INTERNATIONALE WEDSTRIJD "STEPS TO MY FUTURE"
REGLEMENT
1.

Introductie

De studenten van elke partner, in samenwerking met de begeleiding/trainers en docenten, ontwikkelen
een nieuwe productie, zoals een video of een animatie, om een beroep in een bepaalde sector uit te
beelden. Met behulp van de beeldende kunst wordt innovatief materiaal gecreëerd wat kan worden
gebruikt bij de begeleiding van de studenten.

2.

Inhoud

De studenten geven uiting aan hun toekomstige professionele carrière met behulp van zelf gekozen
visuele kunst.

3.

Termijn/deadline

De studenten moeten hun producten inleveren op zijn laatst voor op 31 maart 2015.

4.

Wedstrijd voorwaarden

Deze voorwaarden zijn verplicht bij het inleveren/plaatsen van het eindproduct.
Elk product moet het LLP Programma‐logo, het project‐logo en de school/partners logo hebben.
U vindt de link voor de logo’s:. http://www.goodguidance.eu/img/logos_50.zip
Elk product moet de volgende zin hebben aan het begin of aan het einde: The project has been funded
with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Elk product moet in Engels gesproken worden of Engelse ondertiteling hebben, zodat het begrijpelijk is
voor iedereen in Europa. Als het product is in het Engels is het nodig om ondertiteling in de moedertaal
hebben.
Elke productie moet worden gemaakt door een groep studenten.
Elk product moet maximaal 3 minuten duren (inclusief logo’s en credits, aftiteling en dankwoorden ).
Elk product mag alleen muziek hebben, gemaakt door studenten of muziek wat vrij van rechten is.
Elk product omvat een functiebeschrijving in de moedertaal en in het Engels, voor publicatie op
YouTube.
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5.

Evaluatiecriteria / prijs

Elke criterium zal worden beoordeeld door de jury met een score van 1 tot 5.

5.1. Evaluatiecriteria voor de school
a.
b.

motivatie
deelname

5.2. Criteria voor de (inter‐) nationale evaluatie voor de wedstrijd
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

6.

het product; past het product bij het echte werk?
duidelijkheid van de boodschap, is het begrijpelijk?
is het product interessant voor het publiek
creativiteit
uiterlijk van het product
overdraagbaarheid in andere contexten, andere doelgroep, andere landen, evenementen
geen stereotyperingen van het beroep

Stemmen

De som van de punten voor elk criterium leidt tot de eindscore van elk werk. Het product met de
meeste punten wint de wedstrijd.

7.

De jury

De selectie van de winnaars van de (inter‐) nationale wedstrijd zal worden gemaakt door een (inter‐)
nationale jury bestaande uit docenten/trainers (minimaal 3 personen die betrokken zijn bij het project)
en studenten (minimaal 2 studenten die niet bij het project zijn betrokken ) van elke partner. De jury
moet oneven zijn in aantal.
In het geval dat de eindscore van 2 producten hetzelfde is, zal de volledige jury opnieuw stemmen over
deze 2.
Er zullen 1 of 2 winnaars per partner zijn en 1 of 2 nationale winnaars en 1 of 2 internationale winnaars
per jaar (één prijs voor leerlingen met speciale behoeften en één voor reguliere studenten).

8.

Prijzen

Elke prijs winnende student zal een officiële Good Guidance Certificaat ontvangen. Er zal één prijs zijn
voor leerlingen met speciale behoeften en één voor alle reguliere studenten.
De winnaars van de nationale wedstrijd gaat de volgende prijs winnen:
NEDERLAND: een dag (vrij van school )met een bezoek aan een interessant bedrijf in hun
beroepsrichting, met een diner en film aan het einde van de dag;
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9.

Regels voor een open publicatie

Plaats de productie op het You Tube “goodguidance” kanaal.
i. de naam van het beroep en de titel van het product/film in het Engels (vb
"Tuinman, creëren een wonder in de tuin")
ii. de beschrijving van het product moet in maximaal 30 woorden in de moedertaal en
in het Engels.
iii. de beschrijving moet de volgende zin bevatten (niet meegeteld in de 30 woorden
limiet van punt ii.): The video was made by the students in the frame of the Leonardo
da Vinci Transfer of Innovation Project "Co Building a Good Guidance".

iv. De beschrijving moet het Land, Naam en contactgegevens van de school bevatten,
om zo de kijkers te informeren over de begeleiding.. ( Nederland, ROC Noorderpoort,
Groningen, www.noorderpoort.nl, Contactpersoon:. Minke Kloppenburg, tel + 315059
77 400, e-mail: info@norderpoort.nl

v. een ondertitel in de moedertaal als de beschrijving in het Engels is.
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