ПОЛОЖЕННЯ
про районний краєзнавчий конкурс за матеріалами книги «Уманщина у
плині літ» для учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Уманщина»
Районний краєзнавчий конкурс «Моя Батьківщина - Уманщина»
проводиться з метою формування почуття патріотизму, гармонійно розвиненої
особистості шляхом залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення
історичної та культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю.
Мета та завдання конкурсу:
• виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до рідного краю, поваги
до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей представників різних
націй, які проживають на території району;
• формування в учнівської молоді прагнення до збереження
об'єктів матеріальної культури та природи;
• залучення учнівської молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного
краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і
явищ соціального життя;
• прагнення використовувати кращі надбання минулого, зберігати та
поповнювати їх;
• просвітницька діяльність;
• поглиблення знань про минувшину та сьогодення рідного краю.
Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються учні-старшокласники (8-11 класи)
загальноосвітніх шкіл району, студенти навчальних закладів.
Керівництво конкурсу
Загальне керівництво підготовкою та проведення районного конкурсу
здійснюють сектор культури та відділ освіти Уманської РДА за сприяння Уманської
районної ради та райдержадміністрації. Безпосередня робота з проведення та
координації заходу покладається на методичний кабінет відділу освіти та
Уманську районну центральну бібліотеку.
Час і місце проведення
Районний конкурс «Моя Батьківщина - Уманщина» проводиться у два етапи:
I
- січень 2019 – березень 2019 рр. – місцевий етап. Проходить у шкільній,
сільських та селищній бібліотеках-філіях учасники опрацьовують матеріал книги,
розробляють та презентують дослідницький проект «Найцікавіша сторінка мого
села» у вигляді слайд-презентації тривалістю до 5 хв. (5-7 слайдів з описом);
II
- квітень 2019 р. – районний: у малій залі управління АПК відбудеться
у три тури: 1) віртуальна мандрівка «Мандруємо Уманщиною», де відбудеться
представлення презентацій-переможців робіт І етапу, 2) експрес-вікторина по
найцікавіших місцях району (по 14-17 розділах включно книги І-ої), 3)
краєзнавчий ерудит «Місце в об’єктиві».
Умови участі в конкурсі
Учасники конкурсу опрацьовують матеріал, зібраний у книгах «Уманщина у
плині літ» (І, ІІ, ІІІ, ІV частини) в тісній координації зі школами, шкільними та

публічними бібліотеками.
Популяризація конкурсу
Оголошення про проведення конкурсу на сторінках ЗМІ.
Висвітлення умов та ходу конкурсу на місцевих сайтах, сторінках у
соціальних мережах.
Підведення підсумків експедиції та нагородження переможців
Для вирішення організаційних питань та визначення переможців створюється
Оргкомітет (додається) та журі, до яких увійдуть представники уманської районної
ради, відділу освіти, сектору культури РДА, провідні фахівці районної ЦБ,
представники громадських організацій.
Роботи переможців І-го, місцевого етапу конкурсу, надсилаються до сектору
культури Уманської РДА до 20 березня 2019 року.
Переможці визначаються під час проведення ІІ-го, районного етапу
конкурсу, 23 квітня 2019 року.
Переможці районного етапу конкурсу нагороджуються дипломами та
призами.
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організаційного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу
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