
 

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша оқушыларға арналған Республикалық 

олимпиаданың IV кезеңінің 2 турының тапсырмасы 

                                                                      10 - сынып 

 

 

Әлеуметтік бағыттағы жобаларға арналған тақырыптарды 

ұсынамыз. Тақырыптардың бірін таңдап, өз жобаңызды әзірлеуіңіз 

қажет. Берілген уақыт-120 минут. Жұмыс 25 ұпайға дейін бағаланады. 

 

Әлеуметтік бағыттағы жоба келесі құрылымдық бөлімдерден тұруы 

керек: 

• мәселенің қойылуы, оның өзектілігі; 

• жобаның мақсаттары мен міндеттері; 

• жобаға қатысушылар; 

• жобаның географиясы; 

• материалдық ресурстар, бюджет, қаржыландыру көздері; 

• кадрлармен қамтамасыз ету; 

• іс-шаралар жоспары, соның ішінде: 

а) әрекеттер; 

б) мерзімдері; 

в) жауаптылар; 

г) ресурстар; 

• күтілетін нәтижелер. 

 

Әлеуметтік бағыттағы жобалардың тақырыптары: 

 

1. Менің кішкентай Отаным. 

2.  Жаңа мамандықтар атласы. 

3. Мықты денсаулық және әл-ауқат. 

4. Оқушының мәдениет әлемі. 

5.  Біздің өміріміздегі спорт. 

6.  Панасыз жануарларға көмектесейік. 

7. Отбасылық шеберхана. 

8. Халықтар достығы – елдің қуаты.  

9.  Экологиялық әдеттерді қалыптастырамыз.  

10. Мектепті безендірейік. 

 

 

 

 



 

 

Әлеуметтік бағыттағы жобаны бағалау жүйесі 

 
№ Бағалау критерийлері Ұпайлар 

1.  Жобаның өзектілігі 2 

2.  
Жобаның рухани-адамгершілік бағыттылығы, қоғамға қызмет ету 

идеяларының сипатталуы 
2 

3.  Жоба идеяларының креативтілігі, оригиналдылығы 2 

4.  Жоба ауқымының оңтайлылығы   2 

5.  SMART бойынша мақсаттардың құрылуы 2 

6.  Қойылған міндеттердің мақсатқа жетуге бағытталуы  2 

7.  Іс-шаралар жоспарының егжей-тегжейлі құрылуы  3 

8.  Іс-шаралардың мақсат-міндеттерге сәйкестігі 2 

9.  Кадрлық қамтамасыз ету стратегиясының әзірленуі 2 

10.  Материалдық ресурстардың оңтайлылығы 2 

11.  Әлеуметтік жобаның жаңа жағдайларда іске асырылу мүмкіндігі  2 

12.  Жобаның шынайылығы 2 

 Барлығы: 25 ұпай 

 

 

 

Задание 2 тура IV этапа Республиканской олимпиады школьников по 

предмету «Самопознание» 

 

10 класс 

 

Предлагаем темы социально направленных проектов. Нужно выбрать 

одну из тем и разработать собственный проект. Время выполнения-120 

минут. Максимальное количество баллов-25.  

Социально направленный  проект должен содержать следующие 

структурные разделы: 

 постановка проблемы, ее актуальность; 

 цели и задачи проекта; 

 участники проекта; 

 география проекта;  

 материальные ресурсы, бюджет, источники финансирования;  

 кадровое обеспечение;  

 план мероприятий, включающий:  

а) действия; 

б) сроки; 

в) ответственных; 



г) ресурсы; 

 ожидаемые результаты. 

Темы социально направленных проектов:  

1. Моя малая Родина. 

2. Атлас новых профессий.  

3. Хорошее здоровье и благополучие. 

4. Мир культуры школьника. 

5. Спорт в нашей жизни. 

6. Поможем бездомным животным. 

7. Семейная мастерская. 

8. Дружба народов – сила страны. 

9. Формируем эко-привычки. 

10. Украсим школу. 

Критерии оценивания социально направленных проектов 

 
№ Критерии оценки Баллы 

13.  Актуальность проблемы для региона 2 

14.  
Духовно-нравственная направленность проекта, отражение идеи 

служения обществу 
2 

15.  Креативность, оригинальность идеи проекта 2 

16.  Оптимальность масштаба проекта   2 

17.  Постановка SMART целей  2 

18.  Задачи пошагово ведут к реализации цели  2 

19.  
Тщательность разработки  плана мероприятий: действий, 

исполнителей, сроков, инструментов.  
3 

20.  Соответствие плана мероприятий целям и задачам 2 

21.  
Разработанность стратегий  кадрового обеспечения: привлечение, 

распределение обязанностей, обучение и управление поведением.  
2 

22.  Оптимальность материальных ресурсов 2 

23.  
Возможность воспроизведения социального проекта в новых 

условиях  
2 

24.  Реалистичность проекта 2 

 Итого: 
25 

баллов 

 

 


