Житомирська міська рада
Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
Міський культурно-спортивний центр
Міський конкурс дитячої творчості
«ЗБЕРЕЖЕМО ЕНЕРГІЮ - ЗБЕРЕЖЕМО ПЛАНЕТУ!»

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конкурс тематичних дитячих малюнків, поетичних та прозових творів
проводиться в рамках міських заходів з популяризації енергоефективності.
1.1 Організатори
Організаторами Конкурсу є управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради, міський культурно-спортивний центр
Житомирської міської ради.
1.2 Мета конкурсу
- сприяти формуванню свідомого ставлення до необхідності
енергозбереження
та
раціонального
природокористування
серед
підростаючого покоління шляхом привертання уваги до актуальної теми
збереження енергоресурсів та заохочення дітей замислитись щодо
можливостей покращення свого майбутнього завдяки збереженню ресурсів,
зокрема, енергії;
- сприяти вихованню екологічної свідомості у дітей;
- виявити і підтримати обдарованих дітей в галузі образотворчого мистецтва
та літературної творчості.
1.3 Завдання конкурсу
сприяти формуванню світогляду майбутнього споживача енергії серед
представників молодшого покоління громадян Житомирської міської ОТГ,
привернути увагу дітей до теми збереження енергії шляхом
формування свідомого ставлення до енерго- та ресурсоспоживання;
спонукати дітей сформувати власне бачення зеленого майбутнього
своєї громади;
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сприяти розвитку творчого потенціалу дітей, виявленню талантів;
виявити оригінальні креативні ідеї з метою їх подальшого
використання в заходах популяризації «зелених енергоефективних дій» на
території громади.
2.

ТЕМАТИКА МАЛЮНКІВ, ПОЕТИЧНИХ ТА ПРОЗОВИХ
ТВОРІВ

На конкурс приймаються роботи наступних тематик (на вибір):
 економія електроенергії, тепла, води;
 зменшення забруднення довкілля;
 зелена енергія (використання енергії сонця, вітру, біомаси, води,
землі);
 електрокари та картина еко-майбутнього;
 екологія і COVID-19.
3.

УМОВИ КОНКУРСУ

У конкурсі можуть брати участь учні закладів загальної середньої освіти,
вихованці закладів позашкільної освіти трьох вікових груп:
- перша група – діти від 6 до 9 років;
- друга група – діти від 10 до 14 років;
- третя група – діти від 15 до 18 років.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ОФОРМЛЕННЯ
РОБІТ

Міський конкурс стартує 22 жовтня 2020 року і завершується
20 листопада 2020 року.
4.1 . ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАЛЮНКІВ
Малюнок має бути виконаний на паперовому або картонному аркуші у
форматі А3.
На малюнку зазначаються наступні реквізити:
1) підпис (ім’я та прізвище автора),
2) вік автора,
3) навчальний заклад,
4) назва роботи.
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На зворотній стороні малюнка вказуються
роботи/одного з батьків (телефон чи e-mail).

контакти

автора

Конкурсна робота подається в завершеному вигляді за адресою:
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, управління у справах
сімї, молоді та спорту Житомирської міської ради (каб.108) або
надсилається за адресою ussms@zt-rada.gov.ua (з приміткою «Конкурс
малюнків»).
Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
4.2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЕТИЧНИХ ТА ПРОЗОВИХ
ТВОРІВ
Робота має бути виконана на аркушах формату А4 та мати обсяг не більше
двох друкованих аркушів (прозовий твір – до 3-х аркушів).
На конкурс приймаються виключно індивідуальні роботи.
Роботи мають бути з коротким повідомленням про автора:
1) підпис (ім’я та прізвище автора),
2) вік автора,
3) навчальний заклад,
4) назва роботи,
5) контакти автора роботи/одного з батьків (телефон чи e-mail),
6) творча характеристика, написана автором (уподобання, захоплення
тощо),
7) кожен твір повинен бути датований.
Конкурсна робота подається в завершеному вигляді за адресою:
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, управління у справах
сімї, молоді та спорту Житомирської міської ради (каб.108) або
надсилається за адресою ussms@zt-rada.gov.ua (з приміткою «Конкурс
поетичних творів»).
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Роботи оцінюватимуться за наступними критеріями.
5.1. МАЛЮНКИ:
- розкриття теми конкурсу, загальне бачення теми;
- креативний погляд на тему;
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- ступінь самостійності дітей у виконанні малюнка;
- якість малюнка.
5.2. ПОЕТИЧНІ ТА ПРОЗОВІ ТВОРИ:
- художній рівень (витриманість віршованого розміру, образність);
- оригінальність світобачення;
- грамотність;
- дотримання умов цього Положення.
Система оцінок – десятибальна. Підрахунок оцінок здійснюється за
формулою: «Сума оцінок поділена на кількість членів журі дорівнює
середній бал».
6. ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ

6.1. Оцінювання робіт та підведення підсумків конкурсу проходитиме з 23
листопада до 01 грудня 2020 року.
6.2. Роботи оцінює професійне журі, до складу якого увійдуть представники
органів місцевого самоврядування, експерти, що працюють у сфері
енергозбереження і освіти, професійні художники, літератори,
представники засобів масової інформації, представники громадськості.
6.3. Усі учасники нагороджуються дипломами за участь. Переможців у своїх
вікових категоріях нагороджуються призами відповідно до зайнятого місця.
6.4. Кращі роботи переможців можуть бути використані організаторами для
соціальної реклами з питань енергозбереження та іншої інформаційної
продукції.
6.5. Виставка робіт та церемонія нагородження переможців відбудеться в
грудні 2020 року.
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