Средно училище „Христо Ботев” – Тутракан
Тел.(0866) 62028 – Директор, 60172 – Зам. Директор, 65505 – Канцелария
e-mail: rakovodstvo@hrbotev.tk, glaven_schetovoditel@hrbotev.tk, WWW: http://hrbotev.tk

Средно училище „Христо Ботев“ град Тутракан
със съдействието на РУО град Силистра
организира
ВТОРО ЕСЕННО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
за ученици V – X клас
Цел: Осигуряване на възможност за изява на знания, умения и компетентности в областта на
компютърните науки и творческо използване на съвременните информационни технологии за
обработване на различен тип информация при решаване на проблеми.
Провеждане:
Място: СУ “Христо Ботев“ град Тутракан
Дата: 28.10.2017 г.,
Начало: 09:00 часа
При по-голям брой участници, състезателите ще бъдат разпределени по групи с различен
начален час.
Регламент: Състезанието се провежда в три възрастови групи:
I-ва група: V – VI клас – Участниците получават текст в разбъркан ред. Мислено сглобят
текста и създават рисунка на MS Paint.
Време за изпълнение на задачата - 90 мин.
II-ра група: VII – VIII клас – На участниците се предоставя файл с текст, който променят по
зададени критерии за форматиране и създават компютърна презентация. Оценяват се и двата
файла.
Време за изпълнение на задачата - 120 мин.
III-та група: IX – X клас – Участниците се състезават в категорията „Дигитални
компетентности“. На участниците се предоставя условие на практическа задача, чието
изпълнение ще изисква работа с продукти от MS Оffice.
Време за изпълнение на задачата - 120 мин.
Условия за участие:
До участие се допускат ученици V – X клас, подали предварително заявка за участие по
приложения формуляр.
Такса – правоучастие: 5 (пет) лева се заплаща в деня на състезанието на представител на
СНЦ “Училищно Настоятелство - училище „Христо Ботев“, гр. Тутракан“.
Заявката за участие се подава на e-mail: competition@hrbotev.tk.
Срок: 23.10.2017 г.
Същата заявка е публикувана на сайта на училището: http://hrbotev.tk/.
Оценяване и класиране:
Оценяването на проектите се извършва от компетентна комисия.
Класирането в трите възрастови групи е индивидуално – I, II и III място.
Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на училището http://hrbotev.tk/ в срок до
13.11.2017 г.
Връчването на наградите ще се състои на 17.11.2017 г., в СУ “Христо Ботев“, гр.Тутракан в
навечерието на патронния празник на училището.
Организаторите имат право да променят регламента при необходимост.
Забележка: Налични програми за ползване: MS Office, MS Paint. Не се ползва интернет.
За повече информация: Анна Георгиева – 0899537787, инж. Снежана Данчева – 0889248255,
Марина Георгиева – 0897081153 и Ваня Димитрова – 0896875633.

