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РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС
на тема
„НАЙ-ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ В СВЕТА И ВЕЛИКИТЕ АЛПИНИСТИ“
Конкурсът е посветен на Христо Проданов и неговото изкачване на
Еверест на 20 април 1984 г. Конкурсът е за ученици от област Пловдив – от V
до XII клас. Организатори са Средно училище „Христо Проданов“ – Карлово и
Асоциация на професионалните географи и регионалисти с подкрепата на
Регионално управление на образованието – Пловдив и община Карлово.
Конкурсът ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията и
мерките в условия на пандемична обстановка.
ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците,
свързан с постиженията на велики български и световни алпинисти при
покоряване на най-високите върхове на планетата; да се стимулира творческо
мислене, умения за интерпретиране на информация от различни източници,
изработване и представяне на електронни продукти.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Осемхилядници;
 Велики алпинисти.
ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:
 Мултимедийна презентация;
 Видеоклип.
УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Препоръчителна структура/последователност при разработването на
презентация/видеоклип,
представящ
експедиция:
участник/участници;
предварителна подготовка; маршрут до съответната страна, базови лагери и
етапи на изкачването; трудности, успехи, значимост и интересни факти.
Препоръчителна структура/последователност при разработването на
презентация/видеоклип, представящ осемхилядник: географско положение,
надморска височина; природни особености; достъпност; покорители и
интересни факти.
Допуска се и друга оригинална по своя характер структура на
представянето.
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МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Учениците от V–VII клас участват в конкурса индивидуално с една
мултимедийна презентация.
Основни изисквания:
–Презентацията да включва до 20 слайда на Power Point и обем до 100 MB.
За изпращането ѝ може да се използва облачна услуга за съхраняване и
споделяне на файлове (Google Drive, One Drive, Tranz.it и др.).
–Единен стил и оформление на слайдовете;
–Всеки слайд да има заглавие. Текстът на всеки слайд да е разположен на
не повече от 6 реда, във всеки ред да има от 4 до 8 думи, а изреченията да
са кратки и ясни;
–Размер на шрифта – 24–30 pt с добре подбран, контрастен на фона, цвят;
–В първия слайд се изписват темата, имената на участника, неговото
населено място, училище и клас;
–Текстът да е грамотно написан, да отговаря на нормите на българския
книжовен език;
–Изображенията да не са повече от 2 на един слайд, да отговарят на текста,
за който се отнасят и да са надписани;
–Да се използват не повече от 3 видеоклипа за цялата презентация.
Максимална продължителност за един клип – 10 секунди;
–Информацията да е проверена, географски обективна и атрактивно
представена;
–Не се допуска изпращане на коригирани файлове за участие след
посочения краен срок.
ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА
ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:
- свързаност с темата на конкурса;
- спазване на условията за конкурса;
- обективност, творчески подход и оригиналност на идеята;
- стил, дизайн и баланс на слайдовете;
- техническо изпълнение, навигация и ефекти (музика, анимация и др.).
ВИДЕОКЛИП
Учениците от VIII–XII клас участват в конкурса индивидуално с един
видеоклип.
Основни изисквания:
–Времетраене – от 3 до 5 минути. За изпращането му може да използвате
някоя облачна услуга за съхраняване и споделяне на файлове (Google
Drive, One Drive, Tranz.it и др.);
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–Времетраенето на видеокадрите да е съобразено с възможността за
оптимално представяне на информацията по отделните подтеми в клипа;
–Кадрите да съответстват на поднесената чрез звук или текст информация;
–В началото на видеоклипа трябва да има текст с наименованието на
темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
–Информацията във видеоклипа трябва да е географски достоверна и
атрактивно представена;
–Не се допуска изпращането на коригирани клипове за участие след
посочения краен срок.
ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА
ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ:
–свързаност с темата на конкурса;
–спазване на условията за конкурса;
–обективност, творчески подход и оригиналност на идеята;
–завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.).
Презентации и видеоклипове за конкурса се изпращат на имейл:
everest1984@abv.bg най-късно до 10. 05. 2021 г. включително.
Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентации,
видеоклипове или линкове към тях трябва да включва следната информация:
–трите имена на автора, неговото населено място, училище и клас;
–данни за контакт – имейл и телефон на автора / пощенски адрес и имейл
на училището, което представя, име и фамилия на неговия преподавател по
география и икономика.
ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури.
Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 01. 06. 2021 г.
На победителите във всяка от двете форми за участие в конкурса ще бъдат
раздадени награди във вид на ваучери със следните стойности:
I МЯСТО – 150 лв.
II МЯСТО – 100 лв.
III МЯСТО –
50 лв.
Средствата са осигурени от спонсори на АПГР.
В случай, че епидемичната обстановка е благоприятна, награждаването ще
се осъществи присъствено с подкрепа на ръководството на община Карлово, за
което участниците ще бъдат своевременно уведомени.
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При неблагоприятна епидемична обстановка или други ограничаващи
обстоятелства наградите ще бъдат оповестени и изпратени на адресите на
съответните училища.
Всички ученици, изпратили презентации и видеоклипове за конкурса, ще
получат грамоти за участие.
Предвиждат се и допълнителни поощрителни награди за оригинални идеи
на ученици, както и за учители-географи с активно участие като ръководители
на класирани ученици.
Очакваме Вашите презентации и клипове!
С пожелание за много здраве и успехи!
От организаторите:
СУ „Христо Проданов“ – Карлово
Асоциация на професионалните географи и регионалисти
март 2021 г.
За допълнителна информация:
Пенка Писачева: everest1984@abv.bg, 0889 25 18 18

