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«Научно-методический центр «ZIAT» объявляет
ХІV Республиканский дистанционный конкурс работников дошкольного
учреждения «Ізденімпаз тәрбиеші»
Цель конкурса: выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности
работников образования, предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими
коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта.
Порядок проведения конкурса
Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не требующий личностного присутствия
участников Конкурса. Все материалы на Конкурс представляются в электронном виде по
электронной почте.
Участники Конкурса.
1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники дошкольного
учреждения.
2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.
3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов
совместной разработки - не более двух человек.
4. Участие в Конкурсе является добровольным.
5. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за
собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют основным
критериям
Сроки и порядок проведения конкурса:
1. Прием работ: по 30 ноября 2020 года;
2. экспертиза работ 02.12 - 15.12.2020г.
3. рассылка дипломов после 17 декабря
Для участия необходимо направить:
- заявку на участие;
-работу;
- оплату регистрационного взноса.
Документы и материалы направляются на электронный адрес орг.комитета:
astana_center_2013@mail.ru в установленные сроки.
Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение того, что ваши
работы приняты на конкурс, если Вы не получили ответ, то просим связаться с нами.
Предмет и содержание Конкурса:
Предметом конкурса являются конспекты, разработки уроков по любой дисциплине,
разработки внеклассных мероприятий, эссе и т.д.
Необходимо предоставить материал, предоставляющий ценность для педагогического
процесса.
Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь
образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим
нормам и законодательству. Работа представляется на казахском или русском языках.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
номинация 1. " Лучший конспект занятия " - принимаются методические разработки
любой тематики. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, сопровождаться
слайдами.

номинация 2. "Лучший сценарий праздника" - принимаются конспекты открытых
мероприятий любой направленности и тематики.
номинация 3. " Лучшая авторская программа " - принимаются методические пособия
и материалы, изготовленные педагогами и воспитателями ДОУ самостоятельно.
номинация 4. "Образовательная деятельность в ДОУ" - принимаются эссе, доклад по
данному напрвлению.
Необходимо рассмотреть обенности организации дошкольного
образования, системы дошкольного образования,
актуальные вопросы дошкольного
образования и перспективы развития, систему организации дошкольного образования.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
1. Педагогическая ценность разработки, возможность широкого использования в
образовательном процессе.
2. Актуальность представленного материала, соответствие современным тенденциям в
образовании.
3. Полнота и глубина раскрытия заявленной темы.
4. Качество содержания.
5. Дополнительные критерии.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по
номинациям. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учредить дополнительные
номинации и изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. Конкурсанты, не
вошедшие число Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников.
В соответствии с оценкой конкурсной работы, вы получаете диплом в электронном
виде. Электронный диплом выдается в виде качественного электронного файла в формате
JPEG, отправляем на электронный почтовый ящик участника.
Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты конкурса будут
размещены на нашем сайте: centeroir.kz
Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за содержание
представленных работ организаторы Конкурса не несут.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников.
Организационный взнос составляет 2000тг с участника. Если участие предусмотрено не в
одной номинации, то стоимость за участие в каждой последующей – 1500 тенге. Если участие
предусмотрено в соавторстве, то оплата 3000тг.
В случае, если вы хотите получить диплом в бумажном варианте (отправка диплома через
АО "Казпочта"), то необходимо к основной стоимости доплатить 1500тг. Оплата производится
по банковским реквизитам.
КОНТАКТЫ:
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 702 194 99 73
E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Порядок оплаты через Kaspi
В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел
«Платежи» → «Образование» → «Курсы и
доп.образование» → меняете регион на г.НурСултан, далее выберите из списка Научнометодический центр «ZIAT»
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«ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы
«Ізденімпаз тәрбиеші» атты мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің
қызметкерлеріне арналған ХІV Республикалық сайысын жариялайды
Конкурстың мақсаты: білім беру саласындағы қызметкерлерінің кәсіби мамандарын,
ең үздік жұмыстарды анықтау, авторларға әріптестерімен қашықтықтан жарысуға мүмкіндік
жасау, жалпылау және педагогикалық тәжірибені тарату.
Сайыстың өткізілу тәртібі:
Сайысқа қатысу форматы – сырттай, яғни қатысушының қатынасуын қажет етпейді.
Сайысқа қатысушылар өз жұмыстарын электронды түрде электронды пошта арқылы жіберед.
Конкурсқа қатысушылар
1. Конкурсқа мектепке дейінгі білім беру мекемесінің педагогтары мен тәрбиешілері қатыса
алады.
2. Қатысушылардың жас мөлшері шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді.
3. Қатысу жеке немесе біріккен болуы мүмкін. Бірлескен авторлар саны - екі
қатысушыдан аспауы тиіс.
4. Конкурсқа қатысу ерікті.
5. Жіберілген материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды. Негізгі критерийлерге
сәйкес келмейтін жұмыстарды ұйымдастырушы комитеті қабылдамау құқығын өзіне
қалдырады
Сайыстың өткізілу уақыты
1. құжаттарды қабылдау 30.11.2020ж. дейін
2. жұмыстарды тексеру 02.12 - 15.12.2020ж.
3. дипломдарды жіберу 17 желтоқсаннан кейін
Сайысқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
- қатысушының өтініш-сауалнамасы
- сайыстық жұмыс
- ұйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция көшірмесі.
Сайысқа қатысу үшін жұмыстар astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына
қабылданады
Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз.
Егер жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз.
Сайыстың мәні мен мазмұны.
Сайысқа келесі бағыт бойынша сабақ конспектілері, әдістемелік әзірлеме, сыныптан тыс
іс-шаралардың әдістемелік әзірлемелері, эссе қабылданады.
Сайыстың әзірленімдері авторлық, яғни Сайысқа 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 ұсынылады.
КОНКУРС КЕЛЕСІ НОМИНАЦИЯЛАР БОЙЫНША ӨТКІЗІЛЕДІ:
номинация 1. "Үздік сабақ конспектісі " - кез-келген тақырыптағы әдістемелік
әзірлемелер қабылданады. Жұмыстар Microsoft Word редакторында жасалып, слайдтар
ұсынылуы керек.
номинация 2. "Үздік мерекелік сценарий" - кез-келген бағыт пен тақырып бойынша
мерекелер, спектакльдердің сценарийлері қабылданады

номинация 3. "Үздік авторлық бағдарлама" - педагогтар мен тәрбиешілердің
дайындалған әдістемелік құралдары қабылданады.
номинация 4. " Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі білім беру қызметі" осы бағыт бойынша, эссе, баяндама қабылданады. Мектепке дейінгі білім беру жүйесі мен
ерекшеліктерін ұйымдастыру мәселесі, мектепке дейінгі білім беру жүйесінің өзекті мәселелері
мен даму перспективаларын қарастыру.
БАҒАЛАУ ӨЛШЕМДЕРІ:
1. Әзірленімнің педагогикалық құндылығы, білім беру үдерісінде кеңінен қолдану
мүмкіндігі.
2. Ұсынылған материалдың өзектілігі, білім берудегі заманауи үрдістерге сәйкестігі.
3. Аталған тақырыптың толықтығы мен тереңдігі.
4. Мазмұнның сапасы.
5. Қосымша өлшемдер.
МАРАПАТТАУ.
Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар
бойынша жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша)
номинация құру құқығына ие болады және жұмыстардың қарастыру уақыттын өзгертуі мүмкін.
Жеңімпаздардың және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген
қатысушылар, қатысушы дипломдарын алады.
Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен
бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз. Электронды диплом JPEG
форматындағы электронды сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта
жәшігіне жіберіледі.
Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жүзеге асырылады.
Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады.
Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының
мазмұнына ұйымдастыру комитеті жауапты емес.
САЙСҚА ҚАТЫСУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ
Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған Сайысқа қатысу ақылы. Қатысу төлемін
қатысушы өз қаражаты есебінен төлейді. Ұйымдастырушылық төлемі 2000 теңге. Егер сіз
бірнеше номинация бойынша қатысатын болсаңыз, онда келесі номинация үшін
ұйымдастырушылық төлем – 1500 тенге. Егер жұмыс бірлескен автормен ұсынылатын болса,
онда 3000тг төленуі керек.
Дипломның қағаз жүзіндегі нұсқасын алам деген жағдайда (диплом "Казпошта" АҚ
арқылы жіберіледі) негізгі төлемге қоса қосымша 1500тг төленеді.
Төлемнің мақсаты: Қатысушының аты-жөні үшін «Пед.мастерство воспитателя»
сайысына төлем.
БАЙЛАНЫС
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 702 194 99 73
E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Сайт:
www.centeroir.kz

БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕР:
ЖШС «НМЦ «ZIAT»»
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
БИН 140540011754
№ счета KZ 816 017 111 000 002 989
БИК HSBKKZKX
КНП 861
КБЕ 17
Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі
Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі бөлімдерге
өту керек "төлемдер" → "білім беру" → "курстар мен
қосымша білім" → регионды Нұр-Сұлтан қаласына
өзгертіп,
тізімнен
"ZIAT"
ғылыми-әдістемелік
орталығын таңдаңыз

ЗАЯВКА на ХІV Республиканский дистанционный конкурс работников
дошкольного учреждения «Ізденімпаз тәрбиеші»
1
2
3
4

5
6

Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)
Должность
Наименование номинации
Полное наименование (без сокращения) места
работы (нужно указать полное юридическое
наименование учреждения)
Телефон мобильный
E-mail для рассылки диплома
Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!!
Диплом заполняется в соответствии с заявкой.

«Ізденімпаз тәрбиеші» атты мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне
арналған ХІV Республикалық сайысына қатысуға өтініш
1
2
3
4
5
6

Қатысушының аты-жөні (толығымен)
Лауазымы
Номинация атауы
Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)
(толық заңды атауы көрсеілуі керек)
Ұялы телефон (7700 000 00 00)
Диплом жіберу үшін пошталық адресі E-mail
Құрметті оқытушылар, өтінішті толтырарда мұқият болуларыңызды сұраймыз!!!
Диплом өтініштегі деректерге сәйкес толтырылады.

