за реализиране на идеята.
Минимум 5 слайда.
Точки за допълнителни слайдове /до 3 точки/.
Подходящо избран и форматиран текст.
Подходящо зададени ефекти на обекти и слайдове.
Вмъкване на изображенията.
Цялостно оформление и завършеност.
Подходящ дизайн и баланс между текст и графични обекти.
Прецизно определяне на необходимото време за автоматична смяна на слайдовете.
Липса на правописни и граматически грешки.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за оповестяване на резултати

Долуподписаният/ата.... . . ... .. ................. .. ... ..................... .. ... . . .. .....................
(име, презиме. фамилия на декларатора)

Родител/настойник на... ... ... ... . .. ... ... . .... .. ... ... . . . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... . . . ... .. ..
(име. презиме, фамилия на ученика)

Който/която е ученичка от . . ... клас в .................................................................................
(наименование на училището)

Град .....................
Основна информация за родителя/настойника:
Адрес: .. . . . . ...................................................... . .. ... ... ................
Телефон (мобилен телефон): . . . ... . .. ... . .. ... ... ... ... . .. . . . . . . ... ... ......
E-mail адрес:...........................................................................................

Декларирам, че НЕ ДАВАМ своето информирано съгласие за следното:
Резултатите на сина ми/дъщеря ми от
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „ИНФОТЕХ“ — 13 май 2018 г.
да бъдат обявявани публично.

Дата:

Декларатор: .. . . . . . . . . . . . . . . . .

