مسابقات مهارت حرفه ای
نهمین دوره مسابقات پاراالمپیک مهارت  ،2016بوردو
طراحي شخصیت18 ،

 -1تعیین كار (پروژه مسابقه)

اين كار شامل طراحي چندين نماد انسان گونه است كه در عمل برخي از كاراكترها (شخصيتهايي) كه در روز
مسابقه مشخص خواهد شد را به نمايش بگذارد( .نشان دهد) .طراحي ها در يك تبلت لمسي كشيده خواهد شد.
هر شخصيت (نماد) بايد به خوبي و براحتي با توجه به موضوع داده شده قابل تشخيص باشد و بايد يك يا چند
عنصر و عاملي كه فرد مورد نظر با آنها شناسايي مي شود را با خود داشته باشد.
 -2زمان تخصیص يافته  5ساعت و نیم

 5ساعت و نيم زمان رقابت و مسابقه
روز اول (  25مارس =  5فروردين )  3ساعت و نيم
روز دوم (  26مارس =  6فروردين )  2ساعت
 -3الزامات

 شركت كنندگان (رقابت كنندگان) آزادند سبك گرافيكي كار خود را انتخاب بكنند. شركت كنندگان (رقابت كنندگان) بايد حداقل  3نماد/كاراكتر (شخصيت) را طراحي كنند. شركت كنندگان (رقابت كنندگان) حداقل يك شخصيت موقت و حداقل يك شخصيت كامل را طراحيخواهند كرد.
 طراحي ها بايد كامل ارائه شوند .كاراكتر ها بايد با بدن كامل (از سر تا پا) ارائه نمايش داده شوند،بصورت ثابت و بيحركت يا پويا و متحرك

 برخي از طراحي هاي اوليه بايد همراه با طراحي هاي نهايي ارائه شود :رقابت كنندگان مي توانند حداقل 3طراحي اوليه را كه اعمال متفاوتي انجام مي دهند يا حالتها يا عبارات مختلف صورت را نشان مي
دهند انتخاب نمايند .رنگ آميزي طراحي هاي اوليه اجباري نيست و مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.
 طراحي هاي نهايي روي كاغذ بايد چاپ شوند :كاغذ ( A4هر شخصيت /نماد روي يك كاغذ) رقابت كنندگان بمحض اتمام كارشان بايد هيئت ژوري (هيئت داوران) را مطلع سازند. هر رقابت كننده در صورت تقلب ،صبت با فرد يا افرادي از عموم ،استفاده از هرگونه وسيله ارتباطي 5امتياز را در تخلف اول خود از دست خواهد داد و در صورت تكرار تخلف از مسابقه اخراج خواهد شد.
 -4رويه اجرای مسابقه

يك روز مانده به مسابقه (4فروردين)  :يك روز قبل از مسابقه رقابت كنندگان در جايگاه «  V18طراحي
شخصيت » توسط كارشناسان/داوران مورد استقبال قرار مي گيرند .يك جلسه توجيهي در مورد سازمان دهي
مسابقه و در مورد مقررات ايمني تشكيل خواهد شد .بمنظور مشخص شدن كابين هاي كاري ،مسابقه دهندگان
قرعه كشي مي كنند -محلي كه بتوانند ابزار خود را مستقر نمايند.
روز اول مسابقه ( 25مارس)  :پروژه نهايي مورد نظر به مسابقه دهندگان ارائه خواهد شد .آنها حدود  15دقيقه
زمان دارند آن را مطالعه كنند (مجاز به ياداشت برداري يا كشيدن طرح يا نقشه از آن نيستند) و پس از آن 15
دقيقه ديگر يك مرحله پرسش و پاسخ با هيأت داوران دارند .پس از زمان استراحت مسابقه دهندگان  30دقيقه
زمان دارند تا طراحي خود را آغاز كنند .در زمان ناهار (حدوداً  2ساعت و  15دقيقه) مسابقه دهندگان براي ايده
و الهام گرفتن زمان دارند .هنگام بازگشت از رستوران به كارگاه مسابقه دهندگان تقريباً  3ساعت (با احتساب
يك زمان كوتاه) زمان دارند.
روز دوم ( 26مارس)  :مسابقه دهندگان تقريباً  2ساعت زمان دارند كه پروژه خود را به اتمام برسانند .بعد از ظهر
يك كار (پروژه) شخصي انتخاب مي كنند كه مورد بازديد عموم قرار گيرد.

 -5ضريب تجهیزات مورد نیاز

رديف

مواد و وسايل مورد نياز

1
2
3
4
5

كامپيوتر
تبلت گرافيكي براي طراحي
برنامه فتوشاپ
تصويرگر
پرينتر

تصوير

تعداد براي هر فرد

مالحظات

1
1

 -6لیست ابزار همراه رقابت كننده:

رديف

ابزار

1

كيبورد شخصي

2

تبلت گرافيكي

3

ابزار نقاشي ،مداد ،پاكن،
ماركرهاي رنگي و غيره

تصوير/مشخصات

تعداد

مالحظات
غير از AZERTY
رقابت كنندگان مجاز هستند از
تبلت شخصي خود استفاده كنند

 -1معیارهای ارزشیابي:

رديف

آيتم هاي ارزيابي

نمره

1

شخصيت هاي قابل تمايز با توجه به موضوع داده شده

30

2

خالقيت ،اصالت

20

3

كيفيت طرحي ،پاكيزگي و تميزي كار

20

4

انسجام كلي طراح ها

15

5

وجود حداقل  3كاراكتر

5

6

طراحي هاي كامل

5

7

وجود يك كاراكتر خانم و يك كاراكتر آقا

5

جمع

100
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