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УСІМ-УСІМ 

Доброго дня, шановні колеги! 

Гімназія «Скіфія» м. Кам’янки–Дніпровської погодилася провести інтернет- змагання 
кросвордистів для свого навчального заходу, тема «Географія». Пропонуємо й іншим 

навчальним закладам проведення такого змагання. 
Адміністрація гімназії «Скіфія» розробляє та затверджує умови змагання (на основі 

типового, яке вони отримують від Євгена Татаринова. Завдання, регламент, критерії оцінювання 

– також від нього).  У цих умовах адміністрація визначає коло учасників та їхнє нагородження.  
У серпні на адресу навчальних закладів буде повторно надіслано цього ж листа. 

Ви маєте нагоду залучитися до обговорення умов такого змагання. На блозі krosvord-
ukraina.blogspot.com  будуть розміщуватися проекти умов (фрагментами).  Свої пропозиції 
можете залишати у вигляді коментаря до замітки або надсилати на адресу електронної пошти 

dnipro1956@gmail.com    
Слушні пропозиції буде включено до умов конкурсу. 

Учасники. В першу чергу – це учні навчального закладу. Але адміністрація може 
дозволити взяти участь вчителям, батькам учнів  у загальному заліку або окремому. Учасники 
від кожного закладу змагаються один з одним (ніякого порівняння з учасниками інших 

закладів не буде).  На нашу думку, найменша кількість учасників для змагання – 5 осіб. 
Як показує практика багато учасників після подання заявки не приступають до участі у  

конкурсі, або покидають його після першого завдання. Але це не принципово. За поданням 
закладу змагання можна буде провести й для двох учасників. На жаль, для індивідуальних 
учасників конкурс не доступний. Але вони можуть взяти участь поза конкурсом.  

  Навчальний заклад до 20 серпня (можна й зараз) подає загальну заявку на участь  
довільної форми (ось - зразок) та надсилає на адресу електронної пошти 

dnipro1956@gmail.com:                       Адміністрація ХХХ міста ( району) ДДД області згодна 
на проведення  інтернет конкурсу з розв’язування кросвордів.   

  На блозі krosvord-ukraina.blogspot.com  створюється замітка з назвою навчального 

закладу, і учасники самостійно подають заявки довільної форми до 15 вересня. Ніколи не пізно 
відмовитися від участі. 

Участь у змаганні добровільна, відмова від участі ніяк не шкодить тому, хто відмовився. 
Якщо навчальний заклад не бажає отримувати інформацію подібного змісту – напишіть 

у відповідь -  НІ. 

  Слідкуємо за наступними публікаціями проекту умов на блозі. 
З повагою,   Є. Татаринов 

                         та голова ВДГО "Гармонійний розвиток" 
                                                 

                                                                            В. Косенко. 
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