
 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС 

 

Бургас  - 8000 
 ул.”Райна Княгиня” 11  

тел./факс: 056/ 844 - 551 – директор ; тел: 056/ 843-643 - зам.- директори ;  

E-mail: odk_bourgas@ abv.bg ;  cplr_burgas@abv.bg 

 

 

организира 

ДИГИТАЛНА ИЗЛОЖБА-КОНКУРС на  тема 

 „Моята мечтана професия“ 

 

Цел на конкурса:  

 Участниците   да открият магията на дигиталната графика и живопис;           

 да нарисуват мечтаната професия през своите очи; 

 да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;  

 да ни накарат да усетим силата на детското въображение.  

 Изисквания към рисунките: 

    1. Да са изработени на графична програма -  Microsoft Paint; 

    2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки; 

  Всяка рисунка, участваща в конкурса трябва да е представена: 

    1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4. 

    2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част 

на творбата: 

            * Заглавие на творбата; 

            * Трите имена на автора; 

            * Възраст; 

            * Учебно заведение; 

            * Преподавател; 

            * Адрес за кореспонденция ( e-mail); 

            * Телефон за връзка; 

            * Име на програмния продукт, с който е създадена. 

    Всеки участник може да участва с една своя творба. 

 Право на участие в конкурса имат ученици на възраст от 1 до 4 клас, разделени в две 

възрастови групи: 

1. Първи и втори клас; 

2. Трети и четвърти клас 

 

 

 

 

mailto:cplr_burgas@abv.bg


 Критерии за оценка: 

1. Ясно и точно формулирано послание, за оригинална идея, тематично насочване към 

поставената  тема, за проява на творчество. 

2. Интересен колорит и живописност на творбата, прецизност при рисуване със свободна 

ръка 

3. Съчетаване на  цветовете и цветово изграждане; 

4. Композиция, подбор и разположение на образите; 

5. Сюжет; 

6. Проявена фантазия; 

Краен срок за получаване на творбите: 07.05.2021г. 

Рисунки, които не отговарят на условията по регламента не се допускат до журиране! 

 

Творбите,  участвали в конкурса не се връщат! 

 

   Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 17.05.2021г.  на сайта на ЦПЛР - гр. Бургас 

и на страницата във Фейсбук „Кариерно консултиране и ориентиране“ 

  Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и поощрителни грамоти. 

              

Грамоти за участие не се присъждат! 

 

Творбите за конкурса се приемат на следния адрес:  

Бургас - 8000 

ул.”Райна Княгиня” 11, I етаж 

Кариерни консултанти 

Тел: 056/825 809 

GSM: 0885 985 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж. ПЕПА АНГЕЛОВА 

Директор на ЦПЛР - Бургас 


