Умови проведення ІІІ обласного конкурсу
учнівських медіапроектів «Школа майбутнього»
І. Мета і завдання Медіафестивалю
1.1. Обласний конкурс учнівських медіапроектів «Школа майбутнього» (далі Конкурс) проводиться з метою розвитку у школярів вмінь та навичок створення
авторських медіапродуктів, обміну досвідом з використання нових
медіатехнологій, спілкування з однолітками-однодумцями та фахівцями у сфері
медіа.
1.2. Завданнями конкурсу є:
- подальший розвиток єдиного інформаційного освітнього простору України;
- упровадження сучасних медіаосвітніх технологій в освітній процес;
- створення позитивного та корисного Інтернет-контенту з актуальних тем
шкільного напрямку;
- підвищення мотивації вчителів та учнів до активного використання
інформаційно-комунікаційних технологій з метою вирішення завдань
модернізації освіти.
ІІ. Терміни та місце проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться поетапно:
1-й етап: 10.09 – 15.11.2018 року - створення конкурсних робіт учасниками
конкурсу та подання їх на розгляд журі;
2-й етап: 16.11 – 16.12.2018 року - робота журі конкурсу;
3-й етап:
17.12.2018 року – оголошення результатів конкурсу на Освітньому порталі
Дніпропетровщини dnepredu.com;
Дата нагородження переможців конкурсу буде оголошена пізніше.
ІІІ. Організація проведення конкурсу
3.1.Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу покладається
на комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».
3.2. Склад оргкомітету і журі затверджується комунальним закладом вищої
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».
3.3. При необхідності автори та консультанти конкурсних робіт можуть
погодити свої творчі та організаційні питання з координатором конкурсу за
електронною адресою: mediaosvyta@gmail.com
ІV. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів області 1-11 класів.
V. Умови проведення конкурсу
5.1.Для участі у конкурсі учасники заповнюють заявку он-лайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr0v_f78Hjj9yuwbMHdRGNSWoxQ6YP7aVCBnFaZ
AGctPxYcg/viewform

5.2. Кількість конкурсних робіт від одного учасника не обмежена.

VI. Перелік вимог до учнівських медіапроектів,
які подаються на конкурс
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майбутнього» у 2018 році відбуватиметься за такими темами:
- «Урок майбутнього» та «Школа майбутнього».

«Школа

6.1. Конкурсні роботи за темою «Урок майбутнього» приймаються на
розгляд за номінаціями: «Відеоурок майбутнього» та «Петриківка для малят».
6.1.1. В номінації «Урок майбутнього» на розгляд приймаються навчальні
відео, у яких учитель або учень/учні в оригінальній формі подають навчальний
матеріал за програмами предметів шкільного курсу 1-11 класу.
6.1.2. В номінації «Петриківка для малят» приймаються навчальні відео для
дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку щодо володіння навичками
петриківського розпису. Елемент орнаменту, який презентовано на майстер-класі,
має бути тематично пов’язаний з літературним чи музичним твором. Реальний
приклад - проект для малят «Казкова Петриківка» на сайті Віртуальної майстерні
Петриківського розпису.
Посилання на проект: http://petrikovka.dnepredu.com/uk/site/iii-kurs-profi.html
6.1.3. Вимоги до конкурсних робіт за темою «Урок майбутнього»
Роботи повинні бути оригінальними, цікавими, логічними і послідовними.
При оцінюванні перевага надається серіям міні-уроків, які послідовно
розкривають тему та доповнюють один одного (3-5 серій).
Хронометраж одного відеоуроку – до 3 хв.
Мова робіт - українська, російська, англійська.
Конкурсні роботи розміщується учасниками на сервісі YouTube. Посилання на
свою конкурсну роботу учасник подає у заявці.
6.2. Конкурсні роботи за темою «Школа майбутнього» подаються за
номінаціями: «Аудіоспектакль» та «Анімація». Зміст робіт має бути присвяченим
пригодам школярів і вчителів у школі майбутнього: на уроках, екзаменах, перервах,
в їдальні, у спортзалі; філософським роздумам про форму та якість шкільного
навчання у майбутньому; зв’язок сучасної школи з школою майбутнього.
6.2.1. У номінації «Аудіоспектакль» приймаються медіароботи, які містять
авторський аудіотвір та можуть містити декілька зображень (малюнків/фотографій),
які відображають тему твору.

-

Вимоги до аудіотворів:
майстерність читання;
чітка дикція;
якісний запис;
багатоголосся;
оформлення з використанням аудіоефектів, які передають авторський задум та
атмосферу подій (звуки, інтершуми, музику);

- хронометраж одного аудіоспектаклю – до 3 хв.;
- мова робіт - українська, російська, англійська.
При оцінюванні аудіоспектаклів буде приділятися особлива увага міні-серіям,
які послідовно розкривають тему та доповнюють один одного (3-5 серій).
Посилання на власну конкурсну роботу учасник подає у заявці або надсилає
окремим файлом на електронну адресу: mediaosvyta@gmail.com
6.2.2. У номінації «Анімація» приймаються анімаційні роботи, виконані у
будь-якій техниці: комп’ютерній, мальованій, перекладній, живописній на склі,
ляльковій, пластиліновій, комбінованій.
Хронометраж конкурсної роботи – до 3 хв.
Мова робіт - українська, російська, англійська.
Конкурсні роботи розміщується учасниками на сервісі YouTube. Посилання
на свою конкурсну роботу учасник подає у заявці.
VІІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт
7.1. Оцінювання конкурсних робіт буде відбуватися за такими критеріями:
 відповідність тематиці конкурсу;
 технічна грамотність (володіння сучасними медіатехнологіями);
 оригінальність (здатність автора побачити нове, незвичайне у звичайному,
«зазирнути у майбутнє»);
 суспільна значущість (зміст, ідея, тема конкурсної роботи повинні мати
художню та культурну цінність);
 образність (здатність автора висловити абстрактну ідею в конкретній
матеріальній формі).
При оцінюванні конкурсних робіт перш за все буде приділятися увага їх
оригінальному змісту: задуму, ідеї, сюжету.
VІІІ. Умови визначення переможців та нагородження призерів
8.1. Підсумки конкурсу здійснює журі згідно із затвердженими критеріями
оцінювання.
8.2. Учасники, які посіли у конкурсі призові місця, запрошуються на захід «VI
Обласний Медіафестиваль для школярів» для нагородження дипломами та цінними
призами.
8.3. Кращі конкурсні роботи будуть використані у науково-педагогічній
діяльності співробітників комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти».
Посилання на он-лайн заявку учасника конкурсу учнівських
медіапроектів «Школа майбутнього»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr0v_f78Hjj9yuwbMHdRGNSWoxQ6YP7aVCBnFaZ
AGctPxYcg/viewform

