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Na lodi Otava zítra zasedne porota Krajské mediální soutěže „Očima studentů
gymnázií“, aby vybrala nejlepší práce. Fotoreportáže s doprovodným textem mohli
zaslat studenti čtyřletých a víceletých gymnázií se sídlem v Pardubickém kraji. Soutěž
vyhlásila Koalice nevládek ve dvou kategoriích a je součástí projektu Mediální
výchova na gymnáziích, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR
a státním rozpočtem České republiky.
„Sešlo se celkem 23 zajímavých soutěžních příspěvků. V kategorii Žijí mezi námi máme šest
prací, v kategorii Životní prostředí ve městě a na venkově celkem 17 přihlášených
fotoreportáží,“ říká Dana Krouželová, hlavní metodička projektu. Cílem soutěže, nad kterou
převzala záštitu radní Pardubického kraje Jana Pernicová, je zvýšení zájmu studentů
gymnázií o mediální, multikulturní a environmentální výchovu a podpora rozvoje tvůrčích
schopností studentů gymnázií v kraji. „Chtěli jsme studenty motivovat, aby se přiblížili
k některým specifickým problémům regionu, ve kterém žijí a studují. Zaslané fotografie
dokazují, že se nám to povedlo. Soutěž určitě přispěla k prohloubení vztahu k jejich
nejbližšímu okolí,“ míní Dana Krouželová.
Porota, kterou tvoří zástupci médií, odborníci na fotografii nebo komunikaci bude hodnotit,
jak autor vystihl podstatu tématu soutěžní kategorie, dále jak originálně nahlíží na daný
společenský problém a také vizuální hodnotu fotografie, její kompozici a barevnost.
„Výsledky rozhodování poroty sdělíme účastníkům i veřejnosti do pěti pracovních dnů, tedy
do 1. června. Vítězové obou kategorií budou pozváni na slavnostní vyhlášení, které se
uskuteční 15. června v sále rady Pardubického kraje,“ dodává k regulím soutěže manažerka
projektu Hana Vaisová. V současné době probíhá studentské hlasování. „Do 10. června
mohou dát hlas svému favoritovi studenti, a to na webovém portálu www.mediasetbox.cz,“
uvádí Hana Vaisová.
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