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Здравейте приятели,
Тук ще се намира официалният сайт на играта

"ПОЗНАВАМ ЛИ МОЯТА БЪЛГАРИЯ?"

На него ще можете да намирате информация за всички провели се игри и всички
предстоящи. Очаквайте промени по дизайна, съдържанието и функционалностите.
Както и много други приятни изненади. :-)

Началото на новата поредица състезания започва на 02.03.2011 г. и отново ще се
проведе в Клисура.

Ето и малко повече информация:

Знаете ли, че храм-паметникът „Св.
Александър Невски” е вторият по големина
православен храм на
Балканския полуостров? А чували ли сте за крепостта Букелон
край
малкото погранично селце Маточина? Отговори на тези и други
интересни
въпроси търсят участниците в ученическата игра с 3D хартиени макети „Познавам ли
моята България?” - образователно състезание, което цели да
провокира интереса
на децата към културно-историческото наследство
и природните забележителности
на България; да обогати познанията
им и да повиши националното им самочувствие
и любовта към
Родината.

За първи път състезанието се проведе на 2-ри март 2010
г. в гр. Клисура. То беше
организирано от ОУ „Христо Груев Данов”
и фирма „Камея дизайн” – София и
предизвика искрения интерес както
на децата, така и на учителите. През годината
имаше
състезания още в Карлово, Момчиловци, Смолян и на яз. Копринка.
Предстои второто издание на играта, с вече променен регламент –
още по-интересен
и атрактивен. Участниците не само ще разказват за
отделните забележителности,
но ще „пътуват” по определен маршрут и
ще проявяват своята наблюдателност чрез
сглобяване на пъзели.
Най-атрактивен се очаква да бъде кръгът, в който
състезателите
ще представят обект от своето родно място.
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Множество училища в страната, както и регионалните
инспекторати по образование
в Пловдив и в София проявиха интерес
към играта „Познавам ли моята България?”,
тъй като тя провокира
творческите умения на децата и може да бъде ценно
допълнение към
формалното обучение.

Подготвя се поредица от регионални и национални
отново в Клисура на 2-ри март.

състезания. Тя ще стартира

Каним ви на престоящите състезания:

2 март 2011 г. от 13.00 ч. – в Клисура, по повод 155
града и Националния празник 3 март;

11 май 2011 г. – в Пловдив с участие на деца със
потребности;

години Класно училище в

специални образователни

1 юни 2011 г. – национално състезание във

Военно-историческия музей София.

Ще се радваме да бъдете съмишленици в

популяризирането на тази идея.

Идеи, въпроси, запитвания и всичко останало, можете да изпращате на нашата поща: i
grata@poznavam.bg
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Повече информация за изминалите състезания, можете да намерите на
следните
адреси:
Видео от първото състезание, проведено в
Клисура на 02.03.2010 г. - http://ww
w.vbox7.com/play:05ea0438
Информация и снимки от състезанието в Карлово:
http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1566/2 - Тук е описанието;
http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1566/1/1 - А това са снимките;
Информация и снимки от състезанието в Момчиловци http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1603/2 - Тук е описанието;
http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1603/1/1 - А това са снимките;
Информация и снимки от състезанието на яз. Копринка http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1650/2 - Тук е описанието;
http://www.seemybulgaria.net/smb/#/details/1650/1/1 - А това са снимките;

Благодарим за интереса и се надяваме да подкрепите тази
инициатива.
Поздрави,

Екипът на "Познавам ли моята България"
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