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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«ZIAT» ғылыми –әдістемелік орталығы ЖШС (Астана қаласы) 

Сіздерді VІ Республикалық «Менің үздік презентациялық сабағым» 

атты мұғалімдер конкурсына шақырады  

 

Сайыстың негізгі мақсаты – нағыз өз мамандығының майталманын анықтау, яғни сайыс 

республика бойынша келген білім беру, мәдениет, әлеуметтік сала мамандары ұсынған 

жұмыстардың ең жақсысын таңдау, қатысушылар дистанционды түрде конкурсқа қатысып, 

өздерінің педагогикалық тәжірибелерімен бөлісе алады және біліктілік деңгейлерін көтере алады. 

Сайыс келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

БАҒЫТ. Презентациялар және олардың білім беру процесіндегі рөлі. 

1.1. Номинация. Сабақ беру кезіндегі презентацияның қолданылуы. 

1.2. Номинация. Сабақтан тыс уақыттағы презентацияның қолданылуы. 

1.3. Номинация. Тәрбиелік жұмыста презентацияның қолданылуы. 
Сайыстың өткізілу уақыттары: 

Кезеңдері Уақыты 

Негізгі (жұмыстың жіберілуі) 18.12.2015ж дейін 

Қорытынды  

(жұмыстарды бағалау, конкурс қорытындысын шығару) 

21.12.2015-04.01.2016 

 Сайысқа қатысуға қажетті құжаттар: 
1. Қатысу үшін өтініш  

2. Презентациялық жұмыс  

3. Қатысу үшін төлем. 

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар teacher@ziat.kz электронды поштасына қабылданады 

Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер жауап-

хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 

 

Өтініш үлгісі және оны рәсімдеуге қойылатын талаптар 

VІ Республикалық оқытушылардың «Менің үздік презентациялық сабағым»  

атты сайысқа қатысуға өтініш үлгісі. 

Қатысушының аты-жөні (толығымен)   

Номинация номері   

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)   

Лауазымы  

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

Қатысушының пошталық адресі (индексімен) 

(өзініздің тұратын мекен-жайыныз немесе жұмыс 

орныныздың адресі, индексімен көрсетілуі керек) 

 

Үй телефоны (кодымен)  

Ұялы телефон  (7700 000 00 00)  

E-mail  

Ескерту: Өтініш жеке файлда рәсімделеді! 

Диплом өтініште көрсетілген мәліметтер бойынша толтырылады 
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Егер сайысқа қатысушы әртүрлі номинация бойынша қатысқан жағдайда, әр номинацияға 

өтініш жеке-жеке рәсімделеді және барлығы бір файлмен жіберіледі. Сонымен қатар, қатысушы 

өтініште барлық номинация бойынша бір диплом немесе әр номинация бойынша жеке-жеке 

диплом керектігі туралы мәліметті көрсетуі қажет. Егер қатысушы ондай мәліметті көрсетпесе, 

дипломдардың дайындалуы автоматты түрде жүргізіледі. 

 

Сайысқа қатысу тәртібі 

«ZIAT» орталығының ұйымдастыруымен өтіп отырған Республикалық оқытушылардың 

«Менің үздік презентациялық сабағым» атты сайысқа қатысу туралы қосымша ақпаратты 

Сайыс Ережелерінен танысуға болады. Көрсетілген ережемен орталық сайтының «Оқытушылар 

конкурсы» бөлімінен таныса аласыздар.  

 

Сайысқа қатысудың қаржылық шарттары 

Сайысқа қатысу үшін төлем құны – 4500 тенге . Егер сіз бірнеше номинация бойынша 

қатысатын болсаңыз, онда келесі номинациялардың әрқайсысы үшін ұйымдастырушылық төлем – 

1500 тенге. Егер екі адам бір жұмыспен қатысатын болса, онда төлем 6000тенге, егер үш адам бір 

жұмыспен қатысатын қатысатын болса, онда төлем 7500тенге.  Сайыс қорытындысы бойынша әр 

қатысушы диплом алады.  

Презентацияны рәсімдеуге қойылатын талаптар 

Бір сабақтың презентациясы ұсынылады. Презентацияның көлемі 50 дейін.  

Презентациялар және олардың білім беру процесіндегі рөлін бағалау: 

- презентация мазмұнының сапасы (10 ұпайға дейін) 

- презентацияны рәсімдеу сапасы (8 ұпайға дейін) 

- қосымша критерийлер ( 7  ұпайға дейін) 

-  Ең жоғарғы ұпай көлемі – 25. 

Қабылдау мерзімі аяқталғаннан  кейін, жұмыстар екі жеті көлемінде сараптамаға жіберіледі. 

 

Байланыстар: 

 

Телефон: E-mail: Сайт:    Банктік  реквизиттер: 

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-666 

 

teacher@ziat.kz 
Конкурстық материалдар 

электронды поштаға 

жіберіледі,  «Менің үздік 

презентациялық сабағым» 
деп белгіленеді. 

www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861 КБЕ 17 
 

 

 
Құрметпен, 

"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік  

орталығының басшысы  

                                               Б.К.Жұманова  
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