
ТИСЯЧА ЖУРАВЛІВ  

Конкурс для вчителів зарубіжної літератури України (2018) 

Не читати – так само погано, як не бачити. 

Айзек Азімов 

 

Шановні колеги! 

Всеукраїнський журнал «Зарубіжна література в школах України», 

видавництво «Грамота» (Київ), Науково-методичний центр якості 

вивчення англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

запрошують вас до участі в конкурсі методичних ідей, розробок, творчих 

знахідок у царині викладання зарубіжної літератури.  

Головна мета конкурсу – обмін досвідом учителів зарубіжної 

літератури України, висвітлення перспективних технологій і методик 

вивчення зарубіжної літератури в закладах середньої освіти.  

Якщо ви бажаєте взяти участь у конкурсі, просимо вас до 1 січня 

2019 р. направити на нашу електронну адресу такі матеріали:  

1) заявку;  

2) ваш фотопортрет і світлини (гарної якості), що презентують 

вашу професійну діяльність;  

3) конкурсну роботу в електронному варіанті; 

4) копію квитанції про передплату журналу «Зарубіжна 

література в школах України» (оформити передплату 

можна з будь-якого місяця на зручний для вас термін) 

Ви можете взяти участь у конкурсі одноосібно або творчою групою до 3-х 

осіб. В останньому випадку оформлюється колективна заявка.  

Журі приймає до розгляду тільки самостійні (авторські) роботи, які раніше 

не були опубліковані у пресі та мережі інтернет.  

Номінації конкурсу «Тисяча журавлів – 2018» (для вчителів) 

 Конспект уроку обов’язкового читання (до 10 сторінок);  

 Конспект уроку позакласного читання (до 10 сторінок);  



 Конспект виховного заходу на літературну тему (до 10 сторінок); 

 Мультимедійна презентація (до теми або розділу програми, 

творчості письменника до 30 слайдів);  

 Відеорозповідь про книжку для дітей і підлітків (до 10 хвилин);  

 Літературна екскурсія (мультимедійна презентація до 30 слайдів або 

відео до 10 хвилин);  

 Презентація кінофільму (або мультфільму) за мотивами програмного 

літературного твору (мультимедійна презентація до 30 слайдів або 

відео до 10 хвилин); 

 Опис авторської технології або методики (до 10 сторінок, можлива 

мультимедійна презентація до 30 слайдів як супровід до опису).  

Кращі конкурсні матеріали, інформація про учасників та їхні світлини 

будуть опубліковані в журналі «Зарубіжна література в школах України» і 

на сайті «Тисяча журавлів».  

На всіх учасників очікують сертифікати, а переможці отримають дипломи 

лауреатів і подарунки.  

Форма заявки 

ЗАЯВКА ВЧИТЕЛЯ (ВЧИТЕЛІВ) («Тисяча журавлів – 2018»)  

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

2. Місце роботи, посада, стаж 

роботи  

 

3. Номінація, в якій берете 

участь  

 

4. Тема конкурсної роботи   

5. Професійні здобутки  

6. Професійне кредо (гасло)  

7. Домашня адреса   

8. Телефон, е-мейл   

 

Наша електронна адреса: mail@1000журавлів.укр  

Красивих вам ідей, рішень, думок!  

Вільного польоту в просторі художньої літератури!  


