
“Мен жана тынчтык”  

темасындагы сүрөт тартуу боюнча сынактын Жобосу 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБО 

2. МАКСАТЫ ЖАНА ИШ-ЧАРАЛАРЫ  

2. 1 Бул Жобо БУУнун Тынчтыкты куруу боюнча фондунун колдоосу менен  

Миграция боюнча эл аралык уюму (МАЭУ), БУУнун Аялдар түзүмү жана Эл аралык 

эмгек уюму (ЭЭУ) тарабынан “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук 

фонду менен өнөктөштүктө ишке ашырылып жаткан “Коомчулукту инклюзивдүү 

жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдардын жана 

кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” долбоорунун алкагында 1-

6-класстын окуучуларынын арасында өтө турган “Мен жана тынчтык” темасында 

сүрөт тартуу сынагын (мындан ары Сынак) өткөрүү тартибин аныктайт. 

2. 2 Балдардын чыгармачылык активдүүлүгүн өстүрүү, мигранцияда жүргөн аялдардын 

жана кыздардын турмуштук тажрыйбасын билүү менен жалпы адамзаттык 

баалуулуктарды баалоо сезимин тарбиялоо. 

 

3. СЫНАКТЫН УЮШТУРУУЧУЛАРЫ: 

3. 1 “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык коомдук фонду, долбоордун пилоттук 

өнөктөш Айыл өкмөттөрү. Сынак Ош, Баткен, Жалал-Абад, Талас облусундагы – 6 

пилоттук айыл өкмөттөрдүн пилоттук айылдардагы орто мектептердин колдоосу 

менен өткөрүлөт.  

4. СЫНАКТЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ 

4. 1 Сынакка пилоттук айылдардын мектептеринин 1-6- классынын окуучулары катыша 

алышат.  

4. 2 Бир окуучудан бир сүрөт кабыл алынат. 

4. 3 Коллективдүү түрдө бир нече автордон турган сүрөт, Сынакка кабыл алынбайт. 

5. СЫНАКТАРДЫ ӨТКӨРҮҮ МӨӨНӨТТӨРҮ 

5. 1 Сынак үч баскычта өткөрүлөт: 

Сынак жөнундө маалымат таркатуу жана пилоттук аймактарда конкурстун башталыш 

датасын 30- ноябрь 2020- жыл деп жарыялоо.  

Конкурска катышууга тартууланган сүрөттөрдү кабыл алуу 2020-жылдын 9-декабрына 

чейин болот.   

1 - баскыч: Биринчи ирээтте уюштуруучулар тарабынан  кабыл алынган сүрөттөр 

арасынан баардык негизги талаптарга туура келген сүрөтөрдү атайын сыноо 

комиссиясы тандап алат. 

2 - баскыч: Тандалып алынган сүрөттөрдү онлайн добуш берүү үчүн долбоордун 

инстаграм/ фейсбук баракчаларына,  чыгаруу. 2020 - жылдын 10 - декабрдан 

тартып 25 - декабрга чейин социалдык тармактарда добуш берүү процесси 

өтөт.   

3 баскыч: Социалдык тармактарда эң көп жактырууга (“лайк”) ээ болгон сүрөттөр эң 

мыкты деп табылат, сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү 

сыйлоо 2020 - жылдын  28- декабрында өткөрүлөт. 

 

 



6. СЫНАКТЫН УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ  

6. 1 Сынактын жалпы жетекчилигин Сынактын Уюштуруу Комитети жүргүзөт. 

6. 2 Уюштуруу Комитети  иштерди үч баскычта карайт.  

6. 3 Биринчи баскычта коюлган талаптарга жооп берген сүрөттөр атайын тандоо 

комиссиясы тарабынан тандалып алынат. 

6. 4 Экинчи баскычта тандалып алынган сүрөттөрдү онлайн добуш беүү үчүн 

долбоордун социалдык баракчаларына жайгаштырылат. 

6. 5 Үчүнчү баскычта, жыйынтыктоочу чечим: интернет добуштардын жыйынтыгы 

менен эң көп добуш (лайк) алгандар – жеңүүчү деп аныкталат. 

7. СУНУШТАЛА ТУРГАН ИШТЕРГЕ КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР: 

7. 1 Сүрөттөр гуаш, акварель, пастель, карандаш же аралаш техникада тартылышы 

мүмкүн. Бардык форматтагы иштер кабыл алынат. 

7. 2 Окуу жайынын дареги, класс/группасы, сүрөт тарткан окуучунун фамилиясы, аты, 

мугалимдин же ата-энесинин фамилиясы, аты, байланыш телефондору, электрондук 

почтасы толук  көрсөтүлүүсү зарыл.  

7. 3 Сынакка жиберилүүчү сүрөттөр мыкты сапатта сканерден өткөрүүлүсү же сапатту  

фото түрүндө Сынактын Уюштуруу Комитетинин адресине жөнөтүүлүүсү зарыл.  

8. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРДҮ 

СЫЙЛОО 

8. 1 Жеңүүчүүлөр интернетте добуш берүү аркылуу аныкталат. Көп добуш алган 

сынактын катышуучулары дипломдор жана баалуу сыйлыктар менен сыйланат. 

Сынактын Уюштуруу Комитети сыйлык фонду менен камсыз кылат. 

8. 2 Сынакка сүрөттөр электрондук түрүндө кабыл алынат (“Сүрөт сынагына” деп 

белгилөө зарыл) . 

8. 3 Сынакка жиберилген сүрөттөрдү, уюштуруу Комитети, автордун укугун сактоо 

менен андан кийин колдонуу укугуна ээ болот.  

9. КАТЫШУУЧУЛАРДЫН АРЫЗДАРЫ ЖАНА ИШТЕРИ ТӨМӨНКҮ 

ДАРЕКТЕРДЕ КАБЫЛ АЛЫНАТ: 

«Роза Отунбаеванын демилгеси» Эл аралык коомдук фонду, Кыргызстан, Бишкек шаары, 

Чуй проспекти 106, каб.113 office@roza.kg, +996 552085161.  
 


