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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ  

"ZIAT" Ғылыми-әдістемелік орталығы (Астана қаласы) 

қашықтықтан ӛткізілетін ІІ Республикалық педагогтардың  

«Жаңа педагогикалық идеялар» атты сыныптан тыс іс-шаралары конкурсын жариялайды  

 

Мақсаты: 

Педагогтардың шығармашылық әлеуетін ашып көрсету. Сыныптан тыс іс-шараларды өткізу 

тәжірибесін түйіндеу және көпшілікке тарату. Педагогтардың сыныптан тыс іс-шараларды өткізу 

барысында өз тәжірибесін талдау үшін жағдай жасау.  

Конкурсқа қатысушылар.  

1. Конкурсқа кез-келген білім беру мекемесінің педагог қызметкерлері қатыса алады.  

2. Қатысушылардың жас мөлшері шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді. 

3. Қатысу жеке немесе біріккен болуы мүмкін. Бірлескен авторлар саны - үштен аспауы 

тиіс. 

Сайыстың ӛткізілу уақыты мен тәртібі: 

1. құжаттарды қабылдау уақыты  01.11.2015-30.11.2015ж. 

2. жұмыстарды тексеру  1.12.15-15.12.15ж. 

3. дипломдарды жіберу  22.12.15ж. кейін 

Қатысу тәртібі.  

Конкурсқа жіберу үшін хатты құраңыз: хаттың тақырыбы «конкурс», хаттың мәтінінде 

конкурстың атауын және конкурсқа қатысушының Т.А.Ә. көрсетіңіз.  

Хатқа үш файл бекітілуі керек:  

- өтініш; 

- сканерленген/суретке түсірілген/ төлем құжаты;  

- конкурстық жұмыс.  

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. 

 

Жұмыстарды бағалау критерийлері:  

1. Педагогтың жұмысты рәсімдеу мен жасау барысында шығармашылығы, өзіндік 

элементтер мен нысандарды қолдануы 

2. Іс-шараның мақсаты мен міндетін толығымен ашу, тақырыптың маңыздылығы 

3. Педагогтың әдістер мен тәсілдерді нақты сипаттауы 

4. Жұмыс мазмұнының педагогикалық мақсаттарға, міндеттерге, қатысушылардың жас 

ерекшелігіне сай келуі. 

5. Іс-шаралардың тәрбие жұмысы мен әдістемелік құндылығы 

6. Педагогтың шығармашылығы, замауи әдістермен иеленуі. 

 

Конкурстың мәні мен мазмұны.  
Конкурсқа келесі бағыт бойынша сыныптан тыс іс-шаралардың әдістемелік әзірлемесі 

қабылданады: сынып сағаты, пән бойынша көпшіліп іс-шара, ата-аналар жиналысы, мереке 

сценарийі. 
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Конкурстық әзірленімдер авторлық, яғни Конкурсқа қатысушының тікелей әзірлеуімен 

болуы тиіс. Материалдардың тақырыптамасына шектеу қойылмайды, алайда құжаттар білім беру 

сипатында болуы тиіс және жалпыға танылған ғылыми дәлелдерге, әдептік нормаларға және 

заңнамаға қайшы келмеуі керек.  

Жұмыс қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылуы керек. 

Жұмыс Microsoft Word документінде орындалуы тиіс, сонымен қатар слайттар қоса болу 

керек. 

 

Марапаттау.  

1. Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар 

бойынша жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Жүлделі орындардың санына квота 

белгіленбейді. Жеңімпаздардың және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген 

қатысушылар, қатысушы дипломдарын алады.  

2. Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жүзеге асырылады.  

3. Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады  

4. Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының 

мазмұнына ұйымдастыру комитеті жауапты емес.  

 

Сайсқа қатысудың қаржылық шарттары 

«Республикалық педагогтардың «Жаңа педагогикалық идеялар» атты сыныптан тыс іс-

шаралары  конкурсына қатысу  үшін төлем 5000 теңге. Егер екі адам бір жұмыспен қатысатын 

болса, онда төлем 6000тенге, егер үш адам бір жұмыспен қатысатын қатысатын болса, онда 

төлем 7000тенге. Төлем банктік реквизитермен өткізіледі 

 

Ӛтініштің нысаны  

ІІ Республикалық педагогтардың «Жаңа педагогикалық идеялар» атты сыныптан тыс 

іс-шаралары  конкурсына қатысу  үшін ӚТІНІШ 

Автордың  (бірлескен автордың) аты-жөні  

Бағыты    

Сабақ тақырыбы  

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)//(толық заңды 

атауы кӛрсетілуі керек) 

 

Лауазымы   

Материалдарды жіберу үшін пошта мекен-жайы (индекспен) 
(өзіңіз тұратын мекен-жай немесе жұмыс орнының мекен-жайы 

көрсетілуі керек) 

 

Ұялы телефон   

Үй  немесе жұмыс телефоны кодымен  

E-mail  

 

Байланыс 

Телефон: E-mail: Сайт:    Банктік  реквизиттер: 

+7 701 578 44 13 

+7 (7172) 904-666 

teacher@ziat.kz www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета 

KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861 КБЕ 17 

Құрметпен,  

«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі  

                            Б.К.Жуманова 

http://www.centeroir.kz/

