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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«Сучасний вчитель»
Інтернет-конкурс на кращий авторський проект «Сучасний вчитель» серед
учнів загальноосвітніх шкіл має за мету:








популяризація та розкриття важливості праці педагогів у державі;
піднесення авторитету вчителя в українському суспільстві;
формування поваги до вчительської праці;
виявлення та підтримки педагогічно 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 проекти, теми яких є
актуальними і цікавими для аудиторії.
До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів.
Мови конкурсу – українська, російська, англійська.
Проекти мають супроводжуватися ілюстративним матеріалом, короткими
відео, подкастами (малюнками, фотографіями).
Конкурс проводиться заочно. Організатори мають право розташовувати
авторські проекти 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
08.02.18р.
до
31.03.18р. електронною поштою. Після проведення конкурсу матеріали
учасникам не повертаються.
Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час Днів науки коледжу
2018 року. Учасники конкурсу будуть повідомлені про підсумки особисто
згідно з інформацією у заявці. Переможці нагороджуються дипломами та
відзначаються сертифікатами. Творчі керівники будуть відзначені подяками
від імені організаторів конкурсу. За результатами конкурсу видається
електронний збірник матеріалів конкурсу, який розташовується на
офіційному сайті коледжу.

Номінації конкурсу:




«Мій перший вчитель» (проекти про вчителів початкових класів);
«Вчитель вічний на землі» (проект, присвячений улюбленому
вчителю);
«Невичерпне джерело знань» (проект про діяльність вчителя на ниві
сучасної освіти, про педагогічну майстерність).
Оргкомітет та журі конкурсу:

Мінєнко Г.М. – директор коледжу;
Ігнатуша А.Л. – завідувач навчально-виробничої практики, викладачметодист;
Ляшенко К.І. – голова циклової комісії викладачів загальної та дошкільної
педагогіки та психології, викладач педагогічних дисциплін.

Вимоги до оформлення матеріалів:






матеріали подаються у електронному вигляді, текстові матеріали:
шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – одинарний;
допускаються роботи у вигляді мультимедійних матеріалів, відео
файлів, відео матеріалів з озвученням, онлайн посилання на відео
проект, творчо оформлені;
на титульній сторінці (перший слайд проекту) надати ініціали та
прізвище автора, повну назву навчального закладу, у якому навчається
автор, нижче посередині – назва проекту.
До роботи 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 оформлення матеріалів заявки:
Заявка на участь
в інтернет-конкурсі «Сучасний вчитель»
номінація: «Мій перший вчитель» (проект про вчителя початкових
класів);
автор - Іванова Ганна Василівна,
місце навчання: ЗСО № 4 м. Лисичанська, 9 клас,
дом. адреса: 93108 м. Лисичанськ, вул. Сосюри, б.11, кв. 196,
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, Ляшенко Катерині Іванівні
Телефон для довідок: моб. 0664402995 (Ляшенко Катерина Іванівна)
Електронна адреса: ekaterinaiv8@gmail.com

