Областен ученически конкурс „Иван Хаджийски“
Конкурсът се провежда в чест на 110‐та годишнина от рождението на Иван Хаджийски и е част от
инициативите на СУ „Васил Левски“ – Троян, посветени на 150 години от обявяването на Троян за град.
Участниците могат да участват в следните направления:
1. Литературно произведение (стихотворение, разказ, есе) ‐ до 2 стандартни страници.
2. Изобразителното изкуство (графика, живопис, макет).
3. Мултимедийна презентация.
4. Графичен дизайн (за изработване на специална грамота за конкурса)
Организатор е СУ „Васил Левски“, Троян.

(1)

Цел

Да формира у младите хора активна гражданска позиция и чувствителност към проблемите на
съвременното общество на база познания за живота и творчеството на Иван Хаджийски

(2)

Задачи






Изграждане на чувство за лична отговорност към наболелите проблеми на деня.
Събуждане на интерес към живота и творческото дело на Иван Хаджийски.
Развитие на умения за създаване на писмен текст.
Развитие на умения за създаване на творби на изобразителното изкуство по проблем на гражданското
общество.
 Развитие на умения за създаване на мултимедийна презентация за конкретна личност.
 Развитие на умения за създаване на дизайнерски грамоти по определена тема.

(3)

Участие
Конкурсът се организира за ученици от прогимназиален и гимназиален етап на образование (5.–12. клас).

(4)

Теми

Всеки от участниците може да твори по свободно избрано заглавие и жанр в рамките на следните
препоръчителни теми:
 Оптимистична теория за Троян;
 Парвенюто днес;
 Ще ви разкажа за Иван Хаджийски;
 Кой е Иван Хаджийски;
 Подвигът на Хаджийски;
 От Троян до Власотинци;
 Училище „Иван Хаджийски“ – паметник на един троянец;
 Иван Хаджийски – загинал за България;
 Забравените троянци;
 150 думи за бъдещето;
 Нравствеността на троянеца (прелиствайки страниците на Хаджийски);
 Забавлението на младия човек в Троян (прелиствайки страниците на Хаджийски);
 Набожността на троянеца (прелиствайки страниците на Хаджийски);
 Любовта и брака на троянеца днес (прелиствайки страниците на Хаджийски).

(5)

Проверка и оценяване на работите

Материалите да се изпращат по пощата или в канцеларията на адрес: гр. Троян‐5600, ул. „34‐ти троянски
полк“ № 43, СУ „Васил Левски“ (за конкурс „Иван Хаджийски“), както и на електронен адрес:
konkurs.xadzhilski@gmail.com. На всяка работа да се посочат името на автора, възраст, клас, училище, населено
място.
Краен срок – 5 октомври 2017 г.
Проверката се извършва от назначени от директора на училището комисии по отделните направления.
Наградите ще се връчат на 13 октомври 2017 г. в къщата‐музей „Иван Хаджийски“ в град Троян.
На призьорите (първо, второ, трето място) в четирите направления се връчват парични и предметни
награди, както и специални грамоти (по дизайн на спечелилия първо място в конкурса в 4‐то направление).

