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ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

„ГОРАТА КАТО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“ 
 

Състезанието е посветено на Деня на Земята и се провежда за осма поредна 

година. То е за ученици от 5 до 12 клас в областите Благоевград и Кюстендил. 

Организатори на състезанието са Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – 

Благоевград, Регионално управление на образованието – Благоевград и 

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.  Домакин е Седмо 

СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград. 

Състезанието ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията 

и мерките в условия на пандемична обстановка. 

 

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:  

 Да се продължат традициите за природосъобразно поведение на младите хора 

към нашия дом Земята; 

 Да се използват информационните технологии за съвместимост на състезанието 

с онлайн обучението; 

 Да се придобият знания, умения и ценности, които ще им помогнат да направят 

бъдещето на света справедливо и споделено място за живеене; 

 Да се засили интересът на младите хора към случващото се около тях чрез 

използване на художествени средства и компютърни технологии; 

 Да се стимулира  интересът към географията и краезнанието. 
 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Защитени територии; 

 Защитени растителни и животински видове; 

 Екопътеки; 

 Проблемни екологични територии. 
 

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:  

- Изработване на макет; 

- Мултимедийна презентация; 

- Видеоклип. 
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УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКЕТ 

Могат да участват ученици от V до XII клас – индивидуално или в училищни 

отбори с не повече от 4 ученика. Регистрацията им се извършва от ръководител, който е 

учител по География и икономика в съответното училище. По изключение ученици или 

отбори от X-XII клас могат да участват и без официално ръководство от страна на техни 

учители. 

Макетите се изработват в домашни условия или в училището на участниците. 

Желателно е да се представят теми и примери за обекти, процеси, явления или проблеми 

от Югозападна България. Ще се поощрява използването на екоматериали.  

Заявките за участие се изпращат на geosedmo@abv.bg до 16. 04. 2021 г. 

включително. 

Проектите се предават в училището-домакин индивидуално или от 

ръководителите на отбори в срок до 22. 04. 2021 г. включително. 

Макетите с най-висока оценка ще бъдат част от изложба в училището-домакин, 

посветена на състезанието. 

Основни критерии за оценка и класиране на макетите: 

- свързаност с основната тема и тематичните направления на състезанието; 

- оригиналност и творчески подход при изработване на макета; 

- обективност на идеята и степен завършеност на макета. 
 

МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Могат да участват ученици от V до VII клас – индивидуално или в екип до 2 

ученика. Регистрацията им се извършва от ръководител, който е учител по География и 

икономика в съответното училище. 

Презентациите се разработват чрез приложението на Microsoft PowerPoint. 

Желателно е да се представят теми и примери за обекти, процеси, явления или проблеми 

от Югозападна България. Ще се поощрява използването на авторски елементи (снимки, 

схеми, картосхеми и др.) и оригинални авторски идеи (меню, навигация, анимация, 

малки видео клипове и др.).  

Основни стилови и технически изисквания към презентациите: 
 

●Слайдове:   брой – не повече от 20; 

на един слайд – една идея (заглавие на всеки слайд); 

единен стил на оформление на слайдовете; 

до 6 реда текст във всеки сайд (до 6 думи на всеки ред) 

прости изречения; 

отделяне на параграфи; 

графики – с не повече от 4 цвята. 
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●Обем на PowerPoint–файла: не по-голям от 100 MB; 

●Текст: размер – най-малко 24 pt; 

шрифт – за заглавия – несерифен, освен ако целта изисква друго; 

цвят – контрастиращ на фона; 

разстояние между редовете – за предпочитане 1,5; 

●Линии, форми, 

текстури, цветове:           размер – най-малко 24 pt; 

привличане на вниманието; 

подходящо съчетаване на цветове – да се избягва жълто-

зелено, оранжево-червено и синьо-зелено; 

усещане за цялостност. 
 

●Изображения:       брой – не повече от 2 в един  слайд; 

подходяща роля;  

подходящо форматиране – размери/рамки;  

подходящо разположение; 

графиките – с не повече от 4 цвята. 
 

●Малки видеоклипове: брой – не повече от 5 за цялата презентация; 

продължителност – не повече от 10 секунди за 1 клип. 
 

Заявките за участие се изпращат на geosedmo@abv.bg до 16. 04. 2021 г. 

включително. 

Презентациите се изпращат на geosedmo@abv.bg              до 22. 04. 2021 г. включително. 

Основни критерии за оценка и класиране на презентациите: 

- свързаност с основната тема и тематичните направления на състезанието; 

- обективност, творчески подход и оригиналност на идеята; 

- стил, дизайн и баланс на слайдовете; 

- техническо изпълнение, навигация и ефекти (музика, анимация и др.). 
 

ВИДЕОКЛИП 

Могат да участват ученици от VIII до ХII клас – индивидуално или в екип до 3 

ученика. Регистрацията им се извършва от ръководител, който е учител по География и 

икономика в съответното училище. По изключение ученици или отбори от X-XII клас 

могат да участват и без официално ръководство от страна на техни учители. 

Продължителността на клипа трябва да е от 2 до 4 минути. Ще бъдат поощрявани 

участия с авторски кадри. Желателно е да се използват теми и примери за обекти, 

процеси, явления и проблеми от Югозападна България. Клиповете, с които се участва, 

трябва да бъдат качени в YouTube при спазване условията на посочения уебсайт за 

видео споделяне. Едно от тях е свързано с изискване за спазване на авторски права по 

отношение на вече публикувани клипове. Политиката на сайта е да не допуска 

публикуване на чужди клипове и дори само части от тях. 
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Заявките за участие се изпращат на geosedmo@abv.bg до 16. 04. 2021 г. 

включително. 

Писма с информация за линкове на качените в YouTube видеоклипове и техните 

автори се изпращат на geosedmo@abv.bg до 22. 04. 2021 г. включително. 

Основни критерии за оценка и класиране на видеоклиповете: 

- свързаност с основната тема и тематичните направления на състезанието; 

- обективност, творчески подход и оригиналност на идеята като послание; 

- техническо изпълнение и завършеност (пълнота) на видеоклипа. 
 

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ  

Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Крайното 

класиране ще бъде оповестено на 14. 05. 2021 г. и публикувано на сайта: 

https://7sou-blagoevgrad.com/geografia/ 
 

На победителите във всяка от трите форми за участие в състезанието ще бъдат 

раздадени награди във вид на ваучери със следните стойности: 

  I               МЯСТО           – 150 лв. 

 II              МЯСТО           – 100 лв. 

III           МЯСТО           –                                  50 лв.  

Наградите са осигурени от спонсори на АПГР. 

Предвидени са също много предметни награди, както и индивидуални грамоти за 

всеки участник. 
 

В очакване на Вашите макети, презентации и клипове и с пожелание за много 

здраве и успехи ! 

От организаторите: 

Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград 

Регионално управление на образованието – Благоевград 

Асоциация на професионалните географи и регионалисти  

 

март 2021 г. 
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