8-ИЙ КУРІНЬ У.П.С. “ОРЛИКІВЦІ”
ІМ. ГРИГОРА І ПИЛИПА ОРЛИКІВ
Змагання за звання Гетьманича та Гетьманівни
У змагу за звання Гетьманича та Гетьманівни юнацтво представляє свій курінь або місцевий
осередок, і показує свої інтелектуальні та провідницькі здібності. Щоб бути кандидатом,
обов’язково 1) мати не менше 16 років і 2) закінчити другу, а краще третю пластову пробу.
Кандидати мають низку різних завдань: відповіді на питання, співбесіда з суддями, виступи на
сцені та інші.
Хто є ідеальним кандидатом?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Діяльний в Пласті та в ширшій українській громаді.
Відрізняється пластовою поставою й провідництвом.
Виявляє бажання та старання розмовляти українською мовою.
Цікавиться українською справою – історією, культурою і політикою.
Спроможний обговорювати різні теми і виступати перед публікою.
Знає життєпис Григора Орлика і його значення в історії України.

Точкування змагу
Судді будуть оцінювати кандидатів за наступними критеріями:
1. Завдання (20%). Підготовка кандидатів починається перед приїздом на Орликіяду: кандидати
повинні здати заяву (яка знаходиться на сайті Орликіяди), і разом із заявою представити
завдання, яке включає наступні складники (всі чотири відповіді повинні вміститися на одній
сторінці):
а)
б)
в)
г)

Життєпис
Чому ти подаєшся на Гетьманича чи Гетьманівну?
Яку роль відіграє Пласт у твоєму житті?
Чи в тебе є щось спільне з Григором Орликом? (Так/Ні? Чому?)

2. Перелік діяльності в Пласті (10%). Разом із заявою, обов’язково здати перелік діяльності в
Пласті (провідні ролі в гуртку, курені та станиці; виховні ролі; вишколи та інші), який повинен
бути підписаний зв’язковим/зв’язковою. У випадку самітників чи осередків, де немає куренів,
форма повинна бути підписана виховником. Форма знаходиться на сайті Орликіяди
(www.orlykiada.org).
3. Перевірка знань життєпису Григора Орлика (10%). Підчас змагу, кандидати здають
письмовий іспит, який містить 10 запитань з життєпису Григора Орлика.
4. Співбесіда (“Interview”) (35%). Співбесіда проводиться у групі з усіма кандидатами і п’ятьма
суддями. Декотрі питання будуть задані безпосередньо, а інші будуть проводитися у формі
відкритої дискусії/дебату. Кандидатів оцінюється за підготовку, презентацію, поставу,
інтелігентність і мову.
5. Виступ (25%). Кандидати виступають перед учасниками Орликіяди. Кандидати себе
представляють а тоді відповідають на два запитання:
а) “Чому я є найкращим кандидатом?”
б) Питання, яке кандидати льосом вибирають після співбесіди - кожен кандидат буде
відповідати на інше питання.
Кандидатів оцінюється за підготовку, висловлення і інтелігентність/презентацію.

