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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-ФОТОКОНКУРС
«Сучасний вчитель»
Інтернет-конкурс на краще авторське фото «Сучасний вчитель» проводиться
серед здобувачів освіти ЗЗСО має за мету:








популяризація та розкриття важливості праці педагогів у державі;
піднесення авторитету вчителя в українському суспільстві;
формування поваги до вчительської діяльності;
виявлення та підтримки творчо обдарованої учнівської молоді;
можливість обдарованій молоді Луганщини представити себе в
інформаційно-культурному просторі;
популяризація педагогіки партнерства під час освітнього процесу;
виховувати любов до творчої спадщини педагогіки України.
Умови та порядок проведення:

На конкурс приймаються оригінальні авторські світлини, виконані протягом
2020-2021 н.р. та є актуальними і цікавими для авдиторії.
До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів.
Конкурс проводиться заочно. Організатори мають право розташовувати
авторські фотографії для загального ознайомлення в Інтенет-мережі з
обов'язковим збереженням авторства. Учасники надсилають роботи електронною
поштою. Визначає переможців у кожній номінації експертне журі.
Матеріали
на
конкурс
приймаються
з
08.02.2021р.
до
31.03.2021р. електронною поштою. Після проведення конкурсу матеріали
учасникам не повертаються.
Підведення підсумків конкурсу відбудеться у квітні 2021 року. Учасники
конкурсу будуть повідомлені про підсумки особисто згідно з інформацією у
заявці. Переможці нагороджуються дипломами, а учасники відзначаються
сертифікатами. Творчі керівники будуть відзначені подяками від імені
організаторів конкурсу. За результатами конкурсу видається Е-портфоліо, яке
розташовується на офіційному сайті циклової комісії викладачів загальної та
дошкільної педагогіки та психології.
Номінації конкурсу:
«СУПЕР-вчитель»;
«Zoom з учителем»;
«КЛАСний урок»;
«МИ - українці»;

«Я і дистанційка»;
«НІ булінгу!»;
«ОнлайнДІТИ»;
«Час мріяти».

Оргкомітет та журі конкурсу:
Літовка О.П. – директор коледжу;
Ігнатуша А.Л. – завідувач навчально-виробничої практики, викладач-методист;
Ляшенко К.І. – голова циклової комісії викладачів загальної та дошкільної
педагогіки та психології, викладач педагогічних дисциплін;
Бєліков М.Г. – інженер-програміст коледжу.

Вимоги до оформлення матеріалів:
кожну світлину необхідно підписати (прізвище та ім’я автора,
номінація);
 підписані фотографії подаються у електронному вигляді на пошту
ekaterinaiv8@gmail.com;
 до фото додається заявка учасника конкурсу пропонованого зразка.


Особиста інформація про учасника конкурсу та його керівника не
розголошується і використовуватиметься виключно організаторами конкурсу з
метою отримання зворотного зв'язку.
Зразок заявки
Заявка на участь
в Інтернет-фотоконкурсі «Сучасний вчитель»
номінація: «Я і дистанційка»
автор - Кобзар Ганна
місце навчання: ЗССО № 4 м. Лисичанськ, 9 клас
конт. телефон: 066543897 (для зворотного зв'язку)
творчий керівник - Іванова Надія Миколаївна, конт. тел.: 0500353785.

Адреса оргкомітету: 93108, м. Лисичанськ, в. Героїв Сталінграда, буд. 21
Координатор: Ляшенко Катерина Іванівна, моб. 0664402995
Електронна адреса: ekaterinaiv8@gmail.com

