Дорогі гімназисти,
випускники гімназії, у співпраці з адміністрацією, продовжуючи проект розпочатий в
2010 році і мають честь запропонувати Вам узяти участь у
конкурсі есе на суспільно-політичну тематику.
Тема цьогорічного конкурсу:

Розчарування у «героях».

Як ви ставитеся до ситуації, коли
людина, що багато зробила для держави і суспільства, раптом проявить
себе з негативного боку: політик-патріот підтримає сумнівний
законопроект, компетентний викладач або талановитий спортсмен
проявить нетерпимість і обмеженість, командир – герой АТО
перетвориться на організатора контрабандних потоків? І навпаки –
міліціонер-легендарний хабарник винесе на собі поранених побратимів
із бою – стане він для Вас героєм? Чи будете Ви поважати цих людей за
їх позитивні дії, і чекати на повагу щодо них від свого оточення, або
через свої негативні вчинки вони для Вас «не існуватимуть»?
Для того щоб узяти участь, Вам необхідно написати есе на вказану тему, у друкованій
формі, обсягом не більше 6 сторінок (розмір шрифту не менше 10 із дотриманням
стандартних розмірі полів) і
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подати його у 2-х (двох) примірниках адміністрації гімназії.

Для дотримання об’єктивності оцінювання Ваших робіт, у жодному місці на аркушах
не вказуйте ім’я, прізвище, вік чи будь-який інший ідентифікатор – на них не повинно
бути нічого крім тексту есе. Робота із вказаним прізвищем не буде оцінювана.
Прийнявши Вашу роботу, адміністрація гімназії надпише на обох екземплярах
довільно вибраний цифровий код, і одну копію поверне вам. Інша копія, в електронній
формі, буде розіслана і оцінена на анонімній основі журі, яке складатиметься з
випускників, кожен/кожна з яких має закінчену вищу освіту і досяг/ла успіхів та
визнання у громадській, політичній чи науковій діяльності.
Головним критерієм оцінки буде Ваше вміння послідовно, ясно, чесно, переконливо,
об´єктивно та аргументовано викласти і довести Вашу особисту точку зору. У першу
чергу оцінюється ваше вміння викладати на папері свої думки, але і їх якість, глибина
та системність також оцінюються.
Ви можете (хоч це і не є обов’язковим) використовувати та цитувати будь-які загальні
(газети, Інтернет) чи спеціалізовані (юридична, політологічна, економічна тощо)
джерела, у цьому випадку обов’язково вкажіть джерело чи автора, а також Ваше
ставлення до думки з джерела. Використання джерел без посилання призведе до
вилучення есе з конкурсу. Політичні уподобання не мають впливу на успішність чи
неуспішність Вашого есе.
На основі оцінок, відповідно до рекомендації журі, як мінімум один переможець
конкурсу на День Гімназії отримає планшет як заохочувальний приз.
Щиро зичимо Вам успіхів у написанні!
Випускники

