МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА 3000»
КОНКУРС НА КРАЩУ МЕТОДИЧНУ РОЗРОБКУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» у рамках Всеукраїнської благодійної
програми «Добро починається з тебе» оголошує конкурс на кращу методичну розробку
виховного заходу «Добро починається з тебе».
Мета конкурсу:
Ознайомлення учнів із традиціями доброчинності як історичним та духовним
надбанням українського народу, його національною спадщиною.
Формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів.
Популяризація благодійності як практичного втілення духовних надбань людини,
національних та загальнолюдських цінностей.
До участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів.
Конкурс проходитиме у трьох номінаціях:
Перша номінація: методична розробка виховного заходу для учнів молодшого
шкільного віку.
Друга номінація: методична розробка виховного заходу для учнів середнього
шкільного віку.
Третя номінація: методична розробка виховного заходу для учнів старшого шкільного
віку.
Для участі в конкурсі необхідно подати:
1. Методичну розробку виховного заходу «Добро починається з тебе».
2. Анкету учасника з такими обов’язковими відомостями про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• місце роботи;
• посада;
• поштова адреса (обов’язково вказати поштовий індекс);
• контактний телефон (обов’язково вказати код міста);
• електронна адреса.
Оцінювання робіт
Оцінювання проводитиметься за такими критеріями:
-

відповідність змісту виховного заходу його темі;
глибина та переконливість змісту виховного заходу;
використання інноваційних форм і методів навчання;
урахування вікових особливостей учнів;
залучення учнів до співпраці;
спрямованість виховного заходу на залучення учнів до практичної діяльності.

Для участі в конкурсі подається комплект матеріалів у трьох примірниках (один
оригінал та дві копії).
Конкурсні роботи мають бути виконані комп`ютерним набором, шрифт Times New
Roman, 12 розмір через один інтервал, на одному боці аркуша А4 і не перевищувати п’яти
сторінок друкованого тексту.
Роботи приймаються до 23 січня 2009 року.
Визначення переможців
У лютому 2009 року буде визначено та нагороджено переможців конкурсу.
Грошову винагороду в розмірі 500 гривень отримає переможець кожної номінації.
Окрім того, кращі методичні розробки виховного заходу «Добро починається з тебе» будуть
опубліковані у фахових засобах масової інформації та запропоновані для використання у
школах України.
Матеріали, надіслані на конкурс, не рецензуються і не повертаються. Фонд «Україна
3000» залишає за собою право на друк надісланих на конкурс робіт в фахових виданнях та їх
розміщення на веб-сайтах Фонду з обов’язковим посиланням на автора.
Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися на сайтах:
www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua.
Матеріали для участі в конкурсі надсилайте на адресу:
01012, м. Київ, а/с 75 із поміткою: «Конкурс виховних заходів»,
а також обов’язково надішліть конкурсну роботу електронною поштою:
kvt@ukraine3000.org.ua у форматі *.doc.
Консультації за телефоном: 8 (044) 537-66-98, e-mail: kvt@ukraine3000.org.ua.

