
Алматы каласы Табиғи  ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу баскармасы,  

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті,» Мейірім» еріктілер клубының 
 «PosadiDerevo.kz» Pеспубликалық қоғамдық ұйымымен бірлескен жоба аясындағы 

«ЭКО - КЛУБ БІЗДІҢ ӨМІРДЕ»  

КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ 

 

                                                                         I ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

1.1 Ереже Эко-Клубтар арасындағы конкурстың мақсат және міндеттерін, өткізу тәртібін 

анықтайды, жеңімпаздарды марапаттау және нәтижесін қорытындылайды 

1.2. Конкурсты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Мейірім» 

еріктілер клубы және «PosadiDerevo.kz» PҚБ, Алматы каласы Табиғи  ресурстар және 

табиғатты пайдалануды реттеу баскармасымен бірлесіп өткізеді.  

1.3. Конкурс тақырыбы: «Эко-клуб біздің өмірде» Алматы қаласының экологиялық 

клубтарының  қорытынды конкурсы  

II КОНКУРСТЫҢ МАҚСАТ, МІНДЕТТЕРІ 

2.1 Конкурстың мақсаты: Оқушылардың экологиялық саналарын кеңейту және 

қалыптастыру  

2.2 Міндеттері: 

-  әлемнің  және мемлекеттің экологиялық  мәселелеріне оқушылардың назарын аударту;  

-  оқушылардың  табиғатты қорғау тақырыбына деген қызығушылығын арттыру; 

-  оқушылардың мектептегі экологиялық үйірме жұмыстарына ынталандыру. 

III КОНКУРСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР 

3.1 Ұйымдастырушы: Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 

«Мейірім» ерітілер клубы, «PosadiDerevo.kz» Pеспубликалық қоғамдық ұйымы, Алматы 

каласы Табиғи  ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу баскармасы  

3.2 Ұйымдастырушы комитет келесі міндеттерді орындайды:  

 Конкурсты өткізу тәртібін, қазылар алқасын бекіту; 

 Конкурстың өту уақытын және орнын, қатысушылар тізімін анықтау; 

 Конкурстық тапсырмаларды бағалау критерилерін бекіту және құрастыру;  

 Ұйымдастырушы комитеттің шешімін хаттамамен рәсімдеу. 

IV  КОНКУРС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ 

4.1 Қорытынды конкурс қатысушылары ретінде қосымша эко клубтар жұмысы бойынша  

максималды балл жинаған 10 экологиялық клуб тағайындалады:  
1) Эко клубтың барлық қатысушыларының тестілеу бойынша алған орта балы (тестті барлық 

қатысушы тапсырады);  
2)  Экологиялық тақырып бойынша өткізілген сабақтар үшін алған балдары; 

3)  Электрондық қалдықтар жинау конкурсына қатысу бойынша  алған балдары; 

4) Мектеп аумағында ағаштар отырғызу немесе басқа аймақтарда ағаш отырғызуға қатысу 
бойынша алған балдары; 

5) Қосымша тапсырмалар бойынша балдар:  

- жасыл желектер мониторингісі;  

- біздің қаланың  жануарлар әлемі мониторингісі. 

4.2  Қорытынды конкурсқа қатысушы мектеп Эко-Клубтары анықтама үшін байланыс 

телефон: 8-7074161397  (Мысыр Сұңқар), 8-7784280790 (Алғибай Лаура) 

(Ecologicclub2019@gmail.com)  06 желтоқсанға дейін ҚазҰПУ ұйымдастыру комитетіне 

конкурсқа  қатысуға өтінім жолдайды.    

Тіркеу катасы: 
«Эко-клуб біздің өмірде» конкурсына қатысу өтінімі 

(Жетекші және әрбір қатысушы оқушы, студенттерге жеке толтырылады) 

 Эко-клуб қатысушысының аты-жөні (толық)  

 Сынып, оқыту тілі 

 Мектеп (толық атауы) 

 Байланыс телефоны/факс 

 Тапсырма орындалатын тіл  

mailto:Ecologicclub2019@gmail.com


 Экоклуб жетекшісінің аты-жөні, қызметі, байланыс телефоны, e-mail (міндетті түрде)  

Тіркеу карточкалары электронды мекенжайға doc форматында жіберіледі. 

V  КОНКУРС ӨТУ ОРНЫ ЖӘНЕ УАҚЫТЫ 
5.1 Өту орны: Алматы қаласы, Төле би көшесі, 86. Абай атындағы ҚазҰПУ  

5.2.Конкурстың өту уақыты және жеңімпаздарды марапаттау күні: 8 желтоқсан 2018 

жыл. Басталуы 9-30 

VI КОНКУРСАЛДЫ ЖҰМЫС 

6.1  Эко-клуб көрмесіне қатысу  
Конкурс басталғанға дейін барлық жұмыс столға қойылу керек.. Экоклубтың екі қатысушысы  

клубты таныстыру қажет.  

Критерий:   

 Экоклубтың  фото-альбомы,  

 Экоклубтың девиз және эмблемасымен коллаж,  

 Шикізаттан шығармашылық жұмыс  

  Конкурсты бағалаудың жоғары баллдық көрсеткіші – 25 балл.  
 

VII КОНКУРС КЕЗЕҢДЕРІ 

7.1 Конкурс таныстыру   «Эко-клуб біздің өмірде»          4 минут 

Эко-клуб презентациясы – клубтың таныстыру картасы: логотип, клуб атауы, девиз 

немесе гимн, ерекшелік белгісі, эко-сабақты өткен суреттері. Экранда видео сюжет немесе 

слайд-шоу (4 минуттың: 2 минуты видео) 

Бағалау критериі: 

 Креативтілік, тұтастық, түпнұсқалық 

 Тақырыпты ашу рухани тереңдігі 

 Актерлік шеберлік 

 Регламентке сәйкестік 

  Конкурсты бағалаудың жоғары баллдық көрсеткіші – 25 балл.  

 

7.2 Конкурс  «Эко театр»   5 минут                                                                  
Экологиялық тақырыпқа сай сахна-көрініс  

Бағалау критериі: 

 Креативтілік, тұтастық, түпнұсқалық 

 Тақырыпты ашу рухани тереңдігі 

 Креативтілік, тұтастық, түпнұсқалық 

 Әртүрлілік және өзектілігі 

 Регламентке сәйкестік 

  Конкурсты бағалаудың жоғары баллдық көрсеткіші – 25 балл.  

 
7.3 Блиц сұрақ – Қатысушылар сұраққа жауап береді.         (50 минут). 

  Конкурсты бағалаудың жоғары баллдық көрсеткіші – 25 балл.  

 

VIII  ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ МАРАПАТТАУ ЖӘНЕ КОНКУРСТЫҢ  

НӘТИЖЕСІН ҚОРЫТЫНДЫЛАУ 

8.1 Конкурс жеңімпаздары  (1,2,3 қазақ мектептері арасында және орыс мектептері 

арасында 1,2,3 орын) бағалау парағындағы қорытынды балл негізінде қазылар алқасы 

шешімімен анықталады.  

8.2 Конкурс жеңімпаздары, естелік сыйлықтармен және мақтау қағаздарымен 

марапатталады. 
8.3  Қосымша  марапаттауды конкурсқа қатысушылар арасында электрондынды қалдықтарды 
жинау  қорытындысы бойынша  ТОО ПромТехноРесурс өткізеді 

1,2,3 орындар  – 2018 жылдың Эко-клуб жобасының жеңімпазы  кубогін және сыйлықтарын алады  

Қалған 4 команда  номинациялы мадақтама және ынталандыру сыйлықтарын алады                                                                                                                                                  

Ұйымдастыру комитет 


