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1. Жалпы ережелер
Осы Ереже мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім
ұйымдары үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің жыл сайынғы «Педагогикалық идеялар
панорамасы» Республикалық конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізу және қатысу тәртібі мен
талаптарын реттейді.
Конкурс Қазақстан Республикасы Президентінің Н. Назарбаевтың 2018 жылғы 10
қаңтардағы «Төртінші өнеркәсәптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері
(7-тармақ – «Адам капиталы – жаңғырту негізі») атты Жолдауын іске асыру аясында
өткізіледі.
1.1. Конкурс білім мазмұнының жаңару жағдайында мектепке дейінгі, орта, қосымша,
техникалық және кәсіптік, жоғары білім ұйымдары педагогикалық қызметкерлерінің заманауи
білім беру технологиялары мен әдістемелерін қолдану бойынша тиімді практикаларын және
озық тәжірибелерін таныстыру мен тарату формаларының бірі болып табылады
1.2. Конкурсты өткізу білім беруді дамытып, озық педагогикалық практикаларға
қолжетімділікті қамтамасыз етуге ықпал ететін болады. Конкурс педагогтардың кәсіби және
ақпараттық-коммуникациялық құзыреттіліктерінің өсуіне қызмет етеді, ал олардың үздіктері
қоғамдық мойындауды алады.
1.3. Конкурстың ұйымдастырушысы – «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»
Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Өрлеу» БАҰО» АҚ).
1.4. Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу үшін Орталық ұйымдастыру комитеті (бұдан әрі
- Ұйымкомитет) құрылады, оның құрамын Өрлеу» БАҰО» АҚ Басқармасы мен өңірлік
кезеңде Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу үшін жауапты «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының
әрбір базасындағы Өңірлік ұйымдастыру комитетері (бұдан әрі - ӨҰК) анықтайды .
1.5. ӨҰК Төрағалары
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдарының директоры болып
табылады».
1.6. Түскен бейне материалдарға бағалау жүргізу мақсатында әрбір өңірде Сараптама
кеңесі құрылады, олар білім беру, оқыту әдістемесі, медиа технология саласындағы білікті
мамандар қатарынан жасақталады және ӨҰК төрағасы бекітеді.
1.7. ӨҰК Ұйымкомитет әзірлеген Конкурсты ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі
біріңғай іс-шаралар жоспары бойынша әрекет етеді және Сарапта кеңесінің жұмысын
қамтамасыз етеді.
2. Мақсаты мен міндеттері
2.1 Конкурстың мақсаты – біріңғай ақпараттық-білім кеңістігінде заманауи
педагогикалық тәжірибені жинақтау және насихаттау, педагогтардың ақпараттықкоммуникациялық және технологиялық құзыреттіліктерін арттыру.
2.2. Конкурстың міндеттері:
- үздік педагогикалық практикаларға қолжетімділікті қамтамасыз ету;

- білім беру қызметкерлерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту;
- «Өрлеу» педагогтардың біліктілігін арттыру Ұлттық порталында үздік бейне-сабақтар
мен бейне-дәрістер қорын жасау.
3. Конкурс мынадай бағыттарды қамтиды:
- мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудағы заманауи технологиялар;
- орта білім беруді оқытудағы заманауи технологиялар;
- техникалық және кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялар;
- жоғары білімді оқытудағы заманауи технологиялар;
- қосымша білім беруді оқытудағы заманауи технологиялар.
4. Конкурстың тілі
Қазақ, орыс, ағылшын.
5. Бейнематериалдың түрі:
- дәріс (оқыту мен тәрбиелеу әдісі, белгілі бір саладағы идеялар жүйесін дәйекті
монологтық баяндау);
- сабақ (оқу жұмысын ұйымдастыру формасы, осы жағдайда педагог оқу
бағдарламасында айқындалған білім алушыларға қойылған дидактикалық және тәрбиелеу
мақсаттарына қол жеткізу үшін саналуан әдістерді пайдалана отырып, нақты кесте
бойынша тұрақты құраммен дәл белгіленген уақыт шеңберінде жұмыс жасайды);
- ашық сабақ (өзінің жұмыс әдістерін көрсету мақсатында басқа оқытушылардың
қатысуымен тәжірибелі оқытушы өткізетін сабақ, тәжірибе алмасу мен біліктілікті
арттырудың маңызды құралы);
- практикалық/лабораториялық жұмыс (теориялық білімдерді тереңдету мен бекіту,
дербес сынақтан өту дағдыларын дамыту мақсатындағы өздік практикалық жұмыс
түрлерінің бірі);
- семинар (жетекшінің тапсырмасы бойынша жекелеген мәселелерді, проблемларды,
тақырыптарды білім алушылардың өздігінен оқып үйренуіне құрылған, артынша
материалды баяндама, реферат түрінде рәсімдейтін және оны бірлесіп талқылайтын оқу
процесінің формасы).
6. Конкурсқа қатысу тәртібі
6.1. Конкурсқа ведомстволық бағыныстылығына, меншік түрі мен нысанына қарамастан
жиырма екі аталым бойынша білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері қатыса
алады. (1- қосымша).
6.2. Конкурсқа педагогтар жеке дара, сондай-ақ шығаршылық ұйымдар арқылы қатысуға
құқылы.
6.3. Конкурсқа қатысушылар беретін бейне материалдар саны шектелмейді. Әрбір бейне
материалға Конкурсқа қатысу өтінімін толтыру қажет (2-қосымша).
6.4. Конкурсқа қатысуға бұрын жарияланбаған, басқа конкурстарға қатыспаған, интернет
желісіне орналастырылмаған бейне материалдар жіберіледі.
7. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі
Конкурс үш кезеңде өткізіледі.
7.1. 1 кезең – даярлық, мыналарды қамтиды: Ұйымкомитетті, ӨҰК, Сараптама
кеңестерін (өңірлік және Республикалық) құруды, Конкурсты даярлау мен өткізу жөніндегі
Ұйымкомитеттің біріңғай іс-шаралар жоспарын әзірлеуді; жарнама өнімдерін жасауды және
оны таратуды; жіберілген бейне материалдарды жинақтау үшін қоржындық шешім жасауды.
Әрбір филиалда жеке қоржын құрылады.
7.2. 2 кезең – Өңірлік. Конкурстың өңірлік кезеңіне қатысушылар ӨҰК үшін «Өңірлік
конкурс материалдары папкасындағы қоржынға Конкурстық бейне материалдарды жүктеуі
қажет. Бейне материалды жүктеген кезде файлдың атауы бейне-сабақтың және (немесе)
бейне-дәрістің атауына сәйкес болуы тиіс. Бейне материалдың атауымен бірдей Конкурсқа

қатысу ілеспе құжаты (2-қосымша) «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалының электронды
мекенжайына жіберіледі.
Конкурстық жұмыстарды жинау кезеңі аяқталғаннан кейін ӨҰК барлық материалдарды
өңірлік Сараптама кеңесіне береді.
Сараптама кеңесі 8.1. – 8.9. тармақтарына сәйкес конкурс жұмыстарына бағалауды
жүзеге асырады және ӨҰК-ға Республикалық кезеңге қатысу үшін әрбір аталым бойынша үш
үздік жұмысты ұсынады (1-қосымша).
ӨҰК міндетті түрде Сараптама кеңесінің ұсынымдарын басшылықа ала отырып,
Республикалық конкурсқа тапсырылған бейне материалдарды жетілдіру бойынша әдістемелік
көмек көрсетуге тиіс.
7.3. 3 кезең – Республикалық. Әрбір филиалдың ӨҰК іріктеуден өткен және
жетілдірілген бейне материалдарды ілеспе өтініммен Ұйымкомитетке жолдайды (2қосымша). Ұйымкомитет Конкурстық бейне материалдарды YouTube-дегі «Өрлеу» БАҰО»
АҚ Білім беру арнасына орналастырады.
Республикалық кезең Республикалық сараптама кеңесі мүшелерінің үздік жұмыстарды
іріктеуімен аяқталады (бағалау критерийлері, 8.1. – 8.10 тармақ.).
7.4. Конкурстың қорытындылары «Өрлеу» БАҰО» АҚ сайтында орналастырылады.
7.5. Кезеңдер мерзімдері «Өрлеу» БАҰО» АҚ Басқармасының бұйрығымен
анықталады».
7.6. Авторлық құқықтар.
Конкурсқа қатысушы өзінде кез келген нысанда және кез келген әдіспен пайдалануға
болатын мүліктік және мүліктік емес (айрықша) авторлық құқықтың бар екендігіне кепілдік
береді. Конкурсқа қатысушылар үшінші тұлғалардың авторлық (сабақтас) құқықтарын
бұзғандығы үшін жеке жауапкершілік көтереді.
Қатысушы тапсырған және Конкурста пайдаланылатын зияткерлік қызмет нәтижелеріне
айрықша құқықтардың бұзылуына байланысты үшінші тараптардың талаптарын Конкурсқа
қатысушы өз күштерімен және өз есебінен шешуге міндеттенеді.
Конкурсқа өз жұмысын жібере отырып, автор тапсырылған материалды Конкурстың
ұйымдастырушысына олардың ұйғарымы бойынша шектеусіз мерзім бойында ақысыз
(сыйақы төлеусіз) шарт қоймай пайдалану құқығын, Конкурсқа қатысқан бейнені жария
тарату оның ішінде оны интернет желісіне, телебағдарламаларға орналастыру,
шығармашылық жобаларға қосу, БАҚ-та жариялау, одан кейін тарату, шығармашылық өңдеу
құқығын қоса алғанда (алайда олармен шектелмей) және т.б.) автоматты түрде береді.
Конкурсқа жіберілген жұмыстар (бейне) рецензияланбайды және қайтарылмайды.
Қатысушы Конкурсқа қатысуымен Конкурс ұйымдастырушысына дербес мәліметтерін
(тегін, атын, әкесінің атын, электронды почтатасының мекенжайын, бейнелелеуді
(фотографияны) және өзге дербес мәліметтерді) пайдалануға және өңдеуге өз келісімін береді.
Конкурсқа барлық қатысушылар өз аттарын, тектерін, әкесінің аттарын, және
бейнелеулерді (фотографияларды) Конкурс ұйымдастырушысының сайтына орналастыруға,
сондай-ақ баспасөз басылымдарына, радио- және телевизиялық хабарларға, Интернет-БАҚ-қа
және ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдарында, You Tube, Facebook-ты қоса алғанда
(шектеусіз) таратуға өз келісімін береді .
8. Конкурсты бағалау критерийлері:
8.1. Конкурс жұмысы мазмұнының конкурс бағыттарына сәйкестігі.
8.2. Өзектілігі, білім берудің заманауи талаптарына сай болуы, практикалық
бағыттылығы және материалдың әдістемелік құндылығы.
Оқушылардың сабақтағы жоғары ішкі ынталылығы және белсенді өздік і-әрекеті.
8.3. Білім беруде озық білім беру технологияларын және/немесе білім берудегі
8.4. цифрлық технологиялардың жаңа жетістіктерін енгізу деңгейі.
8.5. Сюжеттік желіні құру қисыны.
8.6. Конкурстық жұмыста АКТ-құралдарды қолдану шеберлігі.
8.7. Бейне материалдың серпінділігі.

8.8. Көзбен көру қатарының сапасы.
8.9. Дыбыс сапасы.
10. YouTube-дегі «Өрлеу» БАҰО» АҚ Білім беру арнасындағы көрсетілімдер саны.
8.1. – 8.9 тармақтары критерийлерінің әрқайсысы бойынша 0-ден бастап 2 балл беріледі
(0 балл – бағалау критерийі көрсетілмеген, 1 балл – ішінара көрсетілген, 2 балл-толық
көрсетілген). Сараптама кеңесінің әрбір мүшесі балл қояды, одан кейін қорытынды болып
табылатын орташа балл қойлады.
8.10. критерийі бойынша қағидалар мынадай – көрсетілімдер саны – 500-ге дейін – 0
балл; 501-ден бастап 1000 көрсетілімге дейін – 1 балл; 1001 көрсетілімнен астам – 2 балл
9. Конкурстық жұмыстарға қойлатын талаптар
9.1 Бейнематериалдардың техникалық сипаттамалары:
 HD (1280x720) бастап Full HD (1920x1080) дейін;
 формат *.mp4.
 бейнематериалдың хронометражы 20 минутқа дейін;
9.2 Ілеспе құжаттар:
 Конкурсқа қатысу үшін өтінім (2- қосымша);
10. Конкурстың Республикалық кезеңінің жүлде қоры:
Жүлделі орындар үшін ақшалай сыйақылар көделген. Жүлделі орындар әрбір
тақырыптық бағыттар үшін анықталады (1,2,3 орындар жиырма екі аталымға берілетін
болады).
Конкурсқа қатысу мәселесі бойынша «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдары
облыстардың және Алматы, Астана қалаларының педагогикалық кадрлардың
біліктілігін арттыру институттарына хабарласыңыз

1-қосымша
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ»
КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУ ҮШІН ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАР БОЙЫНША
АТАЛЫМДАР ТІЗБЕСІ
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың заманауи технологиялары
1.
2.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының әдіскерлері
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешілері

Орта білімді оқытудағы заманауи технологиялар
Бастауыш сыныптар мұғалімі
3.
Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі
4.
Орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі
5.
Ағылшын тілінің мұғалімі
6.
Математика мұғалімі
7.
Информатика пәнінің мұғалімі
8.
Физика мұғалімі
9.
10. Химиия мұғалімі
11. Биология мұғалімі
12. География /жаратылыстану мұғалімі
13. Тарих пен құқық, дінтану мұғалімі
14. Өзін-өзі тану мұғалімі
15. Бейнелеу өнерінің мұғалімі
16. Технология мұғалімі
17. Дене шынықтыру мұғалімі
Техникалық және кәсіптік білім берудегі заманауи технологиялар
18.
19.
20.

Арнайы пәндер оқытушылары
Жалпы білім беру пәндерінің оқытушылары
Өндірістік оқыту шеберлері

Жоғары білімді оқытудағы заманауи технологиялар
21. ЖОО педагогикалық мамандықтарының профессор-оқытушылар құрамы
Қосымша білім берудегі заманауи технологиялар
22. Қосымша білім беру педагогтары

2-қосымша
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ»
КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУ ӨТІНІМІ
№
1
2
3
4
5
6

Негізгі параметрлер
Параметрлерді толық жазу
Файлдың атауы:
Бейне материалдың атауы:
Тақырыптық бағыт (3-тармақ)
Аталым (2-қосымша)
Бейне материалдың үлгісі (5-тармақ)
Бейне материалдың қысқаша сипаттамасы (30
сөзден аспайды)
7
Т.А.Ә. (толық)
8
Лауазымы
9
Білім беру ұйымының атауы
10 Білім беру ұйымының мекенжайы
11 Электронды мекенжайы
12 Байланыс телефоны
Шығармашылық ұйымдар үшін 7-11- тармақтар әрбір қатысушы үшін біріңғай кестеде
толтырылады

ҮЛГІ
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ»
КОНКУРСЫНА ҚАТЫСУ ӨТІНІМІ
№
1
2
3

Негізгі параметрлер
Файлдың атауы:
Бейне материалдың атауы:
Тақырыптық бағыт (3-тармақ)

4

Аталым (2-қосымша)

Параметрлерді толық жазу
Техникалық
және
кәсіптік
оқытудағы
заманауи
технологиялар
19.Жалпы білім беру пәндерінің
оқытушылары
Дәріс

Бейне материалдың үлгісі (5-тармақ)
Бейне материалдың қысқаша сипаттамасы (30
сөзден аспайды)
7
Т.А.Ә. (толық)
Иванов Иван Иванович
8
Лауазымы
9
Білім беру ұйымының атауы
10 Білім беру ұйымының мекенжайы
Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., Амангелді к., 61
11 Электронды мекенжайы
iiiiii@iiiii.ii
12 Байланыс телефоны
8 (000) 000-00-00
Шығармашылық ұйымдар үшін 7-11- тармақтар әрбір қатысушы үшін біріңғай кестеде
толтырылады
5
6

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «НЦПК «Өрлеу»
__________ Ахметова Г.К.
«____» ___________ 2018 г.
Положение о ежегодном
Республиканском конкурсе видео-уроков и видео-лекций для организаций
дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего
образования
«Панорама педагогических идей»
2. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и участия в
Республиканском конкурсе видео-уроков и видео-лекций для педагогов
организаций
образования «Панорама педагогических идей» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации Послание Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в
условиях четвертой промышленной революции» (пункт 7 – «Человеческий капитал – основа
модернизации»).
1.1. Конкурс является одной из форм представления и распространения передового
опыта педагогических работников дошкольного, среднего, дополнительного, технического и
профессионального, высшего образования, эффективных практик по использованию
современных образовательных технологий и методик в условиях обновления содержания
образования.
1.2. Проведение Конкурса будет способствовать развитию образования и обеспечению
доступности к лучшим педагогическим практикам. Конкурс послужит росту
профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов, а лучшие
из них получат общественное признание.
1.3. Организатор Конкурса – Акционерное общество «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» (далее - АО «НЦПК «Өрлеу»).
1.4. Для организации и проведения Конкурса создаются Центральный организационный
комитет (далее – Оргкомитет), состав которого определяет Правление АО «НЦПК «Өрлеу», и
Региональные организационные комитеты (далее – РОК) на базе каждого филиала АО «НЦПК
«Өрлеу», ответственные за организацию и проведение Конкурса на региональном этапе.
1.5. Председателями РОК являются директора филиалов АО «НЦПК «Өрлеу».
1.6. С целью проведения оценки поступивших видео материалов в каждом регионе
создается Экспертный совет, который формируется из числа квалифицированных
специалистов в области: образования, методики обучения, медиа технологии и утверждается
председателем РОК.
1.7. РОК действуют по единому плану мероприятий по подготовке и проведению
Конкурса, разработанному Оргкомитетом, и обеспечивают работу Экспертного совета.
2. Цель и задачи
2.1 Цель Конкурса – Обобщение и популяризации современного педагогического опыта,
повышение информационно-коммуникационной и технологической компетентности
педагогов в едином информационно-образовательном пространстве.
2.2. Задачи Конкурса:

- обеспечение доступности к лучшим педагогическим практикам;
- развить профессиональные компетенции работников образования;
- создать банк лучших видео-уроков и видео-лекций на Национальном портале
повышения квалификации педагогов «Өрлеу».
3. Конкурс включает следующие направления:
- современные технологии в дошкольном воспитании и обучении;
- современные технологии обучения в среднем образовании;
- современные технологии обучения в техническом и профессиональном образовании;
- современные технологии обучения в высшем образовании;
- современные технологии обучения в дополнительном образовании.
4. Язык Конкурса
Казахский, русский, английский.
5. Тип видеоматериала:
- лекция (метод обучения и воспитания, последовательное монологическое изложение
системы идей в определенной области);
- урок (форма организации учебной работы, при которой педагог занимается в рамках
точно установленного времени с постоянным составом учащихся по твердому расписанию,
используя разнообразные методы для достижения поставленных им дидактических и
воспитательных целей, определенных учебной программой);
- открытый урок (урок, проводимый опытным преподавателем в присутствии других
преподавателей с целью показа своих методов работы; важное средство обмена опытом и
повышения квалификации);
- практическая/лабораторная работа (один из видов самостоятельной практической
работы с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков
самостоятельного экспериментирования);
- семинар (форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении
обучающимися по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим
оформлением материала в виде доклада, реферата и его совместного обсуждения).
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники организаций
образования независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм собственности по
двадцати двум номинациям (Приложение 1).
6.2. В Конкурсе вправе принимать участие педагоги как индивидуально, так и в
творческих коллективах.
6.3. Количество подаваемых видеоматериалов от участников Конкурса не ограничено. К
каждому видеоматериалу необходимо заполнить заявку на участие в Конкурсе (Приложение
2).
6.4. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не публиковавшиеся, не
участвовавшие в других конкурсах, не размещенные в сети интернет.
8. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
7.1. 1 этап – подготовительный, включает в себя: создание Оргкомитета, РОК,
Экспертных советов (региональных и Республиканского); разработку Оргкомитетом единого
плана мероприятий по подготовке и проведению Конкурса; создание рекламной продукции и
ее распространение; создание облачного решения для аккумуляции присылаемых
видеоматериалов. В каждом филиале создается собственное облако.
7.2. 2 этап – Региональный. Участникам Регионального этапа Конкурса необходимо
загрузить Конкурсные видеоматериалы в «облако» в папку «Материалы регионального
конкурса» для РОК. При загрузке видеоматериала название файла должно быть идентичным

названию видео-урока и (или) видео-лекции. Сопроводительная заявка на участие в Конкурсе
с идентичным названием видеоматериала (Приложение 2) высылается в соответствующий
РОК на электронный адрес филиала АО «НЦПК «Өрлеу».
После завершения этапа сбора конкурсных работ РОК передает все материалы
региональному Экспертному совету.
Экспертный совет осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с пунктами
8.1. – 8.9. и рекомендует РОК три лучшие работы в каждой номинации для участия в
Республиканском этапе (Приложение 1).
РОК в обязательном порядке должен оказать методическую помощь по
совершенствованию видеоматериалов, представляемых на Республиканский конкурс,
руководствуясь рекомендациями Экспертного совета.
7.3. 3 этап – Республиканский. РОК каждого филиала направляет прошедшие отбор и
усовершенствованные видеоматериалы с сопровождающей заявкой (Приложение 2) в адрес
Оргкомитета. Оргкомитет размещает Конкурсные видеоматериалы на Образовательном
канале АО «НЦПК «Өрлеу» в YouTube.
Республиканский этап завершается отбором лучших работ членами Республиканского
экспертного совета (критерии оценки, пункт 8.1. – 8.10.).
7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте АО «НЦПК «Өрлеу».
7.5. Сроки этапов определяются Приказом Правления АО «НЦПК «Өрлеу».
7.6. Авторские права.
Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных неимущественных и
имущественных (исключительных) авторских прав на использование в любой форме и любым
способом видео, участвующее в Конкурсе. Участники Конкурса несут самостоятельную
ответственность за нарушение авторских (смежных) прав третьих лиц.
Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на
представленные участником и используемые в Конкурсе результаты интеллектуальной
деятельности, участник Конкурса обязуется урегулировать своими силами и за свой счет.
Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает безусловные права
организаторам Конкурса на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование в
течение неограниченного срока представленного материала по их усмотрению, включая (но не
ограничиваясь) право публично распространять видео, принимавшее участие в Конкурсе, в
том числе размещать его в сети интернет, телепрограммах, включать в творческие проекты,
публикации в СМИ, осуществлять дальнейшее тиражирование, творческую переработку и
т. п.). Присланные на Конкурс работы (видео) не рецензируются и не возвращаются.
Участием в Конкурсе участник даёт организатором Конкурса свое согласие на
использование и обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса
электронной почты, изображение (фотографии), и иные персональные данные).
Все участники Конкурса дают свое согласие на размещение своих имени, фамилии,
отчества и изображения (фотографии) на сайте организатора Конкурса, а также в печатных
изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового
распространения информации, включая (без ограничений) You Tube, Facebook.
8. Критерии оценки Конкурса:
8.1. Соответствие содержания конкурсной работы направлениям Конкурса.
8.2. Актуальность, соответствие современным требованиям образования, практикоориентированность и методическая ценность материала.
8.3. Высокая внутренняя мотивация и активная самостоятельная деятельность учеников
на занятии.
8.4. Степень внедрения передовых образовательных технологий и/или новейших
достижений цифровых технологий в образовании.
8.5. Логика построения сюжетной линии.
8.6. Мастерство применения ИКТ-средств в конкурсной работе.
8.7. Динамика видеоматериала.

8.8. Качество визуального ряда.
8.9. Качество звука.
8.10. Количество просмотров на Образовательном канале АО «НЦПК «Өрлеу» в
YouTube.
По каждому из критериев пункт 8.1. – 8.9., присваивается от 0 до 2 баллов (0 балл оценочный критерий не отражен, 1 балл - отражен частично, 2 балла-полностью отражен).
Каждый член Экспертного совета выставляет балл, затем выводиться средний балл, который
считается итоговым.
По критерию 8.10. правила следующие - количество просмотров - до 500 – 0 баллов; от
501 до 1000 просмотров – 1 балл; более 1001 просмотров – 2 балла
11. Требования к конкурсным работам
9.1 Технические характеристики видеоматериалов:
 размер от HD (1280x720) до Full HD (1920x1080);
 формат *.mp4.
 хронометраж видеоматериала до 20 минут;
11.2 Сопроводительные документы:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2);
12. Призовой фонд Республиканского этапа конкурса:
За призовые места предусмотрено денежное вознаграждение. Призовые места
определяются для каждого тематического направления (1,2,3 место будет присуждено в
двадцати двух номинациях).
По вопросам участия в Конкурсе обращаться в филиалы АО «НЦПК «Өрлеу»
Институты повышения квалификации педагогических кадров областей и г.г. Алматы,
Астана

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
Современные технологии в дошкольном воспитании и обучении
1.
2.

Методисты организации дошкольного воспитания и обучения
Воспитатели организации дошкольного воспитания и обучения

Современные технологии обучения в среднем образовании
Учителя начальных классов
3.
Учителя казахского языка и литературы
4.
Учителя русского языка и литературы
5.
Учителя английского языка
6.
Учителя математики
7.
Учителя информатики
8.
Учителя физики
9.
10. Учителя химии
11. Учителя биологии
12. Учителя географии /естествознания
13. Учителя истории и права, религиоведения
14. Учителя самопознания
15. Учителя изобразительного искусства
16. Учителя технологии
17. Учителя физической культуры
Современные технологии обучения в техническом и профессиональном
образовании
18. Преподаватели специальных дисциплин
19. Преподаватели общеобразовательных дисциплин
20. Мастера производственного обучения
Современные технологии обучения в высшем образовании
21. Профессорско-преподавательский состав педагогических специальностей вузов
Современные технологии обучения в дополнительном образовании
22. Педагоги дополнительного образования

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
№
1
2
3
4
5
6

Основные параметры
Расшифровка параметров
Название файла:
Название видеоматериала:
Тематическое направление (пункт 3)
Номинация (Приложение 2)
Тип видео материала (пункт 5)
Краткое описание видео материала (не более 30
слов)
7
Ф.И.О. (полностью)
8
Должность
9
Название организации образования
10 Адрес организации образования
11 Электронный адрес
12 Контактный телефон
Для творческих коллективов пункты 7-11 заполняются в единой таблице для каждого
участника

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
№
1
2
3

Основные параметры
Название файла:
Название видеоматериала:
Тематическое направление (пункт 3)

4

Номинация (Приложение 2)

Расшифровка параметров
Cовременные
технологии
обучения в техническом и
профессиональном образовании
19.Преподаватели
общеобразовательных дисциплин
Лекция

Тип видео материала (пункт 5)
Краткое описание видео материала (не более 30
слов)
7
Ф.И.О. (полностью)
Иванов Иван Иванович
8
Должность
9
Название организации образования
10 Адрес организации образования
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Амангельды, 61
11 Электронный адрес
iiiiii@iiiii.ii
12 Контактный телефон
8 (000) 000-00-00
Для творческих коллективов пункты 7-11 заполняются в единой таблице для каждого
участника
5
6

