IV. Організація та проведення конкурсу
Конкурс проводиться в два етапи:
- перший етап – у цикловій комісії;
- другий етап – загальноколеджанський.
Перший етап Конкурсу проводиться в цикловій комісії протягом двох
тижнів після оголошення Конкурсу. Автор може подати декілька робіт у
різних номінаціях. Учасник Конкурсу подає конкурсні матеріали на
електронному носії інформації та паперовий варіант.
Переможці першого етапу Конкурсу (1 та 2 місце в кожній номінації)
беруть участь у другому етапі Конкурсу.
Другий – загальноколеджанський етап проводиться протягом 2-х
тижнів після завершення першого.
Під час проведення 1-го і 2-го етапів Конкурсу конкурсант самостійно
презентує свою роботу.
Склад оргкомітету та журі загальноколежанського етапу Конкурсу
затверджується розпорядженням директора коледжу.
V. Організаційний комітет
Склад організаційного комітету має повноваження:
- інформувати педагогічних працівників коледжу про організацію та
проведення Конкурсу;
- забезпечувати організаційно-методичну допомогу
цикловим
комісіям при проведенні першого етапу Конкурсу;
- визначати зміст, порядок, форму, місце і дату проведення другого
етапу Конкурсу;
- поширювати
інформацію про результати
Конкурсу та його
переможців.
VI. Журі Конкурсу
До складу журі входять: заступник директора з навчальної роботи,
методисти, голови циклових комісій, фахівці з використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчальному процесі.
Члени журі:
- вивчають досвід роботи і відвідують заняття, заходи, на яких
презентують свою роботу учасники конкурсу;
- забезпечують неупереджене оцінювання професійної майстерності зі
створення мультимедійних презентацій та використання ІКТ при проведенні
занять учасниками Конкурсу;
- підводять підсумки та визначають переможців.
VII. Зміст Конкурсу
При підведенні підсумків Конкурсу оцінюється:
- рівень самостійності викладача;
- відповідність презентації вимогам та рекомендаціям до створення
мультимедійної презентації (додаток 1);
- відповідність змісту мультимедійної презентації робочій програмі з
навчальної дисципліни (предмета);
- творча оригінальність;

- доцільність використання ІКТ при проведенні заняття;
- практична спрямованість поданих методичних матеріалів;
- можливість використання роботи іншими викладачами.
VIII. Нагородження переможців
Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами ВП НУБіП
України «Ірпінський економічний коледж».
ІХ. Авторські права
У роботах учасників Конкурсу можуть бути використані не тільки
створені самостійно матеріали, але й запозичені з різних джерел. При
використанні таких матеріалів учасники Конкурсу повинні дотримуватися
Закону України «Про авторське право і суміжні права». Організатори
Конкурсу не несуть відповідальності у разі виникнення проблемних ситуацій
щодо порушення конкурсантами закону про авторське право.
Організатори Конкурсу залишають за собою право некомерційного
використання конкурсних матеріалів, в т.ч. можливість представлення робіт
на інші конкурси, розміщення їх на освітніх сайтах в мережі Інтернет із
збереженням авторських прав розробників, без виплати авторських
гонорарів.
Розглянуто та схвалено
на засіданні методичної ради
коледжу.
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