МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НАПРОЦЕСА НА
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
-

- СИЛИСТРА –
ул.”Христо Смирненски”№5, тел.086/82 36 12 e-mail r_centerss@abv.bg;
- www.rcsilistra.com

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ И АЛТИМИР
АДАМОВ

ОБЯВЯВА
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“ Час по приобщаване”
Конкурсът е част от плана на РЦПППО – Силистра и Инициативен комитет, свързан с
провеждането на областна кръгла маса по въпросите на приобщаващото образование

«Приобщаването започва от нас»



ЦЕЛИ:
Да активизира интереса на обществеността в област Силистра към приобщаващите
политики в сферата на образованието;
Да споделя добрия опит от работата на ресурсни учители и педагогически
специалисти /психолози, логопеди, сензорни терапевти/, при осъществяване на
допълнителна подкрепа на ДУСОП.

УЧАСТНИЦИ:
Ресурсни учители, психолози и логопеди от всички детски градини и училища в
област Силистра, където се осъществява допълнителна подкрепа на деца и ученици със
специални образователни потребности.
РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът се провежда задочно.
Мултимедийната презентация трябва да представлява самостоятелен продукт,
подготвен по темата, за настоящия конкурс.
Участието може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в
разработването на един проект могат да участват до 2 учители.
Обем от 10 -15 слайда, до 6 реда на слайд.
Участниците следва да посочат източниците, които са ползвали при разработването
на презентацията.
Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избрана тема с
използване на достатъчно атрактивни, убедителни и естетични мултимедийни
възможности . Типични технологични средства за изготвяне на подобно приложение са
например: MS PowerPoint, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker и др.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
 Последователност и логичност на изложението;
 Представяне на лична позиция и умения за аргументиране;
 Оригиналност;

 Съдържанието да е прецизно подбрано и научно вярно;
 Презентацията да бъде изготвена според техническите изисквания за оформяне –
да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично
представяне на информацията, там, където съдържанието позволява това.
Конкурсните работи се придружават с информация за: трите имена на участника;
длъжност; училище; телефон за контакти.
ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:
Презентациите ще бъдат прегледани и оценявани от петчленно жури. Всеки член ще
присъжда своята оценка по определените критерии, като окончателната оценка се
формира като средноаритметична.
Ще бъдат присъдени първо, второ и трето място. Отличените участници ще получат
плакет и парична награда – І място – 150лв., ІІ място – 100 лв., ІІІ място – 50лв.
СРОК ЗА:
- представяне на презентациите на преносим носител /диск или флаш-памет/ в
РЦПППО гр.Силистра, адрес-7500 гр. Силистра, ул. «Христо Смирненски» №5, за
конкурса “ Час по приобщаване”
до 25. 11. 2017 г. вкл.
- обявяване на резултатите - предстаявене на победителите и връчване на наградитеЗа допълнителна информация: тел.: 0895 414439

01. 12. 2017 г.
04. 12. 2017 г.

