- узагальнення та впровадження досвіду педагогічних працівників з
формування програмно-методичного забезпечення здоров’язбережувального
освітнього простору для молоді;
- формування комплексного підходу в реалізації програм оздоровчої
роботи з молоддю.
3. Учасники конкурсу
3.1. До участі в конкурсі запрошуються:
- вчителі закладів середньої освіти та вихователі закладів дошкільної
освіти;
- студентська молодь з представленням теоретичних проектів та заходів
проведених під час проходження різних видів практик, а також заходи
перспективного бачення.
3.2. Участь в конкурсі може бути індивідуальною або колективною. У
разі виконання роботи в співавторстві необхідно зареєструватися всім
авторам представленої на конкурс розробки.
3.3. Претендент має право на участь в декількох номінаціях конкурсу,
але не більше однієї методичної розробки в одній номінації.
3.4. Кількість учасників конкурсу не обмежена.
4. Терміни та етапи проведення конкурсу
4.1. Конкурс проводиться в період з 20 лютого по 20 квітня 2018 року.
4.2. Конкурс проходить в кілька етапів:
- І-й етап (з 20 лютого по 15 квітня 2018 р.) – основний: подання та
розгляд конкурсних робіт;
- ІІ-й етап (з 16 по 20 квітня 2018 р.) – заключний: підбиття підсумків та
нагородження переможців.
5. Оргкомітет та журі конкурсу
5.1. Для організації, проведення конкурсу та роботи журі створюється
організаційний комітет. До складу оргкомітету входять представники ВП
«Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка» та керівник валеологічної студії «Краса
і здоров’я»
5.2. Оргкомітет:
- встановлює терміни проведення конкурсу;
- формує і затверджує склад журі;
- розробляє технічну і технологічну документацію;
- надає методичне сприяння в проведенні конкурсу на всіх етапах;
- розробляє критерії оцінювання конкурсних робіт;
- організовує церемонію нагородження переможців.
5.3. Для оцінювання матеріалу, представленого учасниками конкурсу,
створюється журі конкурсу, до складу якого входять педагоги ВП
«Лисичанський
педагогічний
коледж
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка», представники профільних відділів

органів виконавчої влади, громадські діячі.
5.4. До складу журі не можуть входити особи, які є учасниками
конкурсу.
5.5. Учасник, який надсилає заявку для участі у конкурсі, погоджується з
його умовами.
6. Вимоги до конкурсних робіт
6.1. Конкурс проводиться в таких номінаціях:
1. Соціальна реклама про здоровий спосіб життя.
2. Медіа-проект «Бути здоровим – це модно!».
3. Розробка виховного заходу «У здоровому тілі – здоровий дух».
4. Розробка заняття з фізичної культури для дітей дошкільного
віку за темою «Малятко-здоров’ятко».
6.2. До конкурсних робіт додається заявка, в якій зазначається:
1) прізвище, ім’я, по батькові автора;
2) найменування навчального закладу, який представляє автор;
3) номінація та тема роботи;
4) коротка анотація роботи (3-4 строки);
5) контактний телефон, електронна адреса автора (за наявності).
6.3. Методична розробка виконується в текстовому редакторі Microsoft
Word. Орієнтація листа книжкова, формат А4, поля по 2 см по периметру
сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий
інтервал одинарний, вирівнювання по ширині сторінки, абзацний відступ 1
см.
Обсяг методичної розробки не обмежений.
6.4. Презентація виконується в програмі PowerPoint.
6.5. Відеоматеріал:
- відеоролики у форматі avi, mp4.
- тривалість 15-30 хвилин.
- на початку відеороботи має бути чітко вказано назву матеріалу та його
авторів.
6.6. На конкурс не приймаються роботи, які:
- містять політичну рекламу;
- є матеріалами мережі Інтернет і не мають посилання на джерело;
- не відповідають умовам конкурсу, зазначеним категоріям;
- не були зареєстровані;
- надіслані пізніше 15.04.2018 р.
6.7.
Матеріали
надсилати
на
електронну
пошту
lilya.borisenko80@gmail.com або на адресу навчального закладу: 93108, м.
Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21.
7. Порядок і регламент оцінки конкурсних робіт
7.1. Роботи мають бути виконані виключно українською мовою.

