
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу творчих робіт молоді 

до Міжнародного дня толерантності 

 

 

Загальні положення 

Конкурс творчих робіт молоді проводиться дистанційно напередодні  

Міжнародного дня толерантності, шляхом збору та обробки конкурсного 

матеріалу та висвітлення його на сторінках в соціальних мережах 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної 

творчості.  

 

Мета та завдання конкурсу: 

- формування в учнів європейських цінностей та розуміння необхідності 

реалізації принципів толерантності в суспільстві; 

- розвиток толерантності у дітей та дорослих; 

- удосконалення навичок використання новітніх медіа; 

- поглиблення культорологічних знань; 

- підвищення творчої активності молоді; 

- впровадження в практику педагогічних працівників ефективних методів, 

прийомів і форм роботи з учнівською молоддю в позаурочний час. 

 

Організатори конкурсу: 

- Управління  освіти і науки Кіровоградської обласної державної  

адміністрації;  

- Управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 

- Управління комунікацій з громадськістю та інформаційної політики 

Кіровоградської обласної державної  адміністрації; 

- Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної 

творчості; 

- Рада євроклубів  Кіровоградщини;  

- Центр розвитку національних культур «Єдина родина»; 

- Молодіжний центр Кіровоградської області. 

 

Учасники конкурсу: 

Учні та студенти закладів вищої, фахової предвищої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти; молодіжні організації, 

обласна рада молодіжного самоврядування, євроклуби та інші молодіжні 

клуби і молодь віком від 14 до 35 років. 

 



 

 

Номінації конкурсу : 

 соціальний відеоролик «Толерантність як основа сучасного світу»; 

 постер для соціальних мереж  «Міжкультурний діалог в основі миру»; 

 електронна листівка «Простір толерантності»; 

 

 

Вимоги до конкурсних робіт: 

• творчі роботи повинні бути індивідуальними, виконані з дотриманням 

основних технічних вимог і відповідати заданій тематиці; 

 •кожна робота повинна супроводжуватися анкетою: номінація, ПІБ, вік 

автора, навчальний заклад, моб. телефон та електронна адреса, ПІБ керівника 

та його моб. телефон 

 

Порядок  проведення: 

До 12 листопада  поточного року надіслати творчі роботи учасників 

конкурсу на електронну скриньку: kirovograd_dbxtt@ukr.net з поміткою: 

Конкурс_День толерантності.  

 

Критерії оцінки творчих робіт: 

- актуальність, креативність;  

- оригінальність і творчий підхід ( забороняється плагіат); 

- якість виконання; 

- повнота розкриття заданої теми.  

 

Визначення та нагородження переможців конкурсу 

Переможці конкурсу нагороджуються Дипломом управління освіти і 

науки облдержадміністрації та пам’ятними подарунками. 
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