РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на ученически конкурс за
ДИПЛЯНА, БРОШУРА
на тема БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

ТЕМА
Община Айтос, МКБППМН - Айтос организират конкурс по повод
11 февруари – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Целта на конкурса е да повиши сигурността и отговорността при употребата на
новите технологии и особено сред децата и младежите
1. Посланията от „деца към деца” са добра практика за първична превенция
2. Специфичната необходимост по достъпен начин, чрез създаване на собствени
произведения да осъзнаят рисковете, които са в интернет мрежата и че
безопасността им зависи от самите тях.
3. Търсейки информация, синтезирайки я, степенувайки я по важност, ще доведе до
опознаване в детайли до опасностите, които могат да ги сполетят използвайки
безкритично интерент, като риск от измами, посегателства, кибер тормоз, секстинг,
онлайн педофилия, пристрастяване, кражба на профили, радикализация, кражба на
лични данни, насилие и др.
Най-добрата дипляна/брошура ще бъде отпечатана и ще бъде раздавана сред
ученици по време на кампаниите на МКБППМН свързани с безопасното използване
на интернет, като има възможност при интерес от страна на училищата да бъдат
предоставени и за тяхно ползване.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват ученици от VІ до XII клас от училищата от гр. Айтос.
Участието може да бъде индивидуално или в екип, като екипът не трябва да е от
повече от 3 ученика.
Дизайнът на дипляната/брошурата трябва да е авторски. Предимство ще имат
дипляните/брошурите, в които учениците проявят оригинално мислене, творчество
и фантазия.
ИЗИСКВАНИЯ
• Всеки ученик/екип може да участва с до три дипляни/брошури;
• Дипляната/брошурата трябва да е двустранна във формат А4/машинописен
лист/ сгъната на 2 или на 3;
• Дипляните/брошурите могат да бъдат изработени в хартиен или
електронен/графичен формат;
• От авторите се очаква собствено, оригинално представяне на знанията им по
темата;

• Участниците трябва да приложат на отделен лист своето име и фамилия,
навършени години, клас, училище, телефон за връзка, когато
дипляната/брошурата е на хартия. Когато изпращат на e-mail да посочат в
прикачен файл име и фамилия, навършени години, клас, училище, телефон за
връзка, както и работния файл, ако изпращат снимка.
КРАЕН СРОК
Срок за представяне на презентациите: до 07.02.2020г. презентациите трябва да
бъдат предадени на секретаря на МКБППМН в Дирекция „Култура, образование,
вероизповедание, здравеопазване и спорт” (бившата сграда на АПК), ул. „Васил
Левски” № 5, етаж 2, стая 1 за Мария Костова- секретар МКБППМН или на e-mail:
mk_aitos@abv.bg

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ
Комисия ще оцени получените колажи, като анонимността на авторите по време на
оценката ще бъде запазена.
Критериите за оценка са:
- придържане към темата на конкурса;
- оригиналност на идеята и проявена фантазия;
- проява на творчество и критично мислене;
- сложност на изработката;
- оригинален дизайн, ясна структура – разположение, оформление, правопис.
Дипляните остават в МКБППМН Община Айтос, като участниците отстъпват
всички права и разрешават разпространението и отпечатването им върху различни
материали, използвани от МКБППМН и община Айтос.
Комисията ще избере най-оригинална/оригинални дипляна/и, която да бъде
отпечатана и която ще се раздава при провеждане на превантивните кампании на
МКБППМН.
На 11.02.2020г. Международния ден за безопасен интернет всички получени
дипляни ще бъдат публикувана на сайта на МКБППМН-Айтос.
Всички участвали ще получат грамота и награда осигурени от кмета на община
Айтос и МКБППМН.
Награждаването на участниците ще се извърши в Заседателната зала на Община
Айтос, като за датата учениците ще бъдат уведомени на оставените от тях телефони.
Допълнителна информация за условията за участие може да получите на:
mk_aitos@abv.bg и GSM 0898553492 – Мария Костова – секретар МКБППМН.

