
 

Додаток 1 
до листа управління освіти, молоді та спорту 

Олександрійської міської ради  

від 07 лютого 2012 року № 13-15/30 

 

Умови 

проведення обласного відкритого конкурсу проектів «Крокуємо до Європи» 

в рамках довгострокового проекту «Європа без кордонів» 

 

З 30 січня 2012 року в рамках проекту «Європа без кордонів» Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості і Рада євроклубів Кіровоградщини  

оголошують про початок конкурсу творчих робіт серед учнів старших класів 

шкіл, ліцеїв і студентів коледжів. 

Цілі і завдання конкурсу: 
- Розширення і поглиблення знань про культурні цінності та традиції народів 

країн, що входять до складу ЄС; 

- Пропаганда та розвиток мистецтва, дитячої творчості; 

- Виховання особистості, толерантного ставлення до культурних особливостей 

та відмінностей народів різних країн; 

- Формування і осмислення молоддю власної позиції у суспільстві; 

- Формування у молоді європейських цінностей; 

- Удосконалення навичок використання новітніх медіа відповідного 

тематичного спрямування; 

Співорганізатори: 
- Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної  адміністрації; 

- Управління у справах сім’ї та молоді Кіровоградської обласної державної  

адміністрації; 

- Кіровоградський обласний Центр дитячої та юнацької творчості; 

- Центр Європейської Інформації обласної наукової бібліотеки ім. 

Д.Чижевського; 

- Рада євроклубів Кіровоградщини. 

УМОВИ КОНКУРСУ: 

Конкурс проходить з 30 січня 2012 року до 25 лютого 2012 року; 

У конкурсі можуть  брати участь учні шкіл, ліцеїв і студенти коледжів: 

-індивідуальна робота: учні представляють роботи за віковими категоріям: 

- від 8 до 13 років -  та - від 14 до 18 років; 

- колективна робота – європейські клуби, молодіжні об’єднання. 

Оформлення робіт 

Роботи оформлюються на аркушах формату А4 та повинні мати естетичний 

вигляд. Вони  можуть бути написані українською або російською мовами (будь-

які творчі прояви вітаються). Роботи подаються підготовленими у програмі Power 

Paint формат JPEG(електронна презентація, можливий музичний супровід) та в 

описовому вигляді.  

Посилання на використані джерела свідчить про якість роботи.  

Використання власноруч зроблених фото, замальовок, інтерв'ю, матеріалів із 

місцевих музеїв, галерей, бібліотек, приватних зібрань щиро вітається та впливає 

на кінцевий результат! 



На титульному аркуші повинні бути чітко вказані дані учасника конкурсу: 

прізвище, ім'я,(назва євроклубу, молодіжної організації), місце навчання, повна 

адреса, індекс, контактні телефони, e-mail. 

Вимоги до представлених конкурсних матеріалів: 
Конкурсні матеріали надсилаються в одному примірнику  у електронному та 

оригінальному вигляді. У супроводжуючих документах повинна бути додана 

анкета учасника конкурсу (див. у Додатку). 

Учасники  конкурсу можуть  подати тільки одну роботу та  розкрити тему 

конкурсу у номінаціях: 

-культурологічний проект 

-соціальний проект 

Визначення та нагородження переможців 

Переможці будуть визначені оргкомітетом, до складу якого увійдуть 

організатори конкурсу,  і урочисто нагороджені під час проведення «Ярмарку 

проектів», що відбудеться 15 березня 2012 року.  

Учасники отримають сертифікат, який буде надіслано на їх електронну 

поштову скриньку. 

Кінцева дата та адреса для подання робіт на конкурс До  25.02.2012 року   

Просимо Вас надавати власні роботи за адресою: 25006 м.Кіровоград, вул. 

Калініна, 36 КОЦДЮТ каб.№305 – Рада євроклубів та у електронному вигляді на 

адресу: ocdut@ukr.net або arualena@yandex.ru  / телефон для довідок: 0522/225601. 

Рада євроклубів Кіровоградщини 

Кіровоградський обласний Центр дитячої та юнацької творчості 

вул. Калініна, 36 (каб.305) 

м. Кіровоград 

з приміткою: Арутюнян О.С. 

                                                                                                                                                                      

Додаток 2. 

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, 

шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий 

текст, через 1 інтервал. 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

1.1. Назва проекту.  

1.2. Виконавці проекту (кількість та категорія). 

1.3. Партнери та спонсори проекту (якщо є). 

1.4. Цільова аудиторія (кому саме надається допомога).  

1.5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту. 

1.6. Терміни реалізації проекту.  

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ 

2.1. Завдання проекту. 

2.2. Стислий опис проекту. 

ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ( строки реалізації проекту) 

3.1. Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту  

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

4.1. Основні результати реалізації проекту. 

4.2. Вплив проекту на місцеву громаду. 

4.3. Проблеми, що виникли під час реалізації проекту. 

4.4. Перспективи розвитку проекту. 
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Примітка: До основних документів можуть (в т.ч. у відсканованому вигляді) 

додаватися фото та відео матеріали, презентаційні матеріали, статті із 

газет, журналів, інші документи і матеріали, які, на думку учасника, 

проілюструють і допоможуть найповніше розкрити зміст проекту. 

Всі додаткові матеріали мають бути підписані та містити посилання, для 

ілюстрування  яких саме заходів вони додаються. 

Підписи засвідчують достовірність поданої інформації: 

Підпис керівника проекту __________________  Дата «____» 

______________2012 року 

Підпис керівника навчального 

закладу (організації) _______________________  Дата «____» 

______________2012 року 

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ 

                                     УВАГА!!!  МАТЕРІАЛИ НА КОНКУРС ПРОСИМО 

НАДІСЛАТИ  

ДО  25 лютого 2012 РОКУ  на електронну адресу: ocdut@ukr.net / 

arualena@yandex.ru у форматі *.doc. 

 (з приміткою «Ярмарок проектів») 

 

 

Просимо бути уважними щодо точності поданої інформації! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocdut@ukr.net%20/%20arualena@yandex.ru
mailto:ocdut@ukr.net%20/%20arualena@yandex.ru

