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Шаповаловій Н. В.
Про Всеукраїнський конкурс
навчально-методичних розробок
із прав людини
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
інформує про проведення Українською Гельсінською Спілкою з прав людини
Всеукраїнського конкурсу навчально-методичних розробок із прав людини
(уроків і виховних заходів). Термін подання робіт на конкурс - до ЗО вересня
2017 року.
Інформаційні матеріали щодо конкурсу, надіслані Українською
Гельсінською Спілкою з прав людини, додаються.
Додатки на 7 арк.
Директор інституту
Сторчак 37 85 89

В. І. Шуляр

Конкурс
навчально-методичних розробок з прав людини
Українська Гельсінська Спілка з прав людини в рамках Всеукраїнської освітньої
програми «Розуміємо права людини» за сприяння Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини оголошуєВсеукраїнський конкурс навчально-методичних
розробок з прав людини (уроків та виховних заходів).
Конкурс проводиться для сприяння реалізації Н аціональної стратегії з прав
людини (Указ Президента України № 501/2015) та Всесвітньої програми освіти в сфері з
прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 2004 р.), з метою поширення
інформації про права людини, розвитку зацікавленості щодо актуальних питань в сфері
прав людини, виявлення та підтримку творчих педагогічних працівників, підвищення їх
зацікавленості у правозахисній та правоосвітній діяльності, формування в українському
суспільстві
поваги
до
загальнолюдських
цінностей,
сприяння
фаховому
самовдосконаленню, стимулювання до прояву активної життєвої позиції,.
До участі в Конкурсі запрошуються педагогічні працівники/ці, творчі колективи
навчальних закладів (загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл), гімназій, ліцеїв,
коледжів, позашкільних навчальних закладів), наукових установ,
громадських
організацій незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.
Всі Лауреати Конкурсу отримають Дипломи. Учасники Конкурсу, які зайняли I, II
та III місця, отримують Дипломи переможців та цінні подарунки. Нагородження
переможців відбувається публічно, за участі представників співорганізаторів Конкурсу і
висвітлюється у ЗМІ. Навчальний заклад, де працює переможець/ця отримує можливість
проведення семінару з прав людини організаторами Конкурсу за участю провідних
експертів в цій галузі.
Основними критеріями
оцінювання навчально-методичних
розробок
буде
відповідність розробки філософії та концепції прав людини та умовам Конкурсу,
використання методичних прийомів та форм, структурованість та узгодженість
основних етапів розробки, креативність та оригінальність, можливість використання в
зазначених часових межах.
На Конкурс не приймаються роботи, які є плагіатом інших робіт.
На Конкурс допускаються тільки оригінальні роботи, які ще не друкувалися або не
розміщували на веб-ресурсах.
Останній термін подання навчально-методичних розробок на Конкурс - 17.00, ЗО

вересня 2017 р.
Уроки та розробки виховних заходів та реєстраційну анкету просимо надсилати в
електронному вигляді на адресу: edu@helsinki.org.ua з поміткою «Конкурс навчально-

методичних розробок».
З більш детальною інформацію про Конкурс та зразком реєстраційної анкети Ви
можете ознайомитись в П оложенні про К онкурс .
Інформації
про
права
людини
ви
можете
знайти
за
посиланнями: http://edu.helsinki.org.ua/b-bl-otcka - бібліотека програми «Розуміємо права
людини», http://1іbrary.khpg,org - бібліотека ХПГ.
Для додаткових запитань та консультацій просимо звертатися за телефоном: (096)
890-22-09, або надсилати запитання на адресу електронної пошти Конкурсу edu@helsinki .org.ua
Контактна особа - Олег Охредько

Бажаємо творчої наснаги та чекаємо на свіжі креативні думки!

Критерії оцінювання робіт в рамках
Всеукраїнського конкурсу навчально-методичних розробок з прав людини
Критерії оцінювання

М акси м ал ьн а

Пояснення змісту критеріїв

кіл ькість балів

1. Відповідність розробки філософії та
концепції прав людини та умовам
Конкурсу
2. Використання методичних прийомів та
форм.
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Н аскільки зміст навчально-м ет одичної розробки відповідає
т емат иці конкурсу, ф ілософ ії та концепції прав лю дини

5

3. Структурованість
та
узгодженість
основних етапів розробки

2

4. Креативність та оригінальність.

2

5. Можливість використання в зазначених
часових межах.
Максимальна кількість балів

1

Д оцільніст ь використ ання запропонованих прийомів та м ет одів
щ одо зазначених теми, вікових особливост ей учнів та
м ож ливост ей практ ичного заст осування вчит елями під час
ур о ків та позаурочних заходів
Н аскільки запропоновані авт ором в р о зробці знання, ум іння й
навички будуть корисними учням в реальном у ж ит т і (наявність
практ ичних прикладів, правових норм тощо)
Н аскільки ет апи ур о ку зм іст овно й ст рукт урно п о в ’язані м іж
собою, урок/захід побудовано логічно, очікувані результ ат и
досягаю т ься
Н аскільки оригінальні та креат ивні ідеї використ овую т ься у
запропонованій розробці.
Н аскільки зазначений авт ором час проведення дозволяє
реалізуват и запланований зм іст уроку/заходу.
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На Конкурс не допускаються роботи, які є плагіатом або вже друкувалися в друкованих або електронних виданнях або були розміщені на вебресурсах.

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс навчально-методичних розробок з
прав людини
З метою реалізації Національної стратегії з прав людини (Указ Президента
України №501/2015) та Всесвітньої програми освіти в сфері з прав людини
(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 2004 р.), в інтересах розбудови в
Україні демократичного суспільства, Українська Гельсінська Спілка з прав
людини в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права
людини» за підтримки Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді
України проводить Всеукраїнський конкурс навчально-методичних розробок з
прав людини, направлений на поширення освіти в сфері прав людини, та
підвищення рівня правової культури.
1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення визначає систему організаційної роботи щодо
проведення Всеукраїнського конкурсу навчально-методичних розробок з
прав людини (далі - Конкурс).
1.2. Конкурс
проводиться з метою розвитку культури прав людини,
поширенню інформації про права людини, мотивації педагогічних
працівників до освіти в сфері правам людини.
1.3. Конкурс проводить Українська Гельсінська Спілка з прав людини в
рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» за
підтримки Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді України.

2. Терміни проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проходить у квітні - грудні 2017 року.
2.2. Початок прийому робіт - 01 червня 2017 року, закінчення прийому —ЗО
вересня 2017 року, визначення та оголошення переможців - до 10 грудня 2017
року.
3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 2 етапи:
3.1.1. На першому етапі Журі визначає найкращі навчально-методичні
розробки, які допускаються до фіналу.
3.1.2. На другому етапі, серед навчально-методичних розробок, які
пройшли у фінал, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно 1, II та
III місце).
4. Учасники Конкурсу

4.1. В Конкурсі приймають участь як громадяни України, так і громадяни
інших держав, а також люди без громадянства.
4.2. До участі в Конкурсі запрошуються педагогічні та наукові працівники,
методисти, творчі колективи навчальних закладів (загальноосвітніх навчальних
закладів, гімназій, ліцеїв, коледжів, позашкільних навчальних закладів),
і

наукових установ, громадських організацій незалежно від фахової освіти,
педагогічного стажу, віку.
4.3. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
5. Умови проведення Конкурсу.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

У Конкурсі беруть участь роботи українською або російською мовою в
електронному вигляді.
Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
• пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу
товарів чи послуг, політичних партій;
• є копіями розробок інших авторів (плагіат);
• створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну
власність;
• подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс;
• містять ненормативну лексику.
На Конкурс допускаються тільки оригінальні розробки, які ще не
друкувалися або не були розміщені на сайтах.
Подані на Конкурс розробки не рецензуються.
Участь в Конкурсі не можуть брати члени Комітету та Журі.
Рішення про реєстрацію матеріалів для участі в конкурсі приймає
Оргкомітет. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від
учасників Конкурсу з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.

6. Організаційний комітет Конкурсу та Журі Конкурсу

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний
комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).
Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають
у зв’язку з проведенням Конкурсу.
Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет створює Журі
Конкурсу (далі Журі).
Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.
Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку
робіт.
7. Вимоги до розробок

7.1.
7.2.
7.3.
•

Методичні розробки повинні мати наступні частини: Назву; Мету та
задачі; Очікувані результати; Час проведення; Віковий склад учасників;
Хід проведення; Підсумки уроку та інше (дивись Додаток №1).
Робота може містити аудіо, відео або візуальні (фото або малюнки)
додатки.
Розробки мають бути зроблені комп'ютерним набором у текстовому
редакторі Word:
через 1,5 інтервали

• шрифт Times New Roman

• 14 кегль
• поля: зверху - 1,5, знизу - 2, зліва - 2,5, справа - 1,5
• нумерація сторінок - знизу, по центру
• колір шрифту - чорний
• не допускається використання рамок та інших кольорових прикрас
7.4. Додатки до роботи подаються окремими файлами у наступних форматах:
•
аудіо - mp3
•
відео - avi
•
малюнки або фото - jpeg
7.4. Розміри додатків не повинен перевищувати 1 Гб.
7.5. У випадку наявності додатків конкурсна розробка подається зархівованим
файлом (архіватор ZIP).
7.6. Автори (або колектив
авторів) подають інформацію у вигляді
реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце роботи
або навчання, повна адреса (закладу або домашня), контактні телефони,
адреса електронної пошти (дивись Додаток №2). Реєстраційна анкета
надсилається на адресу конкурсу в електронній формі, окремо від файлу
розробки уроку та додатків.
8. Оцінка робіт та визначення переможців

8.1.
8.2.

8.2.

8.3.

Оцінку розробок та визначення переможця проводить Журі.
Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання розробок через кодування
робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з
членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із
критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість
балів.
Критерії оцінювання робіт:
о Відповідність розробки філософії та концепції прав людини та умовам
Конкурсу
о Використання методичних прийомів та форм,
о Структурованість та узгодженість основних етапів розробки
о Креативність та оригінальність.
о Можливість використання в зазначених часових межах.
Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.
Оргкомітет та Журі не пояснює мотиви своїх оцінок.
9. Нагородження учасників Конкурсу.

9.1.
9.2.

9.3.

Всі учасники Конкурсу, які набрали понад 30% балів від максимальної
кількості балів, нагороджуються Дипломами учасників Конкурсу.
Учасники фіналу Конкурсу нагороджуються Дипломами Лауреатів
Конкурсу, а їх роботи рекомендуються до використання в навчальновиховному процесі та можуть розміщюватися на веб-ресурсах Програми
«Розуміємо права людини».
Учасники, які зайняли призові місця отримують наступні винагороди:
з

9.4.

• Дипломанти 3 рівня отримують дипломи та подарунки - добірка
літератури з прав людини, фірмові футболки програми.
• Дипломанти 2 рівня отримують дипломи та подарунки - добірка
літератури з прав людини, фірмові футболки та фірмові електронні
накопичувачі\фл епіки.
• Переможець конкурсу отримує диплом переможця та подарунки добірку літератури з прав людини, фірмові футболки та фірмові
електронні накопичувачі\флепіки. Окрім вищезазначених подарунків
переможець отримує право на проведення семінару на базі
навчального закладу для освітньої громади, що проводитиметься
експертами Програми.
Учасники Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від
організаторів Конкурсу та інших організацій або громадян.
10. Авторські права

10.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і
дозвіл на публікацію в рамках Конкурсу. Участь роботи в Конкурсі не
означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу
залишаються за автором. Всі спірні питання щодо авторських прав
вирішуються згідно діючого законодавства України.
10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства
України про інтелектуальну власність.
10.3. Надсилаючи есе та персональні данні на Конкурс учасники Конкурсу,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1
червня 2010 року № 2297-УІ, надають згоду на збір та обробку особистих
персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою
проведення Конкурсу.
11. Фінансування конкурсу

11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших
організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
11.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів, а також за
рахунок спонсорів Конкурсу, а також коштів, не заборонених
законодавством.
12. Прикінцеві положення.

12.1. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в
Положення Конкурсу.

Додаток №1
Структура навчально-методичної розробки_______________
Назва розробки
Мета та задачі
Очікувані результати
Час проведення
Віковий склад учасників
План проведення
Хід проведення (детальний)
Підсумки
Додаток №2
Реєстраційна анкета
учасника Всеукраїнського конкурсу уроків

Назва розробки
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
Місце роботи або навчання
Повна адреса (закладу або домашня):
• Вулиця та номер будинку
• Місто (населений пункт)
• Область (якщо потрібно - район)
• Індекс
Контактні телефони (обов’язково номер
мобільного телефону)
Адреса електронної пошти

