Медіапроект учнівської молоді міста Києва «Україна - єдина країна»
Актуальність проекту. Сьогодні, як ніколи, дуже важлива власна думка кожного щодо
сучасного стану в країні. Особливо цінна точка зору молодої людини у багатошаровій
соціальній системі держави.
Мета: залучення учнівської молоді столиці до соціальної активності в громадському,
культурному житті міста, держави; формування почуття гідності громадянина своєї країни;
сприяння вихованню національної свідомості, духовного збагачення особистості.
Завдання:
 створення умов для самореалізації обдарованої молоді в інформаційному просторі;
 залучення творчих сил, інтелектуального потенціалу учнівської молоді у висвітленні
подій сьогодення, надання професійної допомоги та підтримки в процесі створення
інформаційної продукції;
 організація та проведення конкурсу творчих робіт «Україна - єдина країна»;
 сприяння активізації участі школярів у соціально значущих заходах, спрямованих на
підтримку Української армії, постраждалих у зоні АТО, переселенців зі Сходу та АР
Крим.
Організатори:
Департамент освіти і науки КМДА; Київська міська рада старшокласників м. Києва,
Інформаційно-творче агентство «ЮН-ПРЕС» Київського Палацу дітей та юнацтва.
Учасники: учні загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних закладів освіти,
представники дитячих та молодіжних видань.
Конкурс творчих робіт у рамках проекту «Україна - єдина країна»
Номінації
Журналістська робота. Жанри: замітка, репортаж, нарис, есе тощо. (1сторінка тексту –14
кегль, гарнітура Times New Roman).
Фоторепортаж. Колективні – до 15 фоторобіт, індивідуальні – до 5. Роботи можуть бути
чорно-білими або кольоровими, зазначати назву роботи, відомості про автора.
Телефільм, соціальний ролик. Індивідуальні та колективні роботи, зняті гаджетами або
професійною камерою. Хронометраж: соціальний ролик до 40 с., телефільм – до 1,5 хв.
Формат – avi, mp4.
Літературний твір. Проза, поезія (1сторінка тексту –14 кегль, гарнітура Times New Roman).
Усі роботи обов’язково мають бути підписані : (ім’я, прізвище, вік, навчальний заклад,
клас, гурток, телефон, домашня адреса).
Конкурсні роботи надсилаються на e-mail: ukraine.e@ukr.net.
Терміни проведення конкурсу:
І етап: серпень – квітень. Учасники конкурсу подають творчі роботи (фоторепортажі,
телефільми, соціальні ролики, нариси, есе, вірші), які (після редагування) публікуються на
сайті Департаменту освіти і науки КМДА.
ІІ етап – квітень-травень. Робота журі: оцінювання творчих робіт; підбиття підсумків,
нагородження переможців.
Переможці конкурсу
Переможцями вважаються лауреати, які посядуть І, ІІ та ІІІ місця у номінаціях «Журналістська
робота», «Літературний твір», «Телефільм», «Фоторепортаж». Переможці нагороджуються
дипломами, цінними подарунками під час Урочистої церемонії нагородження переможців
фестивалю «Прес-весна на Дніпрових схилах».

