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Положення про проведення конкурсу
відео презентацій «Привіт! Це – Я!»
1. Загальні положення
Конкурс відео презентацій «Привіт! Це – Я!» проводиться в рамках цільового
проєкту «Зерна успіху» з метою формування навичок вміння успішно
представити свої сильні сторони та здібності, розвитку творчої, соціальної,
пізнавальної, практичної компетентностей, стимулювання креативного та
стратегічного мислення, емоційного інтелекту, надбання презентаційного
досвіду та можливістю ознайомлення громадськості з особистими
досягненнями.
Конкурс проводиться один раз на рік, в якому беруть участь вихованці всіх
колективів ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» Запорізької міської ради.
Головний меседж конкурсу: «Я хочу заявити світу про себе!».
2. Умови конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються вихованці всіх колективів ПНЗ «ЦДЮТ
Шевченківського району» від 6 до 18 років, які мають підготувати свою само
презентацію.
Відео самопрезентація триває від 2 до 4 хвилин. Відео може бути знято на
телефон у горизонтальному форматі або на відеокамеру.
Монтаж та обробка відео не дозволяється, звук має бути оригінальним.
Можлива наявність фонової музики.
Відеоматеріал надається українською мовою з чіткою дикцією.
3. Алгоритм відео самопрезентації
- Твоє ім’я та прізвище.
- Який гурток, студію, колектив у ЦДЮТ відвідуєш?
- Чому ти обрав саме цей колектив?
- Що тобі подобається найбільше у твоєму колективі?
- Над чим ти зараз працюєш у своїх творчих проєктах?
- Про що ти мрієш?
- Чи плануєш пов’язати своє життя з творчою професією?
- Якщо так, то з якою?
- Передай привіт собі у майбутнє!
4. Критерії оцінки
- змістовність;
- артистичність;

- оригінальність подачі;
- загальні враження.
Оцінювання здійснюється у відповідності до вікових категорій учасників:
- І вікова категорія – 6 -10 років;
- ІІ вікова категорія – 11 - 13 років;
- ІІІ вікова категорія – 14 - 18 років.
5. Журі конкурсу
- Щитинина Р.Ю. – директор ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»;
- Ніколаєнко І.В. – завідуюча організаційно-масовим відділом;
- Переверзєва А.В. – керівник гуртка журналістики «Проба пера».
6. Заявка
Заявка надається до 15 березня 2022 за формою на електронну адресу ЦДЮТ
charivnaya_cdut@ukr.net з поміткою у темі «На конкурс відео
самопрезентацій»
Прізвище, ім’я

Гурток, студія

Вік

Посилання на Гугл диск

Технічні вимоги: учасник подає відео хронометражем 2-4 хвилини та надає
посилання на Гугл диск.
7. Консультація
Якщо ти хочеш взяти участь у конкурсі відео самопрезентацій, ми
запрошуємо тебе на майстер-клас «Зніми себе сам!» 26 лютого 2022 з 11:00
до 13:00 у кабінеті № 215 «Комп’ютерний клас».
8. Визначення і нагородження переможців
Журі конкурсу визначає кращі відео самопрезентації та оголошує результати
конкурсу.
Журі визначає володаря Гран-прі та лауреатів, серед яких визначаються
звання лауреатів трьох ступенів (І. ІІ, ІІІ ступінь) у різних вікових категоріях.
Переможці нагороджуються:
- дипломами ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»;
- грошовими сертифікатами;
- призами;
- учасники конкурсу нагороджуються дипломами.
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