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ЖАЗБА БАЙҚАУЫНА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ 
 

Климаттың өзгеруі сияқты трансшекаралық экологиялық проблемалар қоршаған ортаны қорғауды 
маңызды мәселеге айналдырды. Климаттың өзгеруі салдары қазір бүкіл әлемде, Қазақстанда да, 
сезінуде. Сонымен қатар ауаның ластануы, пластикалық қалдықтар немесе биологиялық 
түрлердің жойылуы сияқты басқа да трансшекаралық проблемалар бар. 
 
Осыған байланысты және Париждегі климатты қорғау туралы келісімнің бес жылдығына орай 
Германия мен Франция елшіліктері, сондай-ақ Гёте институты мен Қазақстандағы Француз 
Альянстары желісі 2021 жылы  Қазақстанда бірлескен француз-неміс қоршаған ортаны қорғау 
жылын бастады. Оның барысында біз қоршаған орта тақырыбында шаралар мен жарыстар 
өткіземіз. 
 
Біз қала, қоғамдық кеңістікке ерекше назар аудара отырып, Еуропадағы, Қазақстандағы және 
әлемдегі адамдар мен мәдениет үшін климаттың өзгеруі мен трансшекаралық экологиялық 
проблемаларды сипаттағымыз келеді. 
 
Сіздерді біздің бастамаға қатысуға және қоршаған орта тақырыбында өлеңдермен, эсселермен 
немесе комикстермен жазба байқауына қатысуға шақырамыз. Шығармашылық жұмыстарыңызда 
келесі сұраққа жауап беруіңізді өтінеміз: 
 

«Сіз өз қалаңыздағы қоршаған ортаны қорғауға қалай үлес қоса аласыз?» 
 
 

БАЙҚАУ ШАРТТАРЫ: 
 Байқауға мектептердің 9-11 сынып оқушылары, қазақстандық жоғары оқу орындарының 

студенттері, сондай-ақ азаматтығына қарамастан Қазақстандағы Француз Альянстары мен 
Гёте-Институтының тіл үйренушілері қатыса алады. 

 Әр қатысушы өз жұмысын жеке ұсынады. Барлық қатысушылар осы ережелерде көрсетілген 
шарттарды, атап айтқанда өз жұмыстарын ұсынудың мерзімдері мен форматын сақтауға 
міндетті. 

 
 

ҚАТЫСУ САНАТТАРЫ: 
 Қатысушылар үш санатқа бөлінеді: 
 
1- санат: Қазақстан мектептеріндегі 9-11 сынып оқушылары 
2- санат: Қазақстан университеттерінің студенттері (барлық семестрлер мен мамандықтар) 
3- санат: Қазақстандағы Француз Альянстары мен Гёте-Институтының оқушылары, жас 
шектеулері жоқ 



 
 

 Қатысушылар шығармашылық жұмыстардың үш форматының бірін таңдай алады: 
1- Өлең жазу 
2- Дәлелді эссе жазу 
3- Комикс салу 
 

 Жұмыс неміс немесе француз тілдерінде ұсынылуы керек. Әр шығармашылық жұмыстың 
мәтіні 700 сөзден аспауы керек. Таңдалған тіл мен форматқа қарамастан,  жұмыс PDF 
форматында электронды пошта арқылы жіберілуі керек. 

 
 

БАЙҚАУДЫҢ ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ 
 Қазылар алқасы құрамына Германия және Франция елшіліктері мәдени бөлімдерінің, Гёте-

Институтының және Француз Альянстарының қызметкерлері кіреді. Қазылар алқасы екі аралас 
топта жұмыс істейді. 

 
 

ІРІКТЕУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 
 Жобалар келесі өлшемшарттар бойынша бағаланады: 

- байқау шарттарының орындалуы және жарияланған тақырыпқа сәйкестігі 
- инновация және шығармашылық 
- ұсынылған жобаны іске асыру мүмкіндігі 
- ұсынылған жұмыстардың форма жағынан сапасы 
- Тіл деңгейі (неміс немесе француз тілдері) 
 
 

ЖҮЛДЕЛЕР 
 өз категориялары бойынша бірінші орынға ие болған 6 жеңімпазға (1, 2 немесе 3 санаттарда, 

француз және неміс тілдерінде, барлық жұмыс түрлері) электронды оқырмандар мен сыйлық 
сертификаттар беріледі және олардың жұмыстары 2021 жылғы маусым айының басында 
Халықаралық қоршаған ортаны қорғау күніне орай Нұр-Сұлтан қаласында ұйымдастырылатын 
көрмеде көрсетіледі. 

 Әр номинация бойынша 2-3 орын иегерлері кішігірім сыйлықтар алады және байқауға 
қатысушылардың барлығына қатысқандығы туралы сертификат беріледі. 

 
 

БАЙҚАУ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 
- 2021 жылдың 25-наурызына дейін: байқау және жұмыстарды жіберу кезеңі 
- 25-29 наурыз: қазылар алқасының отырыстары 
- 29 наурыз: нәтижелерді жариялау 
- 2021 жылғы маусым айының басында: Халықаралық қоршаған ортаны қорғау күніне орай 
жеңімпаздардың жұмыстарының тұсаукесері  
 
 

ЖҰМЫСТАРДЫ ЖІБЕРУ 
 Байланыс және жұмысты жіберу үшін екі электрондық пошта мекенжайы бар: 
- Неміс тіліндегі жұмыстар үшін: umwelt.kaz@gmail.de 
- Француз тіліндегі жұмыстар үшін: environnement.kaz@gmail.com 
 

 Барлық жұмыстар форматына (өлең, эссе немесе комикс) қарамастан, электронды пошта 
арқылы PDF форматында екі мекенжайдың біріне 25 наурыз сағат 12:00-ге дейін жіберілуі 
керек. 
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