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1. ЦЕЛИ  

1.1. Да се стимулира изграждането на съвременна технологична култура, дигитална 

компетентност и предприемачество в училищното обучение.  

1.2. Да се осигури възможност на учениците:  

 за изява на различни форми на инициативност и предприемачество;  

 използването на мултимедийни технологии, с цел обработка и представяне на 

информация;  

 да покажат оригинално мислене при представяне на творчески идеи;  

 да използват ключови компетентности при решаване на проблеми;  

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ  

Състезанието включва изготвяне на интегриран проект, изработен предварително или 

на място, в деня на състезанието, в различни направления, демонстрирайки ключови 

компетентности в областта на: 

 изграждането на технологична култура /умения за конструиране и моделиране, 

инициативност, предприемчивост;  

 използването на информационни и комуникационни технологии; 

 интерпретирането на знания, умения и възможности за осъществяване на 

междупредметни връзки.  

 

 3. НАПРАВЛЕНИЯ: 

3.1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГОТВЕНИ 

 1 група / V – VІІI клас/  

 Мултимедийна презентация;  

 2 група / IX – XII клас/  

 Мултимедия  

 Web сайт. 

3.2. ИЗРАБОТЕНИ НА МЯСТО 

 3 група / V – VІІI клас/  

 Мултимедийна презентация;  

 Компютърно моделиране със Scratch;  

 4 група / VIII – ХІІ клас/  

 Web сайт/блог. 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ 

4.1. Участниците от 1 и 2 група изготвят своите проекти индивидуално или в екип от 

двама ученици и изпращат линк за сваляне на разработения проект до 15.04.2019 год. на 

имела на състезанието: sastezanie_topo@abv.bg. Всеки участник има право да участва само в 

един проект.  

Графикът за защита на предварително разработените проекти се обявява на сайта на 

състезанието http://sastezanietopo.weebly.com до 17.04.2019 год. 

В рамките на определения график участниците по съответните направления 

Мултимедийни презентации, Web сайтове представят публично своя проект в рамките до 

10 минути и отговарят на въпроси. 

4.2. Участниците от трета и четвърта група участват индивидуално, след направена 

регистрация на сайта на състезанието в срок до 17.04.2019 год.  

Те работят в рамките на 3 астрономически часа за направленията: Мултимедийни 

презентации, Компютърно моделиране със Scratch и Web сайт/блог, с материали, 

предложени от комисията.  

При изпълнение на заданието, само участниците в Web сайт имат право да използват 

Интернет.  

В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със 

записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер за изготвяне на проектите.  

От изготвените проекти, представени на CD/DVD и публикувани в Internet (за Web 

сайт), комисията определя топ 10 и само тези участници представят публично своя проект в 

рамките до 10 минути. 

Оценяването се извършва от Комисия от преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

Благоевград и УниБит , София. 

5. ГРАФИК И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

№ Направления Регистрация на 

участниците  

Изпращане на 

проектите 

1. Първа група –  

 Мултимедийни презентации 

До 15.04.2019 г До 15.04.2019 г 

2. Втора група –  

 Мултимедия 

 Web сайт 

До 15.04.2019 г До 15.04.2019 г 

3. Трета група – 

 Мултимедийни презентации 

До 15.04.2019 г - 

4. Четвърта група - 

 Компютърно моделиране със Skratch;  

 Web сайт/ блог 

До 15.04.2019 г - 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

На всички  участници от 12 клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде 

предложен бъдат приети като студенти в специалности от Техническия факултет на ЮЗУ „Н. 

Рилски”, Благоевград и Факултета по компютърни науки в УниБит, София. 

Броят на предметните награди зависи от броя на участниците и наградния фонд  

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъдат публикувани в сайта 

на състезанието http://sastezanietopo.weebly.com 

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват 

от училищата, общините, спонсори и др.  


