
 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына арналған 

«Ұлы Жеңіс» патриоттық тәрбие беру  

облыстық қашықтық онлайн-жобасы 

 

1. Жобаның жалпы ережесі: 

 

1.1. Жобаның мақсаттары мен міндеттері: 

Конкурстың мақсаты - Ұлы Отан соғысы жылдарында халықтың ерлігіне 

деген қызығушылықтарын арттыру арқылы жас ұрпаққа патриоттық сезімді 

тәрбиелеу. 

 

Міндеттер: 

- көше аты аталған соғыс ардагері немесе соғыс батыры туралы ақпарат іздеуге 

оқушылардың қызығушылығын ояту; 

- көше аты аталған ардагер немесе соғыс батыры туралы ақпараттар, құжаттар 

мен фотосуреттер жинау; 

- ерлік туралы материалдар топтамасын қалыптастыру және ол бойынша 

бейнероликке жазу және оны ғаламторға қою арқылы айту. 

 

2.Жобаны ұйымдастырушылар:М.М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар 

сарайы" КМҚК, "Аталар – ардагерлер, немерелер – із зерттегіштер" мұражайы. 

 

1.3.Жоба  қатысушылары: 7-18 жастағы мектеп оқушылары. 

 

 

2. Жобаны өткізу тәртібі: 

 

2.1 Жоба қызметінің бағыты: патриоттық 

 

2.2 Жобаны іске асыру мерзімдері: 2020 жылдың 27 наурызынан бастап 2020 

жылдың 27 сәуіріне дейін. 

 

2.3 Ұйымдастыру кезеңі: 2020 жылдың 27 наурызы мен 27 сәуірі аралығында 

«Инстаграмм» интернет-платформасында үздік бейнероликке конкурс өткізу 

туралы  хабарландыру  жариялау. 

 

2.4 Негізгі кезең: 

Іс-шараны өткізу: 

1-11 сыныптар: 

– 27.03.20 ж. – 27.04.20 ж. - келіп түскен бейнероликтерді көру және лайктарды 

есептеу. 

Жобаны іске асыру барысында конкурс жеңімпазын анықтау үшін 

бейнероликке түсініктемелерді оқу. 

 



 

2.5 Қорытынды кезең:Бейнероликтерді "Ұлы Жеңіс" байқауында 

«Инстаграмм» интернет-платформасында және muzey.dvortsa.@mail.ru 

электронды мекен-жайға салу. 

Іс-шараларды әлеуметтік желілерде ұйымдастырушылармен жарияланады. 

  

mailto:muzey.dvortsa.@mail.ru


 

3. Жобаға қойылатын талаптар 

 

Барлық оқушылардың жобаға қатысуын қамтамасыз ету. Шығармашылық 

тәсілді ынталандыру. 

3.1.Жұмыстарды рәсімдеу: эстетикалық көркемдік түрі. 

3.2.Жұмыс мазмұны: патриоттық тәрбие принциптеріне сәйкестігі 

3.3. Жұмыстарды бағалау критерийлері: 

- тарихи материал (Ұлы Отан соғысы кезінен сақталған фотосуреттер, 

құжаттар, газеттер және басқа заттар ); 

- креативтілік (идея жаңалығы, бірегейлігі); 

- қызықты және мазмұнды әңгіме; 

- бейнероликті шығармашылық безендіру 

- бейнероликтің ұзақтығы 1 минуттан аспайды 

 

 

4. Жобаны жүргізудегі күтілетін нәтижелер 

 

-   Балаларды әскери-тарихи құндылықтарға баулу; 

- Балалардың елді мекендерде тұратын соғыс ардагерлеріне қамқорлық 

көрсету. 

 

 

Байланыс телефоны: 65-12-96 

Ұялы.тел. 87052580314 

Электрондық мекен-жайы: muzey.dvortsa.@mail.ru 

Жоба үйлестірушісі: әдіскер Бекқожина Бахыт Сагантаевна 
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