
Экологиялық тәрбие 

 

2022-2023 оқу жылы 

 

"Өрен" 5-9 сыныптар және 

"Азамат" 10-11 сыныптар бағдарламалар үшін әдістемелік ұсынымдар 
 

"Туған өлкенің табиғи көрікті жерлері" облыстық байқауының 1 кезеңі         

          Байқаудың 1 кезеңі-туған өлкенің табиғи көрікті жерлерін (бұл көл, 

өзен, орман, бақ, сирек кездесетін өсімдік және өзіндік құндылығы мен 

тарихы бар басқа да тірі заттар болуы мүмкін) анықтау және баяндау. 

Жақсарту және күтім бойынша жұмысты жоспарлау. 

 

"Туған өлкенің табиғи көрікті жерлері" 

 облыстық қашықтық байқауының ережесі. 

 

Мақсаты. "Туған өлкенің табиғи көрікті жерлері" облыстық байқауы - 

туған өлкенің табиғи көрікті жерлерін зерттеу және оларды қорғау. 

          Өткізу мерзімі: 2022 ж. қазан - 2023 ж. сәуір. 

 

                                   1. Жалпы ережелер 

       Бұл ереже "Туған өлкенің табиғи көрікті жерлері" облыстық қашықтық 

байқауының ұйымдастыру және өткізу тәртібін белгілейді. 

       Байқау экологиялық білім мен дағдыларды қалыптастыру, 

отансүйгіштікке, олардың жеріне, ауылына, қаласына, өңіріне деген 

сүйіспеншілігін қалыптастыруға, сондай-ақ өскелең ұрпақ пен Павлодар 

облысының тұрғындарының арасында экологиялық мәдениетті 

қалыптастыруға бағытталған.   

 

2. Жобаға қатысушылар 
2.1. Жобаға мектеп оқушылары қатыса алады:  

1 категория: Павлодар облысының 10-18 жастағы білім беру ұйымдарының 

(мектептер, интернат-үйлер, ТжМБ және қосымша білім беру ұйымдарының 

оқушылары) тәрбиеленушілері мен оқушылары (5-11 сынып). 

Қатысу жеке немесе ұжымдық болуы мүмкін. 

Байқау қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. 

3. Жобаны ұйымдастыру комитеті 

3.1. Ұйымдастыру комитеті облыстық жобаны ұйымдық-әдістемелік 

қамтамасыз ету үшін құрылады. 

3.2. Жобаны ұйымдастыру комитеті:  

 қазылар алқасының құрамын, сарапшылар тобын анықтайды;  

 БАҚ-та Жобаның орындалуы мен нәтижелері туралы ақпаратты 

жариялайды; 

 Өткізудің мерзімін және шарттарын анықтайды 



                                  Байқау жұмыстарға қойылатын талаптар 

 
         Байқау қатысушылары туған өлкенің табиғи көрікті жерін тандап, ол  

туралы ақпарат іздеуі керек (мекен тұрғындарына сауалнама жүргізу). Бұл 

көл, өзен, орман, бақ, сирек кездесетін өсімдік және өзіндік құндылығы мен 

тарихы бар басқа да тірі заттар болуы мүмкін. Ақпаратты іздеу интернетте 

орналастырылған ақпаратты ғана емес, айналадағыларға, елді мекен 

тұрғындарына сауалнама жүргізу арқылы да жүргізіледі. Зерттеу нысанын 

анықтағаннан кейін зерттеу жоспарын құру, туған өлкенің табиғи көрікті 

жерлерін жақсарту және күту бойынша одан әрі жұмыс істеу қажет. Зерттеу 

объектісі орналасқан жерден авторлық (интернеттен емес) фотосуреттерді 

пайдалана отырып, Конкурсқа қатысушының әңгімесі мен PowerPoint 

презентациясымен қысқа бейнеролик (3 минутқа дейін) жасау.  

        Сонымен қатар, туған өлкенің табиғи көрікті жерлерін анықтап, 

баяндағаннан кейін презентацияға "Туған өлкенің табиғи көрікті жерлерін 

жақсарту бойынша жұмыс жоспары" слайдын қосу керек.Табиғи көрікті 

жерлерді абаттандыру (күту) және сақтап қалу жұмыстарын орындауы 2023 

жылдың сәуіріне жоспарлау қажет.  

        Барлық жұмыстарға (әр электрондық қужатқа, фотосуретке) аты-жөні, 

сыныбы, оқу орнының толық атауы, қала/аудан жазу керек. 

         2022 ж. 21  қазанға дейін - конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау.  

 

Өтінім нысаны 

"Туған өлкенің табиғи көрікті жерлері" 

облыстық қашықтық байқауына қатысу үшін өтінім 

 
№ қала/аудан Мектеп Оқушының(-лардың) 

аты-жөні, сыныбы, 
оқыту және 

конкурсқа қатысу 

тілі. 

Мұғалімнің аты-жөні және 

байланыс телефоны  

     

     

 

   Бейнеролик және презентация 2022 жылғы 28 қазаннан кешіктірілмей 

biogreen117@mail.ru электрондық мекенжайында қабылданады.  

 

      28 қазаннан кейін байқаудың 1 іріктеу кезеңі өтеді. Конкурстық жұмыс 

ресімдеу талаптарына, жұмысты тапсыру мерзімдеріне сәйкес келмеген 

жағдайда ұйымдастырушы конкурсқа қатысудан бас тарта алады. 

 

       2022 жылдың 14 желтоқсанда - конкурстық жұмыстың ағымдағы 

жұмысы туралы 1 жартыжылдық есепті қабылдау. Есепте іс-шаралар 

жоспары, табиғи көрікті жер туралы жиналған ақпарат болу керек. Аралық 

есеп Microsoft Word форматында ресімделіп biogreen117@mail.ru 

электрондық мекенжайына жіберілуі қажет.  
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       2023 жылдың 21 сәуір - табиғи көрікті жерлерді абаттандыру (күту) 

бойынша жұмыстарды жүргізу туралы бейнероликтерді байқауымен қазылар 

алқасының отырысы өтеді 

  

      Конкурстың әрбір кезеңінің жұмысы туралы электрондық құжаттарды 

«көрікті жер» деп белгілеп хатқа жазып biogreen117@mail.ru электрондық 

мекенжайына жіберу қажет. 

 

     Өткізу мерзімдері аяқталғаннан кейін жіберілетін жұмыстар конкурсқа 

қатысуға қабылдамайды. 

 

 

 

 

Положение 

о проведении областного дистанционного конкурса 

 «Природная достопримечательность родного края»  

 

        В настоящее время назрела необходимость усиления практической 

направленности экологического воспитания школьников, привлечение их к 

реальным мероприятиям по сохранению родной природы. Деятельный 

подход включает в себя виды и способы деятельности, которые 

сформулируют у учащихся познавательные, практические и творческие 

умения экологического характера. Именно экологическая деятельность в 

процессе обучения способствует формированию экологического сознания 

личности.  

       Областной конкурс «Природная достопримечательность родного края»  - 

 изучение природных достопримечательностей родного края и их охрана. 

       1 этап конкурса – это определение и рассказ о природной 

достопримечательности родного края (озере, лесе, речке, саде, редкой птице, 

редком животном, редком растении или о другом природном объекте, 

находящемся на воле). Планирование работы по облагораживанию и заботе. 

 

                                             Общие положения 
      Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областного конкурса «Природная достопримечательность родного края».  

      Цель: формирование экологических знаний, поисковых и творческих 

качеств, развития чувства патриотизма, любви к своей земле, к своему селу, 

городу, региону, а также повышение уровня экологической культуры среди 

подрастающего поколения и населения Павлодарской области.  
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           Задачи Конкурса:  

 развитие экологических знаний и бережного отношения к природе 

родного края; 

 развитие творческого потенциала и поисково-исследовательских 

навыков; 

 стимулирование социальной деятельности, направленной на 

решение актуальных экологических вопросов. 

 

1. Участники Конкурса 

1.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений (школ, домов-интернатов, ТиПО и 

организаций дополнительного образования) Павлодарской области 5-11 

классов. 

 

1.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным (1-2 

работы от школы о разных достопримечательностях).  

 

2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Для организационно – методического обеспечения проведения 

областного Конкурса создается оргкомитет.  

2.2.  Оргкомитет Конкурса:  

 определяет состав жюри, экспертных групп;  

 размещает информацию о проведении и итогах проекта в СМИ  

    (на сайте Дворца школьников им.М.М.Катаева);  

 определяет условия и сроки проведения. 

      Сроки проведения: Октябрь 2022 г. – апрель 2023 г. 

2.3. Конкурс проводится на казахском и русском языках. 

 

3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 
3.1. Участникам конкурса необходимо провести поиск информации о  

природных достопримечательностях родного края. Это может быть озеро, 

речка, лес, сад, редкое растение и другие живые объекты, имеющие свою 

ценность и историю. Поиск проводится не только размещенной в интернете 

информации, но и с помощью опроса окружающих, жителей населенного 

пункта. После определения объекта изучения необходимо составить план 

исследования и дальнейшей работы по облагораживанию и заботе о 

природной достопримечательности родного края. Оформить короткий 

видеоролик (до 3 мин) с рассказом участника конкурса о выбранном объекте 



и презентацию PowerPoint. В презентации должно быть: информация об 

объекте, авторские фотографии объекта, план работы по облагораживанию 

природной достопримечательности  родного края. Рекомендуем выполнение 

работы по облагораживанию и сохранению запланировать на апрель 2023 

года. 

 

3.2. Все работы (каждый файл) должны быть подписаны: ФИО, класс, 

полное название учебного заведения, город/район. 

3.3. 1-21 октября – прием заявок на участие в конкурсе по 

электронному адресу biogreen117@mail.ru. 

 
Форма заявки 

Заявка 

 на участие в областном дистанционном конкурсе 

 «Природная достопримечательность родного края» 

 

№ Район, город Школа ФИО учащегося, 

класс, язык обучения 

ФИО и номер телефона 

ответственного за участие 

школы в конкурсе 

 

     

     

 

3.4. Видеоролик (до 3 мин) с рассказом участника конкурса и презентация (с 

планом работы, фото объекта) принимается не позднее 28 октября 2022 года 

на электронный адрес biogreen117@mail.ru.  

3.5. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ. 

3.6.  28  октября 2022 года пройдет 1 отборочный тур конкурса.  

 

В случае не соответствия конкурсной работы требованиям по оформлению, 

срокам сдачи работы организатор может отказать в участии в Конкурсе. 

 

14 декабря 2022 года– прием отчета за 1 полугодие о текущей работе над 

конкурсной работой (план мероприятий, собранная информация об объекте). 

Промежуточный отчет  необходимо оформить в формате Microsoft Word и 

отправить на электронный адрес biogreen117@mail.ru с пометкой 

«Достопримечательность». 

 

21 апреля 2023 года – смотр видеороликов (до 3 мин) о  проведении работы 

по благоустройству (уходу) природной достопримечательности. 

Электронные документы о работе на каждом этапе конкурса необходимо 

отправлять на электронный адрес biogreen117@mail.ru с пометкой 

«Достопримечательность». 
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3.7 Работы, присылаемые после окончания сроков приема заявок, к участию 

в конкурсе не допускаются. 

 

 

 

 

 

Желаем удачи! 
 


