ПОЛОЖЕННЯ
про загальноучилищний конкурс
творчих проектів-презентацій
«Моя професія – моя гордість!»
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Метою конкурсу є:
 формування відповідального ставлення до вибору професії;
 актуалізація проблеми успішного вибору професії;
 виявлення та підтримка обдарованої молоді;
 презентація існуючого юнацького потенціалу училища з метою поглиблення культури
користування сучасними комп’ютерними технологіями;
 стимулювання професійної активності учнів;
 піднесення іміджу підготовки кваліфікованих робітників, навчально-виробничого
процесу та його учасників, училища в цілому.
1.2.Завданнями конкурсу є:
 висвітлення найбільш цікавих аспектів підготовки кваліфікованих робітників,
навчально-виробничого процесу в ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»;
 підтримка творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених
громадян;
 залучення нових форм профорієнтаційної роботи училища;
 розвиток мотиваційних компетенцій особистості: розуміння особистих потреб,
прагнення успіху, вміння використовувати нові технології, знаходження нестандартних
рішень;
 формування активної життєвої позиції, що базується на загальнолюдських моральних
цінностях.
1.3.Учасниками конкурсу можуть виступати окремі учні, творчі колективи (в межах однієї
навчальної групи), навчальні групи в повному складі (за потреби) І-IV курсів ДПТНЗ
«Шосткинське ВПУ».

ІІ.КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
2.1.Загальне та організаційне керівництво конкурсом здійснює журі у складі:
Голова журі:
Заст. голови:
Члени журі:

Гурба О.А., директор;
Смоляр Н.О., заст. директора з НВР;
Куций В.В., старший майстер;
Мосенцева О.О., старший майстер;
Щасна Н.В., майстер в/н.

ІІІ. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
3.1. На конкурс приймаються індивідуальні або колективні проекти-презентації,
виконані відповідно до правил створення й оформлення творчих презентацій подібної
тематики.
3.2. Конкурсні роботи повинні містити:
 титульну сторінку;
 відео- або фотоматеріали, виконані на базі майстерень виробничого навчання,
навчальних кабінетів і лабораторій ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»;
 відео- або фотоматеріали, виконані на базі підприємств-місць проходження виробничої
практики учнями училища;

 інші матеріали, які розкривають професійні упіхи учнів та працівників, їхню участь у
позаурочній роботі (конкурси профмайстерності, гуртки технічної творчості тощо)
 текстовий або дикторський супровід, який лаконічно, але в достаньому обсязі розкриває
тему й мету презентації, її рекламно-профорієнтаційну спрямованість;
 підсумковий слайд (слайди).
3.3.Проект-презентація за бажанням авторів може мати музичний супровід, анімаційне
оформлення, графіки, діаграми, фотозображення нагород, призів тощо.
3.4. Конкурсні роботи приймаються українською мовою.
3.5.Часовий обсяг проекту-презентації від трьох до десяти хвилин.
3.6. Конкурсні роботи не повертаються.
3.7. Критерії оцінювання робіт:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерії
Відповідність змісту до заявленої теми, поставленої мети та
завдань
Оригінальність та актуальність змісту роботи
Самостійний підхід до висвітлення теми
Логічність та стиль оформлення презентації
Грамотність
Повнота розкриття теми, доцільність підбору матеріалів
Профорієнтаційна та рекламна спрямованість презентації
РАЗОМ

Максимальна
кількість балів
3
5
3
5
3
5
5
29

3.8. Учасники конкурсу передають журі право на публічну демонстрацію проектівпрезентацій, під час якої навчальний заклад обов’язково посилається на конкурс та вказує
автора (авторів).

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯД РОБІТ
4.1. Представлені на конкурс матеріали передаються до 3 листопада 2014 року
учнями-учасниками особисто або через керівників груп до кабінету № 19 Щасній Н.В.,
майстрові в/н, члену журі.
4.2. Визначення кращих робіт здійснюється до 14 листопада 2014 року на підставі
рецензій та відкритого обговорення кожної роботи.
4.3. Рішення журі конкурсу оформляється відповідним протоколом (Додаток 1 до
положення) і доводиться до широкого загалу відповідним наказом по училищу.

V. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
5.1.Переможці конкурсу нагороджуються дипломами училища І, ІІ, ІІІ ступенів та
преміями в розмірі:
І місце – 250,00 грн. (одна премія) – Диплом І ступеня;
ІІ місце – 200,00 грн. (одна премія) – Диплом ІІ ступеня;
ІІІ місце – 150,00 грн. (дві премії) –
Диплом ІІІ ступеня.
5.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами в урочистій обстановці та
отримують премії відповідно до правил отримання премій учнями
ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ».

