Национален ученически журналистически конкурс 100 години
гимназия „Христо Ботев“- Кърджали

І. УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА ПО ИЗБОР:
• Моето училище – моят живот
• Защо не съм и аз Ботев
• Животът през очите на един гимназист
• Моите мечти – полет в бъдещето
• Гласът на Ботев днес
• Който върви в тъмнината, не знае къде отива
ІІ. ЦЕЛИ:
• Провокиране на участниците да отразяват живота в своето училище и да го представят
по един различен и иновативен начин
• Повишаване интереса на учениците към училищния живот, дейността и историята му
• Представяне на добрите новини, свързани с живота в училище
ІІІ. ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ:
•
•
•
•
•

Публицистична статия
Репортаж
Очерк
Коментар
Есе

Участието в конкурса е индивидуално.
Изискването към творбите в раздела е да бъдат до 3 страници, написани на компютър,
шрифт Times New Roman, размер 12. и да не са награждавани на други конкурси.
Учениците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в конкурса
ВСЯКА ТВОРБА Е НА ОТДЕЛЕН ФАЙЛ.
ПОД ВСЯКА ТВОРБА ВЪВ ФАЙЛА ДА СЕ НАПИШАТ:
ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА, НАСЕЛЕНО МЯСТО, УЧИЛИЩЕ ИЛИ ЦПЛР,
КЛАС, ТЕЛЕФОН; Е-MAIL; ИМЕ, ФАМИЛИЯ, TЕЛЕФОН И E-MAIL НА
РЪКОВОДИТЕЛЯ.
СНИМКИ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ. ОЦЕНЯВА СЕ САМО ТЕКСТ.
Публицистичните материали се приемат САМО на електронната поща на конкурса:
stogodinieg@abv.bg

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват в медийното
пространство.
2. Умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове.
3. Умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и
жанр.
4. Единство между композиционно оформление и съдържание на творбата, свързано
със спецификата на избрания жанр.
В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас в две възрастови групи:
• 8 -10 клас
• 11-12 клас
СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 10.05.2022г.
Церемонията по награждаване ще се състои на 02.06.2022 г.

