«Өмірді сақтаңдар!»
қалалық сырттай бейнероликтер байқауының ережесі
(нашақорлық, маскүнемдік, темекі шегудің алдын алу)
Маңызды! Бейнеролик деп музыкаға (слайд-шоу)
фотосуреттер емес, дыбысталған бейнежазбасы жатады.

қойылған

Байқау идеясы: Конкурс қала тұрғындарының бейнетүсірілім үшін
қажетті техникалық құралдары бар жас тұрғындарына өз қызығушылығын,
шығармашылыққа шығармашылық потенциалын іске асыруға және мектеп
жастары арасында салауатты өмір салты туралы ең қызықты насихаттық
бейнеақпаратты жинауға мүмкіндік беру мақсатында өткізіледі..
Байқаудың құрылтайшылары: Қостанай қаласы әкімдігінің Білім бөлімі
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I.Байқаудың мақсаттары
Балалар мен жасөспірімдерді белсенді салауатты өмір салтына тарту.
Балаларда мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру.
Графикалық ақпаратты өңдеудің техникалық құралдары мен бағдарламалық
орталарымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Салауатты өмір салтының жалпыадамзаттық құндылықтарына балалардың
назарын аудару.
Белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыру, тұлғаны әлеуметтендіру және
өзін-өзі жүзеге асыру..
II. Байқаудың міндеттері:
Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдануға жасөспірімдердің
қызығушылығын арттыру;
Дарынды және перспективалы авторларды іздеу және қолдау,
жасөспірімдердің шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Байқау, эстетикалық талғам, қойылған міндеттерді шешуге шығармашылық
көзқарасты дамыту.
Қазіргі жастардың проблемаларына қызығушылықты қалыптастыру, ойөрісін кеңейту, жалпы білім деңгейін арттыру.
Бейне жабдықпен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Бейне редакторды өңдеу арқылы бейнені өңдеудің практикалық дағдыларын
қалыптастыру..
III.Байқау шарттары
1. Байқауға қатысу үшін Қостанай қаласының мектеп оқу орындарының
балалар, жасөспірімдер және жастар ұжымдары, Байқау шарттарына сәйкес
барлық құжаттарды ұсынған және бұрын жарияланбаған жеке авторлар мен
авторлар топтары, ұжымдар, студиялар шақырылады.
2. Байқауға қатысушы - әуесқойлар (кәсіби емес) жасаған бейнероликтер
қабылданады.
3. Байқауға қатысушыларға байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне сай
бейне материалдар дайындау қажет.
4. Қатысушы конкурсқа қатысу үшін ұсынылған бейнероликте түсірілген
кез келген тұлға байқауға қатысу үшін бейне роликті түсіруге және ұсынуға

келісім бергеніне кепілдік береді. Бейнероликтен түсірілген адамның барлық
шағымдарын байқауға қатысу үшін тиісті тұлға бейнеленген бейнеролик
ұсынған байқауға қатысушы шешеді.
5. Бейнероликтер ұйымдастыру комитетіне ҚБШМ № 114 кабинетке
20.02.2019 ж. дейін ұсынылады .
6. Байқау 2019 жылы 26 ақпанда өтеді.
IV. Бейнероликтерге қойылатын талаптар
1. Байқауға қатысуға байқаулық жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес
авторлар ұжымы, өзіндік сценарийлер бойынша жеке құрылған
бейнероликтер жіберіледі.
2. Бейнероликтердің мазмұнына қойылатын талаптар:
а) бейнеролик 2019 жылдың 20 ақпанынан кешіктірілмей құрастырылуы
тиіс.
б) бйқауға ұсынылған бейнероликтердегі мәліметтер дұрыс болуы тиіс.
в) жұмыс ҚР Жарнама туралы заңнамасына қайшы келмеуі тиіс.
г) байқауға қатысушылар медиа өнімнің жанрларын өздері анықтайды
(сұхбат, репортаж, бейне клип және т.б.).
д) мазмұн: роликте бейнелер, мәтін, суреттер, дауыс, музыка, т.б. болуы
мүмкін. Бейнематериал түпнұсқа таңдалған мәтінмен қызықты және қысқа
баяндалуы тиіс.
д) видеороликтің мазмұнында дыбыс, түс, Жарық, қаріп, сурет, графикалық
элементтер және т. б. болып табылатын эмоциялық бояу болуы тиіс.
3. Байқау қарауына CD, DVD тасымалдауышындағы avi, wmv, mov, mkv,
mpeg2, mp4 форматындағы бейнероликтер қабылданады.
4. Файлға жазылу керек: авторлар (аты-жөні), сынып, мектеп, роликтің атауы.
5. Роликтің ұзақтығы: 2-5 минут, артық емес.
V.Байқаудың қорытындысыншығару және жұмыстарды бағалау
критерийлері
1. Ұйымдастыру комитеті конкурстың нәтижелері мен қорытындылары
бойынша түсініктемелер мен түсініктемелер бермейді. Байқау қорытындысы
бойынша апелляция қабылданбайды.
2. Бағалаудың балдық жүйесі қарастырылған. Әрбір критерий бойынша ең
жоғарғы балл саны-5. Қазылар алқасының әр мүшесі әр бағалау критерийі
бойынша бейнероликті бағалайды. Алынған балдар қосылады. Бейнеролик
ең көп балл жинаған қатысушы жеңімпаз деп танылады.
3. Байқауға қатысу үшін сапасы төмен бейнероликтер қабылданбайды.
Бейне мазмұны жоқ:
 ҚР заңнамасын бұзу,
 мазмұнды қорлау;
 мекенжай Мен телефондарды, демеушілер туралы ақпаратты көрсету;
 суреттер: адамдар мен жануарлардың дене азабын бейнелейтін жыныстық
көріністер, свастиканың барлық түрлері, зорлық-зомбылық, кемсітушілік,
вандализм;
 қорқыныш, стресс немесе агонияны сезу мен уайымдауды көрсететін
мәтіндер, сахна, дыбыстық әсерлер;

 адамның немесе адамдардың жеке ұлттық тобының қадір-қасиетін
қорлайтын кез келген нысандағы ақпарат;
4. Байқауға қатысатын жұмыстар рецензияланбайды және авторларға
қайтарылмайды.
5. Қорытынды келесі бағалау критерийлерін ескере отырып шығарылады:
 Роликтің көрсетілген тақырыпқа сәйкестігі
 Техникалық сату: бейне түсіру сапасы,
 Композиция.
 Ерекшелігі.
 Жұмыстың мазмұны: сюжеттің аяқталуы, титулдық кадрдың болуы
- Мәнерлі құралдар: дыбыстық сүйемелдеудің болуы, видеоэффектілер .
- Жалпы эмоциялық қабылдау.
- Уақытша регламентті сақтау;
- Орыс тілінің мәдениеті.
- Операторлық жұмыс.
- Сценарий.
- Фильмді монтаждау (әсерлерді қолдану...).
- Музыкалық безендіру.
- Мақсатты топтарға әсер ету тұрғысынан тиімділік.
- Креативтілік (идея жаңалығы, бірегейлігі, ойлау икемділігі).
- Тақырыпты ашу тереңдігі мен дәйектілігі.
- Теориялық қателіктердің болмауы, ақпаратты ұсыну логикасы, сауаттылық.
- Режиссура, сценарийдің кейінгі техникалық орындалуының күрделілік
дәрежесі.
- Титрдің болуы (атауы, ұйымы, авторы, жылы, қолданылатын материалдар),
титрдің көркемдік безендірілуі.
- Дыбыстық сүйемелдеуді таңдау және сапасы.
- Монтаждау сапасы.
- Арнайы әсерлерді пайдаланудың үйлесімдігі
- Суретті түсініктермен салыстыру
VI. Марапаттау тәртібі
1. Байқаудың жеңімпаздары әр номинацияда бірінші, екінші және үшінші
орындарға ие болады. Байқаудың Ұйымдастыру комитетінің шешімі
бойынша бас жүлде мен көрермендер көзайымы анықталады.
2. IV және V орын алған қатысушылар байқау жүлдегерлері болып табылады.
VII. Байқауды өткізу тәртібі
1. Байқаудың қатысушылары Қостанай қаласы мектептерінің 5-11 сынып
оқушылары болып табылады.
2. Байқау үш кезеңде өткізіледі:
1-ші кезең сырттай – видеоролик жасау: тақырыпты таңдау, зерттеу
жұмысын жүргізу, оған сюжет және мәтін әзірлеу және т. б.
- материалдарды (бейнероликпен электронды тасығыш) ГШДТ № 114
кабинетке 20.02 дейін ұсыну. Баспа түріндегі роликті сипаттаумен 2019 ж.
2–ші кезең (сырттай)– 26.02.2019 ж.ГШДТ базасында байқаулық қазылар
алқасының жұмысы.

3. Байқауға қатысу үшін 11.02.2019 дейін мектеп директорының қолы мен мөрі
бар фирмалық бланкіде үлгі бойынша (1-қосымшаны қараңыз) өтінім беру
қажет. Өтінім конкурсқа қатысушылар тізіміне енгізу үшін қажетті құжат
болып табылады.
4. Дискіде тек бір бейне жазылуы керек.
5. Баспа түріндегі сипаттаманың болуы.
VIII. Қосымша шарттар.
1.
Конкурсты ұйымдастырушылар өтінімдері қабылданбаған (конкурс
талаптарына сәйкес келмеген) қатысушылармен хат алмасуға кіріспейді.
Конкурсты ұйымдастырушылар конкурсқа ұсынылған материалдарды
пайдалану құқығын өзіне қалдырады.
2.
Конкурсқа қатысушы жұмыстың мазмұнына, басқа авторлардың
авторлық құқықтарының сақталуына жауапты болады. Плагиат фактілері
анықталған, дөрекі дәйексөз келтірілген, үшінші тұлғалар тарапынан шағым
жасалған жағдайда конкурстық жұмыс оны өткізудің кез келген кезеңінде
конкурстан алынады, бұл ретте шағым берген тұлғаға конкурсты
ұйымдастырушы шағымды өз бетінше реттеуге міндеттенетін конкурсқа
қатысушының байланыс деректерін береді.
3.
Конкурсқа
жіберілген
материалдар
рецензияланбайды
және
қайтарылмайды.
Конкурсқа өз жұмысын берген авторлар конкурсты
ұйымдастырушыларға жіберілген материалды коммерциялық емес мақсатта
пайдалануға автоматты түрде құқық береді.
4.
Конкурсқа қатысуға жіберілген қатысушы конкурс туралы Ережемен
танысқанын растайды және оның шарттарын ескертусіз және ерекшеліктерсіз
толық көлемде қабылдайды.
IX. Авторские права
1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в осы
жұмысты конкурсқа жіберген қатысушы (қатысушылар ұжымы) көтереді.
2. Сауалнамада қатысушы / ұжым өз жұмыстарын БАҚ-та және Интернетте
орналастыруға қарсы еместігін міндетті түрде көрсетеді.
3. Жұмыс авторлары конкурсты ұйымдастырушыларға авторларды алдын ала
ескертусіз кез келген конкурстық жұмыстарды коммерциялық емес
пайдалану құқығын береді. Байқауға ұсынылған жұмыстарды көпшілік
алдында көрсету автордың атын міндетті түрде атап көрсету арқылы жүзеге
асырылады.
4. Байқауға қатысу конкурс шарттарымен келісуді білдіреді.
Анықтама телефондары бойынша:
ҚБШМ бұқаралық бөлімі - 50-19-30
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