
Жалпы білім беру мектептері мен қосымша білім беру  

ұйымдары оқушылары арасында «Менің мектептегі мұражайым»  

атты сырттай байқауын өткізу  

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 
І. Жалпы ережелер  

    1. Бұл ереже жалпы білім беру мектептері мен қосымша білім беру 

ұйымдары оқушылары арасында «Менің мектептегі мұражайым» атты 

Республикалық сырттай байқауын (бұдан әрі-Байқау) өткізу тәртібін және 

мақсатын, міндеттерін анықтайды.  

2. Байқаудың мақсаты: білім алушыларды мектеп мұражайының жан 

жақты қызметіне қатыстыру арқылы мұражай педагогикасын дамыту, 

өскелең ұрпаққа мұражай педагогикасының түрін, әдістерін және мазмұның 

жетілдіруге ықпал жасау  

3. Байқаудың міндеттері:  

       1) туған өлкесін сүйетін, оның гүлденуінің қамын ойлайтын адамдарды 

тәрбиелеу; 

2) өзінің заманауи мәдениетке қатыстылығын және тарихи аңыздың 

өзара байланыс түсіністігін өткенмен тығыз байланыстыра қалыптастыру; 

3) ұйымдастырушылық және шығармашылық қабілетті, өздерінің 

қызығушылық және бейімділікке сәйкес ұсынылатын мүмкіндікті жүзеге 

асыру, өзінің қайталанбас бейімділігін табуды дамыту;  

      4) мұражай, мәдениет жәдігерлерімен өзара байланысты, қарым-қатынас 

әдетін және тұрақтылық қажеттілікті қалыптастыру;   

5) эстетикалық пайымдау қабілетін, жанашырлығын дамыту; 

6) басқа да мәдениеттерді сыйлауға, олардың түсіністігін және 

қабылдауын, төзімділігін қалыптастыру; 

4. Байқауды ұйымдастырушы ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы» болып табылады. 

5. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті және әділ-

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

ІІ. Байқау жұмыстары бағытының өткізілу мерзімі мен тәртібі  

 

   6. Байқау 2014 жылғы 31 наурызбен 26 сәуір аралығында 

www.ziyatker.kz балаларға арналған ғылыми-танымдық сайтта сырттай 

өткізіледі.  

       7. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсатына 

және міндеттеріне сай болуы керек.  

  8. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 26 сәуіріне дейін www.ziyatker.kz 

балаларға арналған ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе spo. 

rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ, мына мекен-жай 

бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1 РМҚК 

«Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығы».  

http://www.ziyatker.kz/
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        Анықтама үшін: тел/факс: 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

 9. Байқауға қатысу үшін 800 теңге төлеуі тиіс. Төлем қайтарымсыз есеп 

бойынша жүргізіледі. 

         Қабылдаушы: РМҚМ «Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім 

беру орталығы». 

         Қабылдаушы банк: АҚ Банк Центр Кредит, Астана қаласы. 

         Иик KZ918560000005068448 

         БИК KCJBKZKX 

         БИН 990140004733 

         Кбе 16. 

Төлемнің себебі: «Менің мектептегі мұражайым» конкурсына қатысуға 

жарна.  

Берілген өтінімге сәйкес Конкурсқа қатысушының фамилиясы 

(жіберілетін) көрсетілуі тиіс және конкурстық жұмыстарына төленгендігі 

туралы чектің көшірмесі spo.rumcdo@mail.ru электрондық почтамен 

(сканермен) жіберу қажет. 

10. Байқау материалдары 2014 жылғы 26 сәуірінен кейін түскен 

жағдайда, қойылған талаптың бұзылуына байланысты қарастырылмайды.  

11.Байқауға ұсынылған материалдар рецензияланбайды және 

қайтарылмайды. Қатысушыларға сараптаманың нәтижесі берілмейді. 

  12. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастыру комитеті 

жауапты емес. 

13. Байқаудың ұйымдастырушылары қатысушылардың авторлық 

құқығын сақтай отырып, жұмысты баспасөздерде, ғаламтор-баспаларында 

жариялауға құқылы. 

14. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

2014 жылғы 30 сәуірде жүргізіледі. 

 

III. Байқауға қатысушылар және байқаудың талаптары.  

 

       15. Байқауға жалпы орта білім және қосымша білім беру мекемелерінің 

12-17 жас аралығындағы оқушылары келесі буындар бойынша қатыса алады: 

орта жастағы буын: 12-14 жас 

жоғарғы жастағы буын: 15-17 жас 

       16. Байқауға қатысушылар мектеп мұражайы бойынша (виртуалдық 

экскурсия) екі номинациядан тұратын экскурсия фрагментін ұсынады.  

        1) «Электрондық тұсаукесер»; 

 2) «Бейнеролик (бейнеклип)».  

17. Байқауға қатысу үшін келесі талаптарға сай байқау жұмыстары 

қабылданады.  

- «Электрондық тұсаукесер» номинациясы бойынша: байқау жұмысы 

Microsoft Office PowerPoint (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиiмдi ауысулары бар ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректі қосатын 
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схемалардан қалыптасқан 20 слайдтан астам болмауы керек. Слайд - 

презентация дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге жүре алады. 

Презентацияның бірінші слайдында мынаны көрсету қажет: атауы, аты-жөні, 

фамилиясы, автордың жасы, білім беретін ұйымы және білім беру ұйымының 

атауы.   

- «Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясында: жұмыс анимациялық, 

видео ойын қойылымы түрінде және т.с.с. орындалуы тиіс, сонымен қатар 

телефонның камерасына немесе бейнекамераға түсіріліп, бейне өңдеу 

бағдарламасы арқылы өңделуі тиіс.    

Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, DIV-X, XVID, 

SWF, MKV, AVI. Байқау жұмысының ұзақтығы 3 минутқа дейін. 

Бейнесюжеттің басында жұмыстың тақырыбы, жобаға қатысушының аты-

жөні, жасы, білім беру ұйымының атауы көрсетілуі тиіс.   

18. Жалпы талаптар:  

1) балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта 

тіркелуі керек. 

2) Байқауға ұсынылған жұмыстарда: қатыгездік және зорлық-зомбылық 

сахналарының суреттері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-қасиетін 

кемсітетін кез келген пішіндегі ақпараттар болмауы қажет. 

19. Байқауды бағалау критерийлері (0 -5 ұпай): 

   - шындылық, нақтылық, ақпаратты берудегі сенімділік; 

   - логикалық ілесім; 

   - сөйлеу мәдениеті, әртістілігі;  

   - ақпаратты берудің ерекше тәсілдері; 

   - композициялық және түстік шешім; 

   - цифрлық өңдеу сапасы . 

 

IҮ. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау  

 

  20. Байқаудың қорытындысын номинациялар бойынша хаттама 

толтырылып ұйымдастыру комитеті шығарады.  

21. Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті 

дәрежелі дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әр 

номинацияда балалардың жас санаттары бойынша (1, 2, 3 орын) 3 жеңімпаз 

анықталады.Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы 

онлайын-сертификаттар жіберіледі. 
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