ПО СЛУЧАЙ 20-ТИ МАРТ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЩАСТИЕТО
ЦЕНТЪР ЗА ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
при ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ към ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” и
СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ" към КТ "ПОДКРЕПА"

ОБЯВЯВАТ
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП

„РАДОСТТА ОТ УЧИЛИЩЕТО”

І. Цели на конкурса:




Да се предостави възможност на учениците да създадат дигитални материали, чрез които да
изразят своето позитивно отношение към училището;
Да се провокира креативността, позитивните емоции и творческите заложби на младите
хора;
Да се съдейства за изграждането на положителен публичен образ на училището чрез
визуално представяне на щастливите моменти от класните и извънкласни дейности на
учениците.
II. Условия за участие:










В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна;
Участието е индивидуално или колективно (до 3 /трима/ ученици);
Времетраене на видеоклип – до 3 минути;
Формат – по избор, но с добра резолюция;
Носител – cd, dvd, card, flash (изпратени на адрес 4000, гр. Пловдив, бул. “България” № 236,
ет.1, стая 125 (за конкурса за видеоклип) или линк, изпратен на е-мейл dkprps@gmail.com)
Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците;
При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно
разпространяван софтуер.
Видеоклипът да бъде придружен от текстов файл, съдържащ необходимата информация за
автора/авторите:
- Трите имена на участника/участниците;
- Училище – школа, клуб и пр., клас и населено място;
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- Телефон и e-mail за връзка;
- Име на произведението;
- Име на ръководителя, ако има такъв.
Най-добрите от клиповете ще бъдат включени в късометражен филм, озаглавен „Радостта от
училището”, който ще бъде представен при откриването на научната конференция
позитивната психология и бъдещето на образованието на 04.06.2018 г. в град Пловдив.
III. Срокове:






Краен срок за получаване на конкурсните материали – 02 май 2018 г., важи датата на
пощенското клеймо или изпратения е-мейл.
Обявяване на резултатите – до 20 май 2018 г. на сайта на Център за позитивно образование
при Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите
специалисти (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1434/) и с е-мейл до наградените.
Необходимо е всички наградени да потвърдят присъствието си на награждаването.
Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с
призови места участници ще се извърши на 4 юни 2018 година в гр. Пловдив. Събитието ще
бъде част от културната програма на Научната конференция „Позитивната психология и
бъдещето на образованието“.

Ще бъдат присъдени 1-ва , 2-ра и 3-та награди на журито с председател проф. Александър
Илиев. Наградените ще бъдат отличени с грамоти и плакети. Ще бъдат раздадени и специални
награди на Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Синдикат
"Образование" към КТ "Подкрепа", както и поощрителни грамоти.
Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и
журирани!
Адреси за изпращане на видеоклиповете:
4000, гр. Пловдив,
Бул. “България” № 236, ет. 1, стая 125
(Нова сграда на ПУ "П. Хилендарски")
или
e-mail: dkprps@gmail.com
За контакт и информация:
Тел.: +359 32 261 791, e-mail: dkprps@gmail.com
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