INFORMACE PRO STUDENTY
V rámci festivalu vzdělávání a práce – Posviť si na budoucnost,
který proběhne 9. – 10. listopadu 2018 již podruhé v DEPO – Plzeň, vyhlašujeme:

YouTube soutěž
pro studenty středních škol v Plzeňském kraji
„Natoč originální video o své škole a vyhraj skvělé ceny!“
Zjisti více na webových stránkách: www.posvitsinabudoucnost.cz

Proč do toho jít?






Poskytneš pohled na školu přímo očima studentů.
Pomůžeš mladším žákům při rozhodování, kam na školu.
Zkusíš si něco nového.
Sám/sama si ujasníš pohled na svoji školu.
Můžeš vyhrát zajímavé ceny.

Jdeš do toho?
Zde jsou potřebné kroky:
1. Zjisti, zda se tvoje škola do soutěže registrovala. Pokud ne, požádej o registraci vedení
školy (registrace je zdarma a je možná od 25. 6. do 15. 9. 2018).
2. Přečti si kritéria a podmínky soutěže (viz níže).
3. Zamysli se nad tím, jak video pojmout a zrealizovat.
4. Oslov kamarády, jděte do toho společně…
5. Zjisti své technické možnosti (zda máš zařízení, které zajistí odpovídající formát videa,
aplikace na střihání a další…).
6. Pusť se do realizace.
7. Vyžádej si souhlas aktérů videa – písemně (odkaz na formulář najdeš na webu
soutěže).
8. Hotové video předej vedení školy – kontaktní osobě do 15. 10. 2018.
9. Každá škola vybere pouze JEDNO video, které ji bude reprezentovat v krajském kole
(výběr videa dle zadaných kritérií zajišťuje škola sama).
10. Pokud bude tvé video vybráno, sleduj dál jeho cestu.
11. Video (spolu se souhlasem účastníků ke zveřejnění) zašle škola do 30. října 2018
na email: posvitsinabudoucnost@gmail.cz.
12. Následně bude video zveřejněno na facebookových stránkách, na webových
stránkách a na YouTube kanále Posviť si na budoucnost.
13. V krajském kole zhodnotí videa odborná porota a 9. 11. 2018 bude v DEPu slavnostně
vyhlášeno a oceněno nejlepší video.

Kritéria soutěže:




Téma: Škola očima studentů
Rozsah: max. 1,5 minuty (90 sekund)
Formát videa: MOV / .MPEG4 / .MP4 / .AVI / .WMV / .MPEGPS / .FLV / 3GPP/ WebM
/ DNxHR / ProRes / CineForm / HEVC (h265)



Obsah (struktura): 3 otázky, na které má video odpovědět:
1. Proč jít studovat k nám?
2. Co nás škola naučila, jaké kompetence nám rozvinula?
3. Kam nás škola vede? (Možnosti uplatnění, zajímavé cesty absolventů?)

Hodnotí se:







Obsah – přítomnost odpovědí na 3 uvedené otázky (detailněji rozebrány níže)
Originalita
Informační přínos pro zájemce o studium na škole
Spolupráce s ostatními studenty na vzniku videa
Celkový dojem
Zahrnutí profilu absolventa, kompetencí

Podmínky účasti:





Být žákem školy, kterou natáčíš.
Uvedení autorství a názvu školy ve videu.
Autor si sám zajistí souhlas s natočením videa i s jeho zveřejněním od účastníků videa
(podepsané dokumenty přiloží k videu) – formulář souhlasu najdeš ke stažení na
www.posvitsinabudoucnost.cz.
POZOR: Video nesmí obsahovat vulgární, asociální, nevhodné a násilné scény. Musí
být veřejně publikovatelné!

Výhra: Prvních 5 výherců (autorů) bude oceněno hodnotnými cenami
Detailní kritéria hodnocení obsahu videa:
1. Proč jít studovat k nám?
 Proč jsi šel zrovna na tuhle školu ty?
 Splnila škola tvá očekávání?
 Překvapilo tě něco na tvé škole?
 Čím se liší tvá škola od těch ostatních?
 V čem vidíš její přínos pro sebe?
2. Co nás škola naučila?
 Jaký předmět je pro tebe ten nejzajímavější a proč?
 Co umíš díky tomuto předmětu?
 Jaké znalosti a dovednosti myslíš, že budeš používat v budoucnosti a proč?
 Jaké kompetence u tebe škola rozvinula?
3. Kam nás škola vede?
 Znáš nějakého absolventa, který dokončil tvou školu a má teď nějakou zajímavou
pozici/práci? Zkus ho stručně představit.
 Jaký je profil absolventa tvojí školy?
 Jaké jsou u vás možnosti praxí a stáží?
 Kam chceš jít po maturitě/vyučení a jak ti v tom škola pomáhá?
DOPORUČENÍ: Čím více otázek bude ve videu zodpovězeno, tím je větší šance
na výhru! (Zodpoví-li také červené otázky – výhra je téměř na dosah!).
Kontaktní osoby: Anna Čudáková, cudakova@plzen.eu , 702 118 694 – SITMP
Jana Slezáková: slezakova@infokariera.cz, 773 876 766, KCVJŠ- Info Kariéra

