
ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс Street Law «FIN $kills»

Асоціації юридичних клінік України

І. Загальні положення

Мета конкурсу: удосконалення набутих студентами теоретичних знань та
практичних умінь проведення інтерактивних занять і навичок створення
правопросвітніх матеріалів за темою «Фінансова грамотність та захист прав споживачів
фінансових послуг»; формування пакету правопросвітніх матеріалів для їх подальшого
поширення серед спільноти юридичних клінік та населення України.

Учасниками Конкурсу можуть бути команди від юридичних клінік-членів Асоціації
юридичних клінік України. Склад команди: керівник команди (викладач-куратор) та 2
студенти-консультанти.

IІ. Етапи проведення конкурсу

Подача конкурсних робіт.
Учасники заповнюють заявку на участь у Конкурсі у гугл формі за посиланням:

https://forms.gle/kQjUeR7AQLHkyy6c8 та додатково надсилають конкурсні роботи на
електронну пошту: alcustreetlaw@gmail.com до 25 червня 2021 року.

Якщо юридична клініка подає конкурсні роботи з декількох категорій Конкурсу, тоді
подається відповідна кількість заявок.

Тематика конкурсних робіт:
- інвестування
- страхування
- сімейний бюджет
- банкрутство фізичних осіб.

1й етап оцінювання конкурсних робіт журі Конкурсу.
25  червня 2021 - 01 липня 2021 року.
За результатами попереднього оцінювання буде проведений відбір конкурсних

робіт для подальшої участі команд-розробників у Фестивалі Street Law. Про результати
відбору команди будуть повідомлені листом на електронні пошти, вказані у заявці
(гугл-формі).

2й етап оцінювання конкурсних робіт журі Конкурсу
16 липня 2021 року – 17 липня 2021 року
Оцінювання презентації конкурсних робіт на Фестивалі Street Law.



Оголошення переможців Конкурсу.
Оголошення переможців Конкурсу відбудеться на Фестивалі Street Law 17 липня

2021 року.

ІІІ. Категорії конкурсу:

1. Інтерактивний урок за методикою Street Law (обов’язкова категорія
конкурсу)

Вимоги:
- відповідність темі конкурсу;
- цілісна послідовна структура теми;
- використання методики Street Law;
- тривалість уроку 45 хв. – 60 хв.

Матеріали подаються у вигляді детального конспекту уроку у форматі PDF та
дидактичних матеріалів у форматах: PNG, JPEG, PDF.

Презентація цієї категорії на Фестивалі Street Law здійснюється шляхом проведення
повного уроку відповідно до конспекта, поданого на Конкурс.

2. Графічна правопросвіта (інфографіки, буклети, плакати, тощо)
Вимоги:
- відповідність темі конкурсу;
- робота має бути повністю самостійною працею (плагіат забороняється);
- відповідність змістовного наповнення (інформативність, достовірність та

зрозумілість представленого матеріалу для користувача);
- володіння технікою оформлення графічного матеріалу.

Матеріали подаються у форматах: PNG, JPEG, PDF, GIF.

Презентація цієї категорії на Фестивалі Street Law проводиться шляхом демонстрації
графічних матеріалів та проведення презентації тривалістю до 10 хвилин (формат
презентації команда обирає самостійно).

3. Правопросвітній відеосюжет (художній або анімаційний)
Вимоги:
- відповідність темі конкурсу;
- робота має бути повністю самостійною працею (плагіат забороняється);
- відповідність змістовного наповнення (інформативність, достовірність та

зрозумілість представленого матеріалу);
- володіння технікою створення відеосюжету;



- тривалість відеосюжету – до 5 хвилин.

Матеріали подаються у форматах: AVI, FlashVideo, MP4, MOW, MPEG, PPT, Windows
MediaVideo.

Презентація цієї категорії на Фестивалі Street Law проводиться шляхом демонстрації
відеосюжету та проведення презентації до 10 хвилин (формат презентації команда
обирає самостійно).

4. Інтерактивна гра (настільна, комп'ютерна, мобільний додаток)
Вимоги:
- відповідність темі конкурсу;
- робота має бути повністю самостійною працею (плагіат забороняється);
- відповідність змістовного наповнення (зрозумілість та логічність правил гри,

інформативність та можливість використання в юридичній клініці);
- володіння технікою створення гри.

Матеріали подаються у вигляді методичних розробок з описом правил гри та
комплектом дидактичних матеріалів у форматах: PNG, JPEG, PDF.

Презентація цієї категорії на Фестивалі Street Law проводиться шляхом демонстрації
гри та проведення презентації до 10 хвилин (формат презентації команда обирає
самостійно).

Важливо!
1. Учасники можуть подати по одній роботі у кожну з категорій Конкурсу,

однак перша категорія «Інтерактивний урок за методикою Street Law» є обов’язковою.

2. Забороняється подача робіт, які розроблені Юридичними клініками у
межах виконання проєкту «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових
послуг».

ІV. Оцінювання конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних робіт буде проводитись у кожній категорії Конкурсу окремо.
Переможцями Конкурсу у кожній категорії визначаються учасники, які набирають
найбільшу кількість балів за результатами оцінювання. Оцінювання проводиться у два
етапи.

1й етап оцінювання
Оцінювання правопросвітніх матеріалів згідно вимог до кожної з категорій. (20 балів)



2й етап оцінювання (проводиться під час Фестивалю Street Law)
Оцінювання першої категорії конкурсу проводиться шляхом оцінювання якості

проведення командою розробленого інтерактивного уроку за методикою Street Law під
час Фестивалю Street Law. (25 балів)

Оцінювання другої та третьої категорії конкурсу проводиться шляхом оцінювання
оригінальності презентації конкурсного матеріалу під час Фестивалю Street Law. (20 балів).

Оцінювання четвертої категорії конкурсу проводиться шляхом оцінювання
іграбельності гри (наскільки гра є захопливою) та оригінальності презентації під час
Фестивалю Street Law. (20 балів).

Критерії оцінювання робіт у кожній категорії Конкурсу наведені у Додатку 1.

Організатор Конкурсу має право одноосібно вносити зміни в Положення про Конкурс.



Додаток 1
Критерії оцінювання конкурсних робіт

Категорія конкурсу Критерій оцінювання / максимальна кількість балів

1й етап оцінювання 2й етап оцінювання
(проводиться на

Фестивалі Street Law)

Інтерактивний урок за
методикою Street Law
(обов’язкова категорія
конкурсу)

Структура заняття /
5 балів

Ступінь
інтерактивності

заняття /
5 балів

Навчальна цінність
заняття /
5 балів

Якість розроблених
дидактичних матеріалів

/ 5 балів

Презентація уроку*/
25 балів

Графічна правопросвіта

Інформативність та
достовірність

матеріалу /
5 балів

Оригінальність ідеї /
5 балів

Доступність
сприйняття /

5 балів

Рівень володіння
технікою оформлення
графічного матеріалу /

5 балів

Оригінальність
презентації /

20 балів

Правопросвітній
відеосюжет

Інформативність та
достовірність

матеріалу /
5 балів

Оригінальність ідеї /
5 балів

Доступність
сприйняття /

5 балів

Рівень володіння
технікою оформлення

створення відеосюжету /
5 балів

Оригінальність
презентації /

20 балів

Інтерактивна гра

Інформативність та
достовірність

матеріалу /
5 балів

Оригінальність ідеї/
5 балів

Зрозумілість правил
і простота

використання гри /
5 балів

Рівень володіння
технікою створення гри /

5 балів

Іграбельність гри (15
балів) та оригінальність

презентації
(5 балів)

* Критерії оцінювання презентації уроку:
- дотримання плану проведення заняття (5 балів);
- вміння використання методики Street Law (5 балів);
- залученість всієї аудиторії (5 балів);
- створення атмосфери співпраці та взаємодії слухачів і тренера (5 балів);



- ступінь досягнення цілей заняття (5 балів).


