
«Энергия және су болашақ үшін» шағын жобалардың қашықтық конкурсы 

1. Жалпы ережелер 

Мақсаты: табиғатты тиімді пайдаланудың маңызы туралы, Энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігін арттыру туралы ақпараттық-ағартушылық жұмыс, табиғи ресурстарды сақтау 

және жаңарту дағдыларын қалыптастыру. 

Акцияға қатысу арқылы облыстық жобаны іске асыру үшін білім беру ұйымдарында 

зерттеу дағдыларын дамыту мақсатында шағын-жобалар конкурсын өткізуге болады, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында су мен электр энергиясын тиімді 

пайдалану туралы үздік жарнамалық проспектіге (коллаж) байқау өткізіледі. 

Міндеттері: 

- тәжірибелік энергия және ресурс үнемдеу дағдыларын қалыптастыру; 

-  бастаманы іске асыру үшін жағдай жасау; 

- еңбекке деген оң көзқарасты тәрбиелеу және жалпы мемлекеттік іс шешіміне жеке 

басының қатысуының маңыздылығын сезіну; 

 

2. Конкурсты өткізу уақыты мен орны 

Қашықтық конкурстың облыстық кезеңі 2020 жылдың 1-30 сәуір аралығында 

өткізіледі. 

 

3. Конкурсқа қатысушылар 

Қатысушылар: 7-18 жас аралығындағы (1-11 сыныптар) және ата-аналарымен бірге 

Павлодар облысының білім беру мекемелерінің (мектеп, интернат – үйлерінің) оқушылары 

мен тәрбиеленушілері. 

4. Конкурстың өткізілу ережесі мен шарттары 

Акцияның әрбір қатысушысы сәуір айында WhatsApp тегін қосымшасын жеке 

мәртебесінде электр энергиясы мен суды үнемдеудің өзіндік үлгісін көрсете отырып, 

жұмыстарды, сондай-ақ өз отбасы мүшелерінің табиғатты тиімді пайдалану әрекеттерін 

жариялайды. 

Осы конкурсқа қатысудың толық сипаттамасымен жұмыс (автордың аты-жөні, сыныбы, 

Мектеп, Колледж атауы) автор Instagram тегін қосымшасында #ЭКОboomПавлодар 

хэштегімен орналастырады. Өткізілген акцияның мониторингі параққа барудың 

белсенділігін және автордың жарияланымын "ұнатады" деген белгімен жүргізіледі, бұл 

жұртшылықтың мойындауын және мақұлдауын, сондай-ақ еліктеу үшін мысал ретінде 

қабылданғанын көрсетеді. 



Ең үздік жарнамалық проспектіге конкурстық жұмыстар қорғауды талап етпейді, осы 

жұмыспен танысқан кез келген адам қалдыра алатын түсіндірмелер арқылы бағалануы 

мүмкін. 

Байқау мини-жобаларының форматы: видео, өлең, ән, эссе, мақала, мультфильм, комикс 

және т. б. 

 

Әдіскер: Подолец М. В. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

       Каждый участник акции в течение апреля публикует на личном статусе бесплатного 

приложения WhatsApp работы с отражением собственного примера экономии 

электроэнергии и воды, а также действия рационального природопользования членов своей 

семьи.  

       Работа с подробным описанием участия в данном конкурсе (ФИО автора, класс, 

название школы, колледжа) размещаются автором на бесплатном приложении Instagram с 

хэштегом #ЭКОboomПавлодар. Мониторинг проведенной акции будет производиться с 

учетом активности посещения страницы и отметкой «Нравится» публикации автора, что 

свидетельствует о признании и одобрении общественности, а также принятии в качестве 

примера для подражания. 

       Конкурсные работы на лучший рекламный проспект не требуют защиты, возможно 

оценивание посредством комментариев, который может оставить любой, кто знакомится с 

данной работой.  

      Формат конкурсных мини-проектов: видео, стихотворение, песня, эссе, статья, 

мультфильм, комикс и т.п.  

 

 

Методист:   Подолец М.В. 

 


