Положение о проведении конкурса видеороликов
«Жизнь и творчество Ахмета Байтурсынова глазами школьников»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения
конкурса «Жизнь и творчество Ахмета Байтурсынова глазами школьников»
(далее – Конкурс).
1.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных школ Костанайской области из сельской местности.
2. Цель конкурса:
- пропаганда жизни и творчества общественного деятеля, ученого, просветителя,
основателя казахской письменности, поэта Ахмета Байтурсынова.
3. Организаторы конкурса
3.1. Организатором конкурса является КГУ «Региональный научно-практический
центр «Қостанай дарыны» Управления образования Костанайской области.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Форма проведения конкурса - заочная.
4.2. Конкурс проводится с 01 по 27 мая 2022 года.
4.3. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы необходимо направить на
электронный адрес karimova@kostdaryn.kz до 27 мая 2022 года.
4.4. Подведение итогов конкурса - июнь 2022 г.
5. Содержание конкурса
5.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами и соответствующие тематике конкурса.
5.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным (до 3 -х
человек).

-

6. Критерии оценки
соответствие материалов заявленной теме и целям конкурса;
степень раскрытия темы;
творческих подход к созданию видеороликов;
оригинальность;
грамотность;
креативность видеоролика;
наличие звукового сопровождения.

7. Оформление конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы принимаются на двух языках: казахском и русском.
7.2. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование
уже имеющегося в интернете материала запрещается.
7.3. Требования к видеоролику:
- максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут;
- в ролике могут использоваться фотографии;

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и
инструментов - на усмотрение участника.
7.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право размещать конкурсное
видео в социальных сетях.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Лучшие работы конкурса будут отмечены сертификатами и дипломами
Регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны» Управления
образования акимата Костанайской области. Учителя будут отмечены
сертификатами.
8.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте РНПЦ «Костанай
дарыны» www.kostdaryn.kz.
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«Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығы балалар көзімен»
атты бейнероликтер конкурсын өткізу туралы Ереже
1. Жалпы ережелер
Осы ереже «Ахмет Байтұрсынов өмірі мен шығармашылығы балалар
көзімен» атты конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізудің мақсатын, міндеттерін,
тәртібі мен шарттарын айқындайды.
1.1. Конкурсқа ауылдық жерлердегі Қостанай облысының жалпы білім беретін
мектептерінің 8-11 сынып оқушылары қатыса алады.
2. Конкурстың мақсаты:
- қоғам қайраткері, ғалым, ағартушы, қазақ жазуының негізін қалаушы, ақын
Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығын насихаттау.
3. Конкурсты ұйымдастырушы
3.1. Конкурсты ұйымдастырушы Қостанай облысы білім басқармасының
«Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» КММ болып
табылады.
4. Конкурсты өткізу нысаны
4.1. Конкурсты өткізу нысаны - сырттай.
4.2. Конкурс 2022 жылғы 01-27 мамыр аралығында өткізіледі.
4.3. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді және конкурс жұмыстарын 2022
жылғы 27 мамырға дейін мына karimova@kostdaryn.kz электрондық
мекенжайға жолдау қажет.
4.4. Байқау қорытындысы-маусым 2022 ж.
5. Конкурстың мазмұны
5.1. Конкурсқа кез келген қолжетімді құралдармен түсірілген және конкурс
тақырыбына сәйкес келетін бейнероликтер ұсынылады.
5.2. Конкурсқа қатысу жеке немесе ұжымдық болуы мүмкін 3 адамға дейін

-

6. Бағалау критерийлері
материалдардың конкурс тақырыбы мен мақсаттарына сәйкестігі;
тақырыпты ашу дәрежесі;
бейнероликтер жасауға шығармашылық көзқарас;
өзіндік ерекшелігі;
сауаттылық;
бейнероликтің креативтілігі;
дыбыстық сүйемелдеудің болуы.

8. Конкурстық жұмыстарды рәсімдеу
7.1. Байқау жұмыстары екі тілде қабылданады: қазақ және орыс.
7.2. Жұмыс толығымен өздігінен орындалуы тиіс. Интернетте бар материалды
пайдалануға тыйым салынады.
7.3. Бейнероликке қойылатын талаптар:
- бейнероликтің ең көп ұзақтығы -5 минуттан аспауы тиіс.

- роликте фотосуреттерді пайдалануға болады;
- бейнероликті құрастыру және түсіру кезінде арнайы бағдарламалар мен
құралдарды қолдану - қатысушының қалауы бойынша.
7.4. Конкурс ұйымдастырушылары әлеуметтік желілерде конкурстық бейне
жариялау құқығын өздеріне қалдырады.
8. Конкурс қорытындысын шығару
8.1. Конкурстың үздік жұмыстары Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығының
дипломдары мен сертификаттарымен атап өтіледі.
8.2.
Конкурс қорытындысы туралы ақпарат «Қостанай дарыны» ӨҒПО
www.kostdaryn.kz сайтында орналастырылады.
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