
Географиядан Еуропалық олимпиада (EGeo) туралы ереже 

Географиядан Еуропалық олимпиада: 

▪ 2015 жылы алғаш рет ұйымдастырылған Балқан географиялық 

олимпиадасынан бастау алады; 

▪ Балқандағы география олимпиадасының үздіксіздігін қолдайды. 

Олимпиаданың мақсаттары: 

1. түрлі елдердің жастары арасында әлеуметтік байланыстар орнату 

және сол арқылы халықаралық өзара түсіністіктің дамуына ықпал ету; 

2. жастардың географиялық және экологиялық зерттеулерге белсенді 

қызығушылығын ынталандыру; 

3. географияның ғылым ретіндегі маңыздылығына жастардың 

назарын аудару; 

4. жоғары деңгейдегі география бойынша жарыстарға қатысу үшін 

білім алушылар үшін басшылық қағидаттарын әзірлеу. 

  

1-бап 

Орталық, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Еуропаның география 

олимпиадасы – бұл 12 жастан 19 жасқа дейінгі білім алушылар үшін жеке 

жарыс, онда олардың географиялық білімдері мен дағдылары 

тексеріледі. Олимпиада – бұл екі жас санатындағы:   

▪ жасөспірімдер – 12 жастан 15 жасқа дейін 

▪ жоғары сынып оқушылары – 16 жастан 19 жасқа дейін білім 

алушыларының сайысы. 

2-бап 

Географиядан Еуропалық олимпиаданың ресми тілі – ағылшын 

тілі. Олимпиадаға қатысушылар тест сұрақтарына ресми тілде (ағылшын) 

жауап бере алуға тиіс. 

3-бап 

Географиядан Еуропалық олимпиаданың бағдарламасы конкурстан, 

қоғамдық іс-шаралардан және экскурсиялардан тұрады. 

 

4-бап 

Әр қатысушы ел әр жас санаты үшін екі команда жібереді. Команда 

төрт қатысушыдан тұрады. 

Ұйымдастыру комитеті ұйымдастыру мүмкіндіктеріне байланысты 

қатысушы елдер үшін командалар санын көбейте алады. Бұл ақпарат жыл 

сайын ұйымдастырушының ережесінде көрсетіледі. 

5-бап 

Қатысушы білім алушылардан басқа, команда құрамында екі ересек 

топ жетекшілері болу керек: 

1. олар өз елінде география пәнінің оқытушылары болуға тиіс; 

2. олардың әрқайсысы ағылшын тілін (сөйлеу және жазу) білуі керек. 

 



6-бап 

Тесттер 

1. Олимпиада тесттері: 

▪ жазбаша тест 

▪ мультимедиялық тест 

▪ дала жұмыстары 

2. Бағалау схемасы: 

▪ жазбаша тест (жалпы бағадан 40%) 

▪ мультимедиялық тест (20%)  

▪ дала жұмыстары (40%) 

Тестілеудің үш түрі аптаның әртүрлі күндерінде өткізіледі. Алдыңғы 

тест сұрақтарының мысалдарын Олимпиаданы ұйымдастырушының сайтынан 

табуға болады. 

7-бап  

Олимпиадаға арналған тест  

Олимпиаданың конкурстық тапсырмалары қатысушылардың өз 

білімдерін нақты өңірлік мәнмәтіндерде қолдану және географиялық 

дағдыларды пайдалану қабілеттерін анықтауға бағытталған; олар 

қатысушылардың теориялық географиялық білімін ғана емес тексеруге 

бағытталған. Мәнмәтіндерді карталар, суреттер және графиктер арқылы 

ұсынуға болады. Мультимедиялық тест географиялық ойлаудың негізгі 

дағдыларын қажет ететін сұрақтардан тұрады, онда қатысушылар 

карталардағы, диаграммалардағы немесе фотосуреттердегі ақпаратты 

талдайды. Осылайша, мультимедиялық тест қатысушылардың географиялық 

фактілерді шығару қабілетін тексеруге емес, олардың географиялық талдау 

саласындағы дағдыларын тексеруге арналған. 

А) Тест бойынша ұсыныстар  

Жазбаша және мультимедиялық тест сұрақтары қарастырылған 

тақырыптар:  

1. климат және климаттың өзгеруі 

2. катаклизмдер  

3. ресурстар 

4. экологиялық география 

5. бедер пішіндері  

6. аграрлық география 

7. халық 

8. экономикалық география 

9. даму географиясы  

10.  қалалар географиясы  

11.  туризм 

12.  мәдениет географиясы   

  

Қажетті дағдылар: 

▪ карта жасау дағдылары  

▪ зерттеу дағдылары 



▪ графикалық дағдылар (суреттерді, фотосуреттерді, статистиканы, 

графиканы оқу, талдау және түсіндіру)  

Б) Жазбаша тест:  

▪ 6 тақырыптан тұрады, өзекті және қолданбалы географиялық 

білімді және географиялық дағдыларды талап ететін географиялық және 

әлеуметтік маңызы бар, сондай-ақ физикалық география мен 

антропогеографияға қатысты мәселелерді қамтиды;  

▪ әр тақырып бойынша карталар, суреттер, графиктер, статистика 

сияқты үлестірме материалдар ұсынылады;  

▪ әр тақырып ресурс материалдарына негізделген бірнеше 

сұрақтардан тұрады, қысқаша жауаптан бір абзацтың көлеміне дейін, 

матрицаны немесе кестені толтыруды және деректерді басқаруды қамтуы 

мүмкін (мысалы, кестеден графикалық пішінге дейін);  

▪ ұсынылған 12 тақырыптан 6 тақырыпты таңдауды тестке арналған 

материалдарды әзірлейтін комитет жүзеге асырады.  

Жазбаша тест қатысушылардың қабілеттеріне сәйкес екі жас санаты 

үшін арнайы жасалады.  

 C) Мультимедиялық тест:  

▪ географиялық және әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша 40 

пункт өзекті және қолданбалы географиялық білімді және географиялық 

дағдыларды, сондай-ақ физикалық география мен антропогеографияға 

қатысты мәселелерді талап етеді; 

▪ әр пункт карталар және/немесе сандық фотосуреттер, пленкалар 

немесе диаграммалар және қысқа сұрақ кіреді; 

▪ тест тізімдегі барлық 12 тақырыпты қамтиды.  

Мультимедиялық тест қатысушылардың қабілеттеріне сәйкес екі жас 

санаты үшін арнайы әзірленеді. 

 D) Дала жұмыстары: 

1. бақылау мен картографиялауды; 

2. қосымша деректер жинауды қоса алғанда, далалық жұмыстар 

саласындағы кеңістіктік проблеманы талдауды;  

3. кеңістіктік жоспарды немесе картаны қамтитын ұсынысқа әкелетін 

есептерді шешуге арналған жаттығуды қамтиды.  

1-қадам: дала жұмыстары саласын (бөліктерін) картографиялау  

Карта жасау кезінде:  

1. бақылау 

2. байқалатын құбылыстардың атауы 

3. құбылыстарды картаға орналастыру 

4. тиісті графикалық таңбаларды пайдалану 

5. масштаб пен бағдарды қолдана отырып, карта кілтіндегі құбылыстарды 

сипаттау дағдылары қажет.  

Мысалы, қатысушыларға негізгі карта беріледі және оған тиісті 

картографиялық дағдыларды қолдана отырып, оған ақпарат қосу сияқты 

тапсырма беріледі. 



 2-қадам: далалық зерттеулер (нақты немесе гипотетикалық) кеңістіктік 

тапсырманы қарастырады. Физикалық және / немесе экологиялық жоспарлау 

тапсырмасы. 

3-қадам: тапсырманы картаға түсіру және талдау жаттығуларының 

негізінде қатысушылар ұсынылған тапсырманың шешімі болып табылатын 

кеңістіктік жоспарды (картаны) жасап, орындалған жұмысқа түсініктеме беруі 

керек.  Түсініктеме қатысушының тапсырманың мәнін түсінгенін және 

далалық жұмыс аймағының қасиеттері мен ұсынылған кеңістіктік жоспар 

арасындағы байланысты орната алатындығын көрсетуі керек. Түсіндіруде 

ұзақ мәтіндерден гөрі графикалық материалдарды (диаграммалар, 

фотосуреттер, графиктер, статистика) пайдалану тиымды. Карта (кеңістіктік 

жоспар) міндетті; қосымша ақпараттың сипатын қатысушылар таңдайды.      

Келесі жұмыстар назарға алынады:  

картаға түсіру нәтижесі-далалық жұмыстар саласының картасы (бөлігі) 

және тапсырманың қысқаша талдауын, шешімнің мақсатын, ұсынылған 

шешімді карта немесе жоспар нысанында визуализациялауды, ұсынылатын 

жоспарды/шараларды/іс-шараларды түсіндіруді және негіздеуді қамтитын 

шешім нәтижесі. 

Дала жұмыстары қатысушылардың қабілеттеріне сәйкес екі жас санаты 

үшін арнайы жасалған.  

8-бап 

Қаржылық принциптер 

Олимпиадаға қатысушыларды жіберетін ел: 

▪ қатысушылар мен барлық еріп жүретін тұлғалар үшін жол жүру мен 

сақтандыру шығындары және егер қарастырылған болса, Олимпиада 

өтетін жерге дейін виза құнын; 

▪ әр қатысушы мен ересек адам үшін жергілікті ұйымдастырушыға басқа 

шығындарға салым ретінде жарнаны төлейді;   

▪ олимпиаданы өткізу кезінде қалған барлық шығындарды жергілікті 

ұйымдастырушы өз мойнына алады. 
 


