
 

 

 

  

 

за област Смолян  

Областен конкурс „МОЯТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ“ 

Конкурсът е насочен към ученици от V до VІІ клас в област Смолян. 

Участието в конкурса е индивидуално. 

Условия за участие:  

 Представяне по атрактивен начин виждането на учениците за своята бъдеща 

професия.  

 За творческата си изява учениците могат да изберат една от следните дейности: 

1. Създаване на презентация до 5 слайда; 

2. Написване на есе; 

3. Създаване на художествено произведение – рисунка, плакат, постер. 

 Желаещите да участват трябва да изпратят по електронен път разработката си. 

 Могат да се използват собствени идеи и мисли, които не са под закрилата на Закона 

за авторското право или не са копирани от Интернет. 

 В придружително писмо е необходимо да се изпрати  информация за автора на 

проекта: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон 

(личен или на родител/учител) за кореспонденция. 

Краен срок за изпращане на творбите: 31 май 20 20 г. Разработките могат да бъдат 

изпратени на е-поща на адрес: pgtt_sm@mail.bg 

Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от изявени представители на 

различни професии и учители от ПГТТ „Христо Ботев“ гр. Смолян.  

            При оценяването ще се вземат предвид езиковата грамотност на ученика при 

предаване на съдържанието, дизайн, естетическо въздействие, отправени послания, 

креативност, сложност и завършеност на творбите.   

Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ПГТТ „Христо 

Ботев”– гр. Смолян  на  адреси:   и  фейсбук: ПГТТ „ Христо 

Ботев” -  гр.  Смолян  на  2 Юни 2020 г.  - Денят на Ботев и на загиналите за свободата 

и независимостта на България.  

Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. 

1. място – таблет 

2. място – геймърска мишка 

3. място – карта памет 64 GB. 

 

Участвайки в конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата разработка на  
 

  

ПГТТ „Христо Ботев“ 
Професионална гимназия по техника по технологии в град Смолян 

организаторите съгласно ( Закона за авторското право и сродните му права ) за 

безвъзмездно използване на целите на конкурса за реклама на ПГТТ „Христо Ботев“

www.pgtt-smolyan.com
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