Термін реалізації проєкту:
серпень-вересень 2021 року − лютий 2022 року





Умови участі в проєкті
«Сучасні тренди позашкільної освіти
Рівненщини»

Організатори проєкту:
кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО;
кабінет виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського ОІППО;
кабінет інформаційно-комунікаційних технологій Рівненського ОІППО.

Актуальність проєкту
Нові виклики, які постали сьогодні перед позашкільною освітою, в той же час відкривають
нові можливості для її розвитку, пропонуючи нові моделі співпраці з громадою, організацію дистанційного і змішаного навчання, оновлений зміст і методику позашкільної освіти на компетентнісних засадах тощо. Орієнтуючись на соціальний запит, позашкільна освіта збагачується новими підходами в роботі з дітьми різних вікових категорій, різних здібностей, потреб та можливостей. Відповідно зростає запит громадськості на ознайомлення із роботою закладів позашкільної освіти, новими освітніми пропозиціями, а також напрацьованим досвідом роботи, який є переконливим аргументом при виборі напряму розвитку здібностей дитини.









Завдання проєкту:
розвиток творчої активності учасників освітнього процесу ЗПО (вихованців, учнів, слухачів, педагогічних
працівників);
виявлення та поширення кращих практик з позашкільної освіти серед педагогічної спільноти області;
формування сучасного цифрового контенту ЗПО;
підвищення поінформованості громадськості області
про можливості позашкільної освіти в розвитку особистості дитини;
формування навичок презентації власної діяльності у
здобувачів освіти, педагогічних працівників;
розвиток творчої особистості, здатної орієнтуватися в
сучасному інформаційному та медіапросторі.

Мета проєкту - ознайомлення широкого кола громадськості із освітнім потенціалом позашкільної освіти Рівненщини.
Учасники проєкту: здобувачі освіти
ЗПО (вихованці, учні, слухачі), педагогічні працівники ЗПО. Участь може
бути індивідуальна або колективна.
Кількість робіт від закладу не обмежується.

Суть проєкту – учасники презентують відеоролик «Мій/наш секрет успіху», в якому розкриваються індивідуальні чи колективні досягнення вихованців, педагогів з різних напрямів позашкільної освіти. Цифрові матеріали учасники самостійно розміщують на відеохостинговому ресурсі
YouTube та вказують посилання на них в реєстраційній формі. Для цілісного ознайомлення із роботами учасників проєкту формується плейлист, який буде створений на YouTube-каналі інституту.
Етапи реалізації проєкту:
І етап – підготовчий, передбачає організаційну діяльність з метою залучення учасників,
однодумців (серпень-вересень 2021 року).
ІІ етап – безпосередньо активна творча діяльність (вересень 2021 року – лютий 2022 року). Початок реалізації проєкту присвячується Дню позашкілля, а підбиття підсумків – 166-ій річниці від дня народження Софії Русової.
Для участі у проєкті до 01 січня необхідно заповнити та надіслати реєстраційну форму, в
якій вказано покликання на розміщений в YouTube відеоролик:
https://forms.gle/E3Am1Mk7tnDs1iTH6
ІІІ етап – підбиття підсумків реалізації проєкту, нагородження учасників дипломами та
сертифікатами (лютий 2022 року).









Вимоги до відеоробіт:
кожна представлена робота повинна мати назву;
відеролик може бути відзнятий будь-якими доступними для учасників технічними засобами
(відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, мобільним телефоном тощо);
рекомендована тривалість відеоролика – до 5 хвилин;
рекомендовані формати відео: MPEG-4, AVI, MP4 (створені у HD та FullHD-якості, роздільна
здатність відео – 1280х720 або 1920х1080, мінімальна роздільна здатність – 720x576 пікселів);
обов'язковим є наявність початкового титрового супроводу із зазначенням назви роботи, автора
(авторів) відеороботи та їх місця навчання (роботи);
використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та інструментів залишається на
розгляд автора;
не допускаються до участі в проєкті роботи за наявності в них інформації, що принижує гідність
окремої людини, національної групи людей та нецензурної лексики.
Під час підготовки відеороботи необхідно керуватися такими
принципами:
 академічна доброчесність;
 змістовність та інформативність;
 технічна майстерність реалізації ідеї (редакція, якість монтажу,
озвучування і обробка матеріалу, грамотність усного та писемного мовлення);
 естетичність роботи та загальне позитивне емоційне сприйняття.

Організатори проєкту залишають за собою
право використовувати відеороботи, що
брали участь у проєкті, у некомерційних
цілях, зокрема, поширювати досвід роботи
учасників проєкту.
Учасник/ки проєкту несе/уть повну відповідальність за достовірність поданої інформації та гарантує/ють, що є автором/ами відеоматеріалів.

Рекомендовані напрями відео-сторітеллінгу:
національно-патріотичне виховання, налагодження співпраці з громадою, організація дистанційного та змішаного навчання, інклюзивне
навчання, виховання лідерської компетентності
в дітей та молоді, розвиток у вихованців креативності, підприємливості, медіаграмотності,
упровадження
STEM-(STEАM)-технологій,
організація роботи з дітьми дошкільного віку
тощо.
Сценарний план розкриття змісту, форма подачі матеріалу обирається учасником проєкту самостійно.

Очікувані результати реалізації проєкту:
формування відкритої цифрової колекції відеороликів, які презентують кращий досвід роботи в галузі позашкільної освіти Рівненщини;
підготовка відеофільму «Сучасні тренди позашкільної освіти Рівненщини».
Примітка. Під час завантаження розміщення матеріалів на відеохостингу в розділі
«Аудиторія» обирається помітка «контент не призначено для дітей» (в подальшому це дозволяє
об’єднувати відео в плейлисти на ресурсах РОІППО).

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Тел. для довідок (0362) 64 96 66

Умови участі також знаходяться тут:
http://surl.li/ahfsv

