«Жас экорепортер»
облыстық экологиялық конкурсының
ұйымдастыру және өткізу ЕРЕЖЕЛЕРІ

1-Қосымша

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы Ережелер «Жас экорепортер» облыстық экологиялық байқауының
(бұдан әрі - Байқау) басты мақсатын, міндеттерін, ұйымдастыру және өткізу
тәртібін айқындайды.
1.2.Байқауды ұйымдастырушы Павлодар облысы білім беру басқармасының
"Ертіс дарыны" өңірлік қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы (бұдан
әрі – "Ертіс дарыны" (ӨҚББОӘО) және облыстық "Ertis" телеарнасы.
1.3.Байқаудың үздік видеоматериалдары "Ertis" телеарнасының эфирінде
көрсетіледі.
2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері
2.1. Байқаудың негізгі мақсаты оқушылардың табиғатқа қатысты
экологиялық дүниетанымын қалыптастыру, қатысушысының қоршаған
ортаның сапасын жақсартатын экологиялық іс-шараларды өткізудің
маңыздылығын түсінуіне ықпал ету, оқушылардың назарын Павлодар
аймағындағы экологиялық проблемаларға аудару.
2.2.Байқаудың міндеттері:
• экологиялық мәдениет мәселелеріне аудиторияның назарын аудару;
• аймақ өміріндегі экологиялық мәселелерге балалардың түзу
көзқарастарына қолдау көрсету
• оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту, ой-өрісін, экология
және табиғатты қорғау саласындағы хабардарлық деңгейін кеңейту;
• жас авторларға экологиялық проблемаларды анықтауға, қоғам мен
экология саласындағы шешім қабылдай алатын тұлғаларға олар туралы
мәлімет беруге мүмкіндік жасау.
3. Байқаудың үйымдастыру комитеті
3.1. Павлодар облысы Білім беру басқармасы Байқауды ұйымдастыру
және өткізу үшін облыстық ұйымдастыру комитетінің құрамын бекітеді.
3.2. Ұйымдастыру комитеті конкурстың өткізілуін үйлестіреді және
бақылайды, қазылар алқасы мүшелерінің құрамын бекітеді.
3.3. Қазылар алқасы ұсынылған жұмыстарды саралап, бағалау
шарттарына сәйкес ұпайларды қорытындылайды және жеңімпаздар мен
жүлдегерлерді анықтайды.
3.4. Қазылар алқасы мүшелеріне және ұйымдастыру комитетіне
арналған критерийлер мен нұсқаулықтарды Павлодар облысы Білім беру
басқармасы әзірлеп, бекітеді.
3.5. Қазылар алқасы мазмұнды және техникалық бағалаудан тұратын
бейнероликтерге сараптама жүргізеді және жеңімпаздарды анықтайды.
Бағалау критерийлері:

1) Бейнероликтерді мазмұнды сараптамалық бағалау мынадай өлшемшарттар
бойынша жүзеге асырылады:
- таңдалған тақырыптың мазмұнына бейнематериалдың сәйкестігі;
- тақырыптың толық ашылуы және автордың өз ойын дәлелдеуі
- ақпараттың мазмұны, мәтін сапасы.
2) Бейнероликтерді техникалық сараптамалық бағалау мынадай
өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады:
- бейнесюжеттің өзіндік ерекшелігі, көркемдік тәсіл;
- бейнетүсірілім мен бейнемонтаж сапасы;
- конкурстық жұмыстарды ресімдеу талаптарына сәйкестігі.
4. Қатысушылар
4.1. Барлық үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдарының 9-11 сынып
оқушылары байқауға қатысушылар болып табылады.
4.2. Байқаудың жұмыс тілдері қазақ және орыс тілдері болып табылады.
5. Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
5.1. Байқау екі кезеңде өткізіледі:
1) аудандық (қалалық) кезең – 2020 жылдың 25 желтоқсанынан 30
желтоқсанға дейін.
Аудандық, қалалық білім беру бөлімдері, мамандандырылған
мектептер үш үздік жұмысты іріктеп (9 сынып-1, 10 сынып – 1, 11 сынып-1
жұмыс) және бейне жұмыстарға сілтемені (бейне кез келген
файлалмастырғыш арқылы жіберіледі), ұйым басшыларының қолы қойылған
ілеспе хатпен өтінімді (1-қосымша) «Ертіс дарыны» ӨҚББОӘО-ның
ecology.20@mail.ru электрондық мекенжайына 2021 жылдың 5 қаңтарынына
дейін жіберуі қажет.
2) облыстық кезең – 2021 жылдың 20 қаңтарынан 25 қаңтарға дейін.
5.2. Байқауға қатысушылар экология және табиғатты қорғау мәселелеріне
арналған жұмыстарды келесі тақырыптар бойынша ұсына алады:
- елімізде және менің елді мекенімде табиғатты қорғау;
- менің экологиялық іс-шараларға қатысуым;
- біздің өңірдің экологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары.
6. Жұмысты орындауға қойылатын талаптар.
6.1. Бейнебаян кез-келген бейнередакторда өңделуі, телефон камерасымен
немесе арнайы бейнекамерамен түсірілген анимациялық, сахналанған
бейнежазба түрінде жасалуына болады. Бейне жұмыстың ұзақтығы 90
секундтан аспауы керек
6.2. Бейнебаян форматтары: MPEG4, AVI.
6.3. Бейнебаянда келесі мәліметтер міндетті түрде болуы керек:
- бейнебаянның бастапқы кадрында жұмыстың атауы мен автордың аты-жөні
көрсетілуі тиіс;
- бейнебаянның соңындағы кадрда автордың (түсірілімге қатысқан топтың)
тізімі, мектептің атауы мен бейненің жасалған жылы көрсетілуі тиіс;
- музыкалық сүйемелдеу қолданылған жағдайда музыка мен мәтіннің
авторын көрсету. Авторлық құқықтың бұзылмауын назарда ұстау қажеттілігі;

- кадр сыртындағы мәтін, сұхбат, мұрағат кадрларының көмегімен
бейнерепортаж ресімдеген дұрыс.
6.4. Байқауға
арналған жұмыстар электронды түрде жіберілуі тиіс.
Бейнебаян файлында жұмыс пен номинацияның атауы, автордың тегі мен
инициалдары қамтылған атау берілуі тиіс (Экология мәселесі. Иванов С.)
Қатысушыдан тек бір жұмыс қабылданады. Бейне репортаждың авторы
кадрда да, түсірілімді өз бетінше жүргізе отырып, кадр артында да қалуы
мүмкін.
6.5. Байқауға тақырыптарына мен талаптарына сәйкес келмейтін жұмыстар,
басқа адамдардың қадір-қасиеті мен сезімдерін қорлайтын, сондай-ақ
зорлық-зомбылық элементтері бар жарнамалық сипаттағы роликтер
қабылданбайды.
7. Авторлық құқық
7.1 Байқауға қатысатын жұмыстың авторлық құқықтарының сақталуына осы
жұмысты жіберген автор жауапты болады.
7.2 Өз жұмысын жібере отырып, автор автоматты түрде байқау
ұйымдастырушыларына ұсынылған материалдарды пайдалануға (интернет
желісінде, телебағдарламаларда орналастыру, шығармашылық жобаларға
қатысу, одан әрі тираждау және т.б.) құқық береді.
7.3 Қажет болған жағдайда, конкурсты ұйымдастырушылар автордан
бейнероликтің түпнұсқасын сұрата алады.
8. Қорытындылау
8.1.Байқау жеңімпаздарын марапаттау байқау қорытындылары өткізілгеннен
кейін жүзеге асырылады.
8.2. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлері Павлодар облысы білім беру
басқармасының I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады.
8.3. Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің саны әр сынып бойынша
қатысушылардың жалпы санының 40%-нан аспайды. I, II, III дәрежелі
дипломдардың саны келесі пропорциялар негізінде анықталады: жеңімпаздар
санының 50% -III дәрежелі дипломдармен, 30% -II дәрежелі дипломдармен,
ал 20%- I дәрежелі дипломмен марапатталады.
8.4.Байқаудың нәтижелері
"Ертіс дарыны" ӨҚББОӘО-ның сайтына
орналастырылады (www.ertisdaryn.kz).
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№

9-11 сынып оқушылары арасында «Жас экорепортер»
облыстық экологиялық байқауына қатысуға өтінім
Қатысушының Қала/аудан
Мектеп
Сынып
Жұмыс
тегі, аты
тақырыбы

Жетекшісінің
аты- жөні,
байланыс
деректері

ПРАВИЛА
организации и проведения областного экологического конкурса
«Юный экорепортер»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение областного конкурса «Юный экорепортер» (далее
Конкурс) определяет основные цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является региональный учебно-методический
центр дополнительного образования «Ертіс дарыны» управления
образования Павлодарской области (далее – РУМЦДО «Ертіс дарыны»)
совместно с областным телеканалом «Ertis».
1.3 Лучшие видеоматериалы конкурса будут показаны в эфире на телеканале
«Ertis».
1.4. Форма проведения Конкурса –дистанционная.
2.Цели и задачи конкурса
2.1.Основной целью конкурса является формирование
у школьников
экологического мировоззрения по отношению к природе, способствование
осознания
каждым
участником
конкурса
важности
проведения
экологических мероприятий, улучшающих качество окружающей среды,
привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам в
Павлодарском регионе.
2.2.Задачами конкурса являются:
• привлечение внимания аудитории к вопросам экологической культуры;
• поощрение неравнодушной позиции детей к вопросам освещения
экологической тематики жизни региона;
• развитие познавательного интереса учащихся, расширение кругозора,
уровня информированности в области экологии и охраны природы;
• предоставление
молодым
авторам
возможность
выявить
существующие экологические проблемы, информировать о них
общественность и лиц, принимающих решения в сфере экологии.
3. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса Управление образования
Павлодарской области создает и утверждает организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет координирует и контролирует проведение Конкурса,
утверждает состав членов жюри для проведения конкурса.
3.3. Жюри рассматривает представленные работы, суммирует баллы по
критериям и определяет победителей и призеров.
3.4. Критерии и руководство для членов жюри разрабатывается и
утверждается Управлением образования Павлодарской области.

3.5. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую
содержательной и технической оценок и определяет победителей.

из

Критерии оценок:
1) Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим
критериям:
• соответствие видеоматериала к содержанию выбранной темы;
• аргументированность, полнота раскрытия темы и авторского замысла;
• информативность, качество текста.
2) Техническая экспертная оценка осуществляется по следующим
критериям:
• оригинальность видеосюжета, художественный подход;
• качество видеосъемки и видеомонтажа;
• соответствие требованиям оформления конкурсных работ.
4.Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 9-11 классов организаций
образования всех типов и видов.
4.2. Рабочими языками Конкурса являются казахский и русский языки.
5.Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) районный (городской) этап – с 25 декабря по 30 декабря 2020 года.
Специализированные школы, районные и городские отделы
образования отбирают три лучшие работы (9 класс-1, 10 класс-1, 11 класс-1
работа) и направляют ссылку на видеоработы (видео высылать через
любой файлообменник), заявку (Приложение 1) с сопроводительным
письмом за подписью руководителей организаций в РУМЦДО «Ертіс
дарыны» на электронный адрес ecology.20@mail.ru до 5 января 2021 года.
2) областной этап - с 20 января по 25 января 2021 года.
5.2. Участники конкурса могут представлять работы, которые посвящаются
проблемам экологии и охране природы по следующей тематике:
- охрана природы в стране и в моем населенном пункте;
- мое участие в экологических мероприятиях;
- экологические проблемы нашего региона и пути их решения.
6.Требования к оформлению работы.
6.1 На Конкурс предоставляются видеоработы в жанре репортажа, снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике.
Хронометраж видеоработы не должна превышать 90 секунд.
6.2. Принимаемые форматы видеороликов : MPEG4, AVI.

6.3. В видеоролике обязательно должно быть:
 начальные титры с названием ролика и указанием автора;
 финальный титр, со списком авторов (съемочная группа), названия
учебного учреждения, год создания;
 при музыкальном сопровождении обязательно указывать автора музыки и
текста. Необходимо учитывать авторское право;
- видеорепортаж желательно оформлять с помощью закадрового текста,
интервью, архивных кадров.
6.4. Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде. Название
файла с видеороликом должно включать название работы, фамилию и
инициалы автора ( например Проблемы экологии. Иванов С.)
От участника принимается только одна работа. Автор видеорепортажа
может как находиться в кадре, так и оставаться за кадром, самостоятельно
осуществляя съёмку.
6.5. На Конкурс не принимаются работы не соответствующие темам и
требованиям конкурса, ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, а также содержащие элементы насилия.
7. Авторские права
7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
7.2 Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих
проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).
7.3 В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у
автора оригинал видеоролика.
8. Подведение итогов
8.1.Награждение победителей Конкурса осуществляется после проведения
итогов Конкурса.
8.2.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ
степени Управления образования Павлодарской области. Участникам
выдается сертификат участия в Конкурсе.
8.3. Количество победителей и призеров составляет не более 40% от общего
числа участников в каждом направлении. Количество дипломов I, II, III
степени определяется исходя из следующих пропорций: от количества
победителей не более 50% награждаются дипломами III степени, не более
30% - дипломами II степени, не более 20% - дипломами I степени.
8.4.По итогам завершения конкурса результаты конкурса размещаются на
сайте РУМЦДО «Ертіс дарыны» (www.ertisdaryn.kz).

Приложение 1
Заявка на участие в областном конкурсе «Юный экорепортер»
№

ФИО
участника

Город/
район

Школа

Класс

Тема
работы

Ф.И.О.
руководителя,
контактные
данные

