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ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ І – ІV КЛАС
„ИТ ЧУДЕН СВЯТ“
23 март 2019 година

ЦЕЛИ:

• Да се предостави възможност за творческа изява на учениците със
знания и практически умения в областта на Информационните
технологии.
• Да се интегрират знанията и уменията по
Информационни
технологии, Български език и литература и Изобразително изкуство.
• Да се развиват основни ключови компетентности:
- дигитална компетентност
- общуване на роден език
• Да се стимулират читателските интереси и се мотивират учениците
за запознаване с произведенията на известни писатели;
• Да се развиват въображението, познавателните интереси и
творческите способности на учениците.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Инициатор: Осмо СУ „Арсени Костенцев”
Организатор: Осмо СУ ”Арсени Костенцев”
Съорганизатори: Община Благоевград, РУО Благоевград,
ЮЗУ „ Неофит Рилски”
Място на провеждане: Осмо СУ „Арсени Костенцев”
Продължителност: за учениците от I и II клас - 50 минути, а за
учениците от III и IV клас – 80 минути.
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Състезанието се провежда в направление Информационни
технологии на тема: Обичам да чета, обичам да мечтая!
Участниците са разпределени в 4 възрастови групи: първи клас,
втори клас, трети клас, четвърти клас. Всеки ученик работи индивидуално.

Учениците от първи и втори клас създават графично изображение в
програма MS Paint. Учениците от трети клас комбинират графично
изображение и текст в програма MS Word 2016, а учениците от четвърти
клас – в програма MS PowerPoint 2016, или Photo Story 3, или Movie Maker.
За по-добра изява на знанията и уменията на участниците от трета и
четвърта възрастова група се предоставя папка с ресурси /текст, картинки
и музика/.
В направление Програмист учениците от 3. клас създават проект в
Scratch 2.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

До участие в състезанието се допускат ученици от І до ІV клас,
подали заявка за участие в Осмо СУ до 18.03.2019 г. на e-mail
osmo@abv.bg. Всяко училище може да участва с най-много 4 участници
/по възможност от различна възрастова група/.
До 21.03.2017 г. списъците с регистрираните участници и програмата
на състезанието ще бъдат публикувани на сайта на училището.
За състезанието не се заплаща такса за участие.
За допълнителна информация:
Тел.: 073/895705, 0887362128, 0878418366 – Рая Барбулска, заместникдиректор УВР на Осмо СУ „Арсени Костенцев“
ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Оценяването ще се извърши от комисия, включваща експерти и
преподаватели по информационни технологии и изобразително изкуство
от ЮЗУ „Неофит Рилски” и РУО Благоевград.
Класирането ще се извърши въз основа на изпълнение на
практическата задача и оценяване по показателите за съответната
възрастова група.
ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички участници
ще бъдат наградени от спонсорите на
състезанието. Авторите на отличените от журито проекти ще бъдат
класирани на І, ІІ и ІІІ място във всяка възрастова група и наградени.

