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Положение
о проведении  областного фестиваля мультимедийных проектов

на 2018-2019 учебный год

I. Общее положение

Областной  фестиваль  мультимедийных  программ  (далее  -  ОФМП)
проводится КГУ «Центром информатизации и оценки качества образования»
в  рамках   республиканской  концепции  информатизации  среднего
образования,  региональной  программы  “Информатизация  среднего
образования Костанайской области” и направлен на поддержку творческих
инициатив по расширению сфер влияния в учебно-воспитательном процессе
ИКТ.

Цель:  активизация  и  стимулирование  творческой  деятельности
учащихся в области информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи:  содействовать  популяризации  и  эффективному  внедрению
инновационных форм с использованием ИКТ  в образовательном процессе;
актуализировать интеллектуальные и творческие способности учащихся.
 поддержка  талантливых  детей  в  области  изучения  информационных
технологий и их применения в различных предметных областях.

Участники:  участниками фестиваля могут быть учащиеся 5 – 11 - х
классов  образовательных  учреждений  области,  студенты  1-2  курсов
ТиПО.

II. Порядок и сроки проведения

Фестиваль проводится  с 14 января по 25 марта  2019 года в два этапа. 
Первый  этап  -  региональный  (районный,  городской)   с  14 января

2019года  по  25  марта  2019 года  (с  26   марта  –  8  апреля  2019  года  -
конкурсный отбор творческих работ, по итогам которого учащиеся лучших
работ будут приглашены для участия во втором очном этапе);
 Второй  этап – областной  24 апреля 2019 года в очной форме. 

Время и место проведения: будет сообщено дополнительно.
Работы  принимаются  только  от  городских  и  районных  отделов

образования до 2  5   марта 2019 года.



ІІІ. Содержание  фестиваля

Содержание  проектов  охватывает  весь  спектр  интересов  учащихся,
а также может быть подчинено потребностям школьной практики и научно-
исследовательской  деятельности.  Представленные  проекты  обязательно
должны  быть  завершенными  (незаконченные  проекты  и  демоверсии
рассматриваться не будут). 

Мультимедийные  проекты представляются по номинациям:
 трехмерная и двухмерная анимация и моделирование (в дальнейшем   

“анимация”);
 электронные  презентации  для  учащихся  5-7  х  классов  (PowerPoint,

Flash,  и т. д., в дальнейшем “презентации”);
 компьютерные фильмы (в дальнейшем “фильмы”);
 визуальное программирование (в дальнейшем “программирование”);
 Web-дизайн, Web-программирование (в дальнейшем “Web-проект”).

Проекты,  представленные  участниками,  могут  быть  выполнены
индивидуально или в  сотрудничестве,  поэтому работу может  представлять
один учащийся или группа.  

Для регистрации своего проекта необходимо предоставить следующие
электронные документы:

 Заявка  в  виде  таблицы  в  документе  MS Word  и  отсканированный
вариант  заявки  за  подписью  руководителей   район/гор  отдела
образования.

№ Город/район
1 Школа, колледж
2 Ф.И.  автора(авторов)

проекта
3 Класс каждого участника
4 Номинация
5 Тема проекта
6 Анотация проекта
7 Ф.И.О.(полностью)  и

должность  руководителя
проекта

8 Используемое
программное
обеспечение

9 Технические  требования
и  аппаратное
обеспечение  для
демонстрации проекта



 Готовые  проекты  на  одном  CD или  DVD  диске  от  районного  или
городского отдела образования.

 Районные  и  городские  отделы  образования  представляют  короткую
электронную  презентацию  проектов,  которые  они  представляют  на
фестиваль. 
Готовые  проекты  должны  быть  сортированы  по  номинациям,  все

работы подписаны.
Проекты с одинаковой тематикой, но заявленные в разных номинациях

будут рассматриваться как один проект, причем в этом случае, определение
номинации на усмотрение жюри. 

В случае не соблюдения условий настоящего положения, готовая работа
может быть не допущена для участия в фестивале.

IV. Критерии оценивания фестиваля

Проект  оценивается  по  критериям  обозначенным  ниже.  Для  каждой
номинации, жюри отбирает соответствующие критерии: 

 оформление документации и полнота комплекта материалов (заявка и
CD/DVD-диск);

 оригинальность идеи;
 новизна;
 самостоятельность;
 эстетическое оформление;
 качество представления проекта;
 использование возможностей ПО;

В номинации анимация:
“Двумерная и трехмерная анимация”

 сюжет
 композиция
 оригинальность        
 актуальность            

В номинации презентации:
“Электронная презентация”

 потребность в использовании
 композиция
 актуальность и новизна
 оригинальность исполнения



В номинации фильмы
“Компьютерные фильмы, видео ролики”

 сюжет
 композиция
 актуальность и новизна
 монтаж и звук

В номинации визуальное программирование
“Визуальное программирование”   

 пользовательский интерфейс   
 функциональность       
 оригинальность          
 актуальность, новизна

В номинации   Web  -проект
“Web дизайн и Web программирование”

 функциональность (универсальность)
 безопасность (защищенность внедрения)
 актуальность и новизна
 оформление сайта

Максимальный балл одного критерия – 5 баллов. 
Для  защиты  проекта  автору  предоставляется  5  минут.  При  защите

должны быть освещены следующие аспекты:
 цель работы;
 актуальность, практическая ценность;
 авторство;
 методы достижения поставленной цели;
 самостоятельность (или заимствование) идей, фрагментов и т.д.;
 используемая  литература,  программные  материалы  и  интернет-

ресурсы.
Заявки принимаются только от РОО и ГорОО заявить  можно только те

проекты,  которые  заняли  призовые  места  на  районных  и  городских
фестивалях мультимедийных проектов.
 

V. Организация и жюри

Для  оценки  эффективности  представленных  проектов  создается
независимое жюри.



VI. Награждение по итогам

Победители  награждаются  дипломами и  призами.  Учителя,
подготовившие победителей, награждаются  благодарственными письмами.
Телефон  для  справок:  39-40-02  (заместитель  директора  Каскирбаева
Кенжегуль Багытжановна)
E-mail:cioko-kost@mail.ru

mailto:cioko-kost@mail.ru
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2018 – 2019 оқу жылына
Мультимедиялық жобалардың облыстық фестивалін өткізу туралы 

ЕРЕЖЕСІ

I. Жалпы ереже.
        Мультимедиялық жобалардың облыстық фестивалі (бұдан әрі- МЖОФ)
“Қостанай облысының орта  білімін ақпараттандыру” өңірлік бағдарламасы
орта  білім  беруді  ақпараттандырудың  республикалық  тұжырымдамасы
шеңберінде  өткізіледі  және  АКТ  оқу-тәрбие  үрдісіне  тигізетін  ықпалы
бойынша шығармашылық бастамаларын қолдауға бағытталған.
        Мақсаты: ақпараттық және коммуникативтік технологиялар кеңістігінде
оқушылардың шығармашылық әрекеттерін ынталандыру.
        Міндеттері: жаңа ақпараттық технологияларды көпшілікке дәріптеу;
талантты оқушыларды қолдау;
компьютерлік  техниканы  және  жаңа  ақпараттық  технологиялардың
жетістіктерін оқушыларға насихаттау. 
        Қатысушылар:  облыстың  білім  беру  мекемелерінің  5-11  сынып

оқушылары, 1-2 курс ТжКБ студенттері  фестиваль қатысушылары бола
алады.

II. Өткізу тәртібі мен мерзімі

         Фестиваль 2019 жылғы 14 қаңтары мен 25 наурызы аралығында екі
кезеңде өткізіледі.
         Бірінші  кезең  –  өңірлік  (қалалық,  аудандық)   2019   жылғы
14   қаңтарынан  25  наурызына  дейін  (2019  жылғы  26  наурыз  –  8  сәуір
аралығында  –  екінші  кезеңде  қатысу  үшін  қорытынды  бойынша  үздік
жұмыстардың  қорытындысы  бойынша  оқушылардың  шығармашылық
жұмыстарының конкурстық іріктеуі.  
        Екінші кезең –  облыстық  2019 жылдың 24 сәуірнде  күндізгі түрінде.
        Өткізу орны және уақыты: қосымша хабарланатын болады. 
        Жұмыстар қалалық және аудандық білім бөлімдерінен  2019 жылғы
25 наурызға дейін қабылданады. 

ІІІ. Фестиваль мазмұны



        Жобалар  мазмұны  оқушылардың  жан-жақты  қызығушылықтарын
қамтиды,  сонымен  қатар  мектеп  тәжіриебесінде  және  ғылыми-зерттеу
жұмыстарында көмегін тигізеді.Ұсынылған жобалар аяқталған болуы керек
(аяқталмаған жобалар қарастырылмайды). 
       Мультимедиялық жобалар номинациялар бойынша ұсынылады:

 Екі өлшемді және үш өлшемді жан бітірім және моделдеу (бұдан әрі
“жан бітірім”);

 5-7  сыныптардың  оқушылары  үшін  электрондық  презентациялар
(PowerPoint, Flash,  және т.б. бұдан әрі “презентация”);

 компьютерлік фильмдер (бұдан әрі  “фильмдер”);
 визуалды бағдарламалау  (бұдан әрі  “ бағдарламалау”);
 Web-дизайн, Web-бағдарламалау (бұдан әрі “Web-жоба”).

         Қатысушылар ұсынған жобалар,  жеке немесе  бірлесіп  орындауға
болады, сондықтан жұмысты бір оқушы немесе топ ұсына алады.
         Өз жобасын тіркеу үшін келесі электронды құжаттарды  ұсыну қажет: 

 Өтінім кесте түрінде MS Word  құжатында қағаз нұсқасын аудандық/қалалық
білім бөлімі бастығының қолымен бекітілуі қажет.

№ Қала/аудан

1 Мектеп
2 Жоба  авторының

(автордың) А.Ж 
3 Әрбір

қатысушының
сыныбы

4 номинация
5 Жоба тақырыбы
6 Жоба анотациясы 
7 Жоба басшысының

Т.А.Ж  (толық)
және лауазымы 

8 Қолданылатын
бағдарламалық
қамту

9 Жобаны  көрсету
үшін  аппараттық
қамту  және
техникалық
талаптар

 Дайын жоба аудандық/қалалық білім бөлімінен бір CD/DVD дискіде. 
 Аудандық  және  қалалық  білім  бөлімдері  фестивальге  ұсынылатын

жобалардың қысқаша электронды презентациясын ұсыну керек. 



    Дайын  жобалар  номинациялар  бойынша  іріктелуі  тиіс,  барлық
жұмыстар жазылуы тиіс.
        Бірдей  тақырыптағы  жобалар,  бірақ  әртүрлі  номинацияларға
ұсынылғандар  бір  жоба  ретінде  қарастырылады,  қазылар  алқасының
шешімінің қалауы бойынша номинациялар анықталады. 
          Осы ережесінің жағдайы орындалмаса, дайын жұмыс фестивальде
қатысу үшін жіберілмеуі мүмкін.

IV. Фестивальді бағалау критерийлері.

           Жоба  және оны қорғау төменде  көрсетілген  межелер бойынша
бағаланады.  Қазылар  алқасы  әр  номинацияға  сай  критерийлер  бойынша
іріктейді: 

 құжаттаманы рәсімдеу және материалдың толық болуы (өтінім және
CD- DVD диск);

 идеяның біртумалығы;
 жаңашылдығы;
 дербестік;
 эстетикалық рәсімдеу;
 жобаны ұсыну сапасы;
 БЖ мүмкіндігін пайдалану;

Жан бітірім номинациясында:
“Екі өлшемді және үш өлшемді жан бітірім”

 сюжет
 композиция
 біртумалық        
 көкейтестілік           

Презентация   номинаци  ясында  :
“Электрондық  презентация”

 пайдалануда қажеттілігі
 композиция
 көкейтестілік және жаңашылдық 
 орындаудың біртумалығы

Ф  ильм  дер номинациясында:
“Компьютерлі  фильмдер, бейне жазбалар”

 сюжет
 композиция
 көкейтестілік және жаңашылдық 



 монтаж және дыбыс 

Визуалды бағдарламалау номинациясында:
“Визуалды бағдарламалау”   

 пайдаланушылық интерфейсі    
 функционалдық      
 біртумалық         
 көкейтестілік және жаңашылдық 

Web-жоба номинациясында:
“Web әрлендіру және Web бағдарламалау”

 функционалдық (жан-жақтылық)
 қауіпсіздік (енгізуді қорғау )
 көкейтестілік және жаңашылдық
 сайтты рәсімдеу

Бір критерийдің максималды ұпайы – 5 ұпай. 
Жобаны  қорғау  үшін  авторға  5  минут  беріледі.  Қорғау  кезінде  келесі
аспектілер жабдықтандырылуы тиіс:

- жұмыс мақсаты;
- тәжіриебелік құндылығы,актуалдылығы;
- авторлығы;
- қойылған мақсаттарға жету әдістері;
- дербестік (немесе алысм-беріс) идеясы, фрагменттер және т.б.
- қолданылатын  әдебиет,  бағдарламалық  материалдар  және  интернет-

ресурстар.
        Өтінімдер АББ, Қалалық ББ қабылданады.  АББ, Қалалық ББ  аудандық
және қалалық мультимедиалық жобалар фестивалінде жүлделі орындар алған
жобаларды ғана ұсына алады. 
 

V. Ұйымдастыру және қазылар алқасы.

       Жобаларды бағалау үшін тәуелсіз қазылар алқасы құрылады.

VI. Қорытындылар бойынша марапаттау.

       Фестиваль  жеңімпаздары  дипломдармен  және  жүлделермен
марапатталады.   Жеңімпаздарды  дайындаған  мұғалімдер,  мадақтама
хаттарымен марапатталады.  

Анықтама  үшін  телефон:  39-40-02  (директордың  орынбасары Каскирбаева
Кенжегуль Багытжановна) 
E-mail:   cioko-kost@mail.ru  .  

mailto:cioko-kost@mail.ru



