«Өзін-өзі тану» пәні бойынша оқушыларға арналған Республикалық
олимпиаданың IV кезеңінің 2 турының тапсырмасы
11 - 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. Біз еліміздің патриотымыз.
2. Мен буллингке қарсымын!
3. Мейірімділік менен басталады.
4. Мәдени саналуандылық – менің елімнің байлығы.
5. Саналы тұтыну.
6. Бебиситтер – анаға көмек, балаларға қуаныш.
7. Жер ғаламшарындағы климаттың өзгеруі.
8. Біз әртүрліміз – біз біргеміз.
9. Жауапты саяхат.
10. Инклюзивті медиамектеп.

Әлеуметтік бағыттағы жобаны бағалау жүйесі
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бағалау критерийлері
Жобаның өзектілігін дәлелдеу
Жобаның рухани-адамгершілік бағыттылығы, қоғамға қызмет ету
идеяларының сипатталуы
Жоба идеяларының креативтілігі, оригиналдылығы
Жоба ауқымының оңтайлылығы
SMART бойынша мақсаттардың құрылуы
Қойылған міндеттердің мақсатқа жетуге бағытталуы
Іс-шаралар жоспарының егжей-тегжейлі құрылуы
Іс-шаралардың мақсат-міндеттерге сәйкестігі
Кадрлық қамтамасыз ету стратегиясының әзірленуі
Материалдық ресурстардың оңтайлылығы
Әлеуметтік жобаның жаңа жағдайларда іске асырылу мүмкіндігі
Жобаның шынайылығы
Барлығы:

Ұпайлар
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
25 ұпай

Задание 2 тура IV этапа Республиканской олимпиады школьников по
предмету «Самопознание»
11 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. Мы патриоты своей страны.
2. Я – против буллинга!
3. Добро начинается с меня.
4. Культурное многообразие-богатство моей страны.
5. Разумное потребление.
6. Бебиситтер- помощь мамам, радость детям.
7. Изменение климата на планете.
8. Мы разные – мы вместе.
9. Ответственное путешествие.
10. Инклюзивная медиашкола.
Критерии оценивания социально направленных проектов
№
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Критерии оценки
Обоснование актуальности
Духовно-нравственная направленность проекта, отражение идеи
служения обществу
Креативность, оригинальность идеи проекта
Оптимальность масштаба проекта
Постановка SMART целей
Задачи пошагово ведут к реализации цели
Тщательность разработки плана мероприятий: действий,
исполнителей, сроков, инструментов.
Соответствие плана мероприятий целям и задачам
Разработанность стратегий кадрового обеспечения: привлечение,
распределение обязанностей, обучение и управление поведением.
Оптимальность материальных ресурсов
Возможность воспроизведения социального проекта в новых
условиях
Реалистичность проекта
Итого:

Баллы
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
25
баллов

