
«Сыбайлас жемқорлықсыз бақытты балалық шақ» 

қашықтықтан бейнероликтер конкурсын өткізу 

ережесі 

 

Осы ереже «Сыбайлас жемқорлықсыз бақытты балалық шақ» 

облыстық қашықтық конкурсын ұйымдастыру және өткізу тәртібін 

анықтайды. 

7-9 сынып оқушылары арасында рухани-адамгершілік және 

азаматтық-патриоттық тәрбие беру жағдайында  мектеп ортасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда (бұдан әрі – Конкурс). 

 

Конкурстың мақсаты: 

- жоғары өнегелі, жауапты, бастамашыл және әлеуметтік құзыретті азамат 

пен патриоттың қалыптасуы мен дамуы үшін мектепте жағдай жасау. 

- зерттеушілік мінез-құлық дағдыларын жетілдіру және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

- байқау тақырыбы бойынша бейне-репортаждар жасау саласында 

оқушылардың споссобностарын дамыту; 

 

Міндеттері: 

- рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиеге бағытталған 

шараларды іске асыру; 

- білім алушылардың мемлекеттік билік институттарына сенімін нығайту; 

- білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтың 

адамгершілік-этикалық құндылық негіздерін қалыптастыру. 

- жарқын тұлғаларды анықтау және қолдау, шығармашылық қабілеттерін 

дамыту. 

 

Конкурсқа қатысушылар: 1-11  сынып оқушылары (7-18 жас). 

Білім беру мекемесінен қатысушылар саны-3 қатысушыға дейін. 

Конкурсқа қатысушы ұзақтығы 1-2 минут бейне ұсынады. 

 

       Өткізу мерзімі, тәртібі және шарттары: 10 қазан- 10 қараша 

Бейнероликтер 

- Конкурсқа кәсіби және әуесқой камераларға, смартфондарға, веб - 

камераларына түсірілген бейне-репортаждар қатысады. Челленджде 

ұсынылатын жұмыстарға арнайы техникалық талаптар қойылмайды, бірақ 

сюжетті және кейіпкерлерді сенімді тану үшін жеткілікті кескін мен 

дыбыстық сүйемелдеудің сапасын, сондай-ақ сөйлеудің анықтығын 

қамтамасыз ету міндетті шарт болып табылады. 

- Видео-репортаждың авторы кадрда бола алады, сондай-ақ түсірілімді өз 

бетінше жүзеге асыра алады. 

- Ұзақтығы (хронометраж) 2 минуттан аспауы тиіс. 

 



- Тақырыпқа сәйкес келмейтін, сондай-ақ басқа көздерден алынған 

жұмыстарға жол берілмейді, басқа адамдардың қадір-қасиеті мен сезімін 

қорлайтын жарнамалық сипаттағы роликтер қабылданбайды. 

- барлық жұмыстарды shtab-pavlodar@mail.ru электрондық поштаға жіберу 

керек.  

Жеңімпаздарды анықтау және марапаттау 

Конкурстың қорытындысын қазылар алқасы шығарады. Жүлделі 

орындардың жеңімпаздары (1, 2, 3 орын) ең көп ұпай жинаған «Сыбайлас 

жемқорлықсыз бақытты балалық шақ» атты 3 үздік бейнеролик. 

Жеңімпаздар дипломдармен марапатталады, қалған қатысушылар-

қатысушының сертификаттарымен. 

 

Байланыс телефондары 

Оразбаева Айжан Жұмағұлқызы-Павлодар облысының «Жас Ұлан» бірыңғай 

балалар мен жасөспірімдер ұйымы" ҚБ әдіскері. 

Телефон / факс 8 (7182) 65-45-61 

Ұялы телефон: 87718318337 

Е-mail: shtab-pavlodar@mail.ru  
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