Приложение
Правила проведения Республиканского заочного конкурса среди
воспитателей, педагогов и руководителей детского сада, организаций
общего, среднего и дополнительного образования, а так же колледжа.
1. Общие положения
1.1. Правило проведения Республиканского заочного конкурса:
В конкурсе могут принять участие педагогические работники любых
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений,
средних общеобразовательных учреждений, организации технического и
профессионального
образования,
коррекционных
образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей).
Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не
учитывается. Каждый участник может представить работы в нескольких
Конкурсах, но не более одной работы в каждом Конкурсе.
2. Цель – Республиканского заочного конкурса: выявление эффективного
опыта педагогов в разработке проектов, ориентированных на повышение
качества образования, обмен опытам и поддержка творческих инициатив.
3. Задачи:
- повышение эффективности, качества педагогической и методической
деятельности педагогов в образовательном процессе;
- создание условий для профессионального роста педагогов, обмена опытам и
использование новых информационных технологий;
- выявление и поддержка работающих педагогов, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, распространение передового
педагогического опыта;
- развитие и популяризация новых результативных форм и методов
образовательной
работы педагогов, которые активно используют новые
информационные технологии.
4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри.

2. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 11 апреля 2018 по 11 мая 2018 года в заочной
форме.
2.2. Конкурсные работы направляются по электронной почте:
777astanaoku@mail.ru до 12.05.2018 года. (После отправки ждите ответ о
доставке материала «принято», если не будет ответа обращайтесь по ниже
указанному телефону).
Все вопросы можете отправлять на электронную почту.
2.3 Конкурсные материалы, поступившие в ТОО «ЦПО «Болашак»»
позднее 12 мая 2018 года не рассматриваются.
2.4. Ответственность за содержание представленных работ организаторы
Конкурса не несут.

Организационный взнос: 4000 (четыре тысячи) тенге,
оплачивается до отправления конкурсной работы.
2.5

Конкурс проводится по следующим номинациям;
1. ЛУЧШАЯ
РАЗРАБОТКА
ЗАНЯТИЯ
В
КЛАССЕ
ПРЕДШКОЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
2. ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ
3. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
4. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА
5. ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
6. ЛУЧШИЙ САЙТ ПЕДАГОГА
7. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
8. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА
9. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
10. ЛУЧШИЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
11. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
12. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
13. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
14. ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА МАСТЕР- КЛАССА

2.5.1. Лучший воспитатель -2018 года. (4500 тенге.)
Лучший педагог -2018 года. (4500 тенге.)
Лучший руководитель образовательного учреждения -2018 года.
(5000 тенге.)
9 мая-День Великой Победы! (5000 тенге.)
Оплата производится в любом банке и отделениях Казпочты по указанным
ниже реквизитам:
Оплата в любом банке:
Столичный филиал АО «Цеснабанк»

БИН 160240032819
ИИК KZ 52998BTB0000315176 (KZT)
БИК TSESKZKA
Кбе 17
КНП 859
Оплата в отделениях КазПочты
АО «КАЗПОЧТА» г. Астана
БИН 160240032819
ИИК KZ77563Z350000073979 (KZT)
БИК KPSTKZKA
Кбе 17
Код 17
Получатель: ТОО «Центр профессионального обучения «Болашак»».
Назначение платежа: взнос на участие в заочном конкурсе (указать
номинацию). Необходимо указать фамилию участника (отправителя) и
направить с конкурсными работами по электронной почте чек (сканер) об
оплате.
Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится
15 мая 2018 года.
3. Участники и требования Конкурса
3.1 Участие в конкурсе не накладывает никаких особых обязательств на
участников настоящего конкурса
3.2 На конкурс принимаются проекты, выполненные одним участником или
в соавторе.
3.3 Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим
требованиям:
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и
казахском языках.
- Заявка на участие в конкурсе
Титульный лист должен отражать следующие данные:
- организация образования, район (город/село), область, юр.адрес, сот.тел.;
- название сценарной разработки;
- автор (Ф.И.О. полностью, должность);
- Ф.И.О. полностью, руководителя организации образования.
В качестве конкурсных работ могут быть представлены разработки
занятий в классе предшкольной подготовки.
Размер листа – А 4

Все поля – 2 см
Формате Word, шрифт Times New Roman размеры 14, межстрочный интервал
1.5. Сохраните эту работу в формате .doc(.docx.)
Количество слайдов должно быть не менее 10.
Разработки занятий могут являться новыми материалами или уже
прошедшими апробацию.
Объем работы не регламентирован.
Критерии оценки работ
1. Методическая разработанность материала
2. Уровень смысловой нагрузки
3. Способы и приемы подачи информации
4. Дизайн презентации
5. Использование дополнительных возможностей презентации
4.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителя
По итогам Конкурса члены жюри определяют победителя.
4.1. Победитель Конкурса награждается фирменным дипломам, а
руководителю выдается плакетка. Всем участникам будут направлены
дипломы, а руководителю организации в которой участвовало более 4 работ
- благодарственное письмо по казпочте, электронной почте которые
указываются на конкурсных работах.

По вопросам обращаться по тел: +77071151406; 87756050417

Қосымша
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогтар,
сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиешілер, колледждер
арасында Республикалық педагогикалық жобасының сырттай өткізу
ережелері
1.

Жалпы ережелер

1.1.Ереже бойынша Республикалақ сырттай конкурс:
Байқауға педагогикалық қызметкелер кез келген білім беру мекемелерінің
(мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің, орта білім беру мекемелерінің,
техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының, түзету білім беру
мекемелері, қосымша білім беру).
Қатысушылардың жасы шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді.
Әрбір қатысушы жұмыс бірнеше Байқауларға жіберүге болады, бірақ бір
жұмыс әрбір номинацияда,
1.2.Мақсаты – Оқыту сапасын жақсарту үшін жобаны әзірлеудегі
мұғалімдердің тиімді тәжірибесін анықтау және насихаттау,тәжірибе алмасу
және бастама шығармашылықты қолдау.
Міндеттері:
-педагогтардың кәсіби шеберліктерін, әдістемелік қызметін арттыру;
-маманды заманауи инновациялық білім беру технологияларын меңгеру және
насихаттау, тәжірибе алмасу.
1.3. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ
қазылар алқасының құрамын қалыптастырады.
2.Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі
2.1. Байқау 2018 жылдың 11 сәуірден – 11 мамыр аралығында сырттай
өткізіледі.
2.2 Байқау материалдары оның тақырыбына, мақсаты мен міндеттеріне
сәйкес болуы керек.
2.3. Байқау жұмыстары 2018 жылдың
12 мамырға дейін
777astanaoku@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі. (материалды
жіберген соң «қабылданды» деген жауап келуі тиіс,келмеген жағдайда
астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыз! )

Барлық сұрақтарды электрондық поштаға жіберіп, оның жауабын дәл
уақытында алуға болады.
2.4. 2018 жылдың 12 мамырдан
кейін түскен байқау материалдары
қарастырылмайды.
2.5. Жіберілген жұмыстарға рецензия берілмейді.
2.6. Байқауға ұсынылған материалдардың мазмұнына ұйымдастырушылар
жауапты емес.

Ұйымдастыру

жарнасы:

4000

(төрт

мың)

тенге,

конкурстық жұмыс жөнелтілгенге дейін төленеді.
2.7. Байқау

келесі номинациялар бойынша өткізіледі:

1. ҮЗДІК ӘЗІРЛЕУ САБАҚТАР МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ СЫНЫБЫНДА
2. САБАҚҚА ДАЙЫНДАЛҒАН ҮЗДІК ПРЕЗЕНТАЦИЯ
3. ЕҢ ҮЗДІК СЫНЫПТАН ТЫС ІС-ШАРАЛАР
4. ҮЗДІК СЫНЫП САҒАТЫНЫҢ ӘЗІРЛЕМЕСІ
5. ЕҢ ЖАҚСЫ МЕРЕКЕ СЦЕНАРИЙІ
6. ҮЗДІК ПЕДАГОГ САЙТЫ
7. ҮЗДІК КТП САБАҚТАРЫН ДАМЫТУ
8. ЕҢ ҮЗДІК АШЫҚ САБАҚ ӘЗІРЛЕУ
9. БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҮЗДІК САБАҚТЫ ДАМЫТУ
10. ҮЗДІК САБАҚ КОНСПЕКТІСІ БАЛАБАҚШАДА
11. ҮЗДІК ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША САБАҚТАР ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ
12. ҮЗДІК АТА-АНАЛАР ЖИНАЛЫСЫН ӘЗІРЛЕУ
13. ҮЗДІК ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША САБАҚТАР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ
14. ҮЗДІК ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША МАСТЕР-КЛАСС

2.7.1. 2018 жылдың үздік тәрбиешісі (4500 тенге)
2018 жылдың үздік оқытушысы (4500 тенге)
2018 жылдың білім беру мекемесінің үздік жетекшісі (5000 тенге)
9 Мамыр - Ұлы Жеңіс күні! (5000 тенге)
Төлемақы барлық банктер және Қазпошта бөлімшелерінде келесі
реквизиттер арқылы жүргізіледі:
Столичный филиал АО «Цеснабанк»
БИН 160240032819
ИИК KZ 52998BTB0000315176 (KZT)
БИК TSESKZKA
Кбе 17
КНП 859

АҚ «КАЗПОЧТА»
БСН 160240032819
ИИК KZ77563Z350000073979 (KZT)
БСК KPSTKZKA
Кбе 17
Коды 17
Алушы: ЖСШ «Центр профессионального обучения «Болашак»»
Төлемақының аталуы: сырттай өтетін (көрсету номинациясын)
байқауына қатысу үшін төлемақы. Қатысушының (жіберуші) фамилиясын
міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін сканерден өткізіп, байқау
жұмыстарымен бірге электрондық пошта арқылы жіберу қажет.
2.8.Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау
2018 жылдың 15 мамырда жүргізіледі.
3.Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар
3.1. Конкурска қатыса алады:
Мұғалімдер,әдіскерлер,педагог -психологтар,мектепке дейінгі білім беру
ұжымының тәрбиешілері,білім беру жүйесіндегі кез келген мамандар.
3.2. Конкурсқа қатысу қатысушыларға ешқандай арнайы міндеттемелер
жүктемейді.
3.3 Конкусқа бір қатысушы немесе бірігіп жасаған жобалар қабылданады.
Бірігіп әзірлеген авторлар саны - 3 адамнан аспауы тиіс (әрқайсысына жеке
диплом беріледі).
Конкурсқа материалдар электрондық түрде қабылданады орыс және
қазақ тілдерінде.
- Титул парағында келесі мәліметтерді көрсету қажет (Заявка):
- білім беру ұйымы, аудан (қала/ауыл), облысы, ұялы телефоны;
- сценарий аталуы;
- авторы (Т.А.Ж. толығымен, лауазымы);
- білім беру ұйым жетекшісінің толық аты-жөні.
Ретінде конкурстық жұмыстарды ұсынылуы мүмкін әзірлеу сабақтар
мектепке дейінгі даярлау.
Парақ өлшемі – А 4
Барлық абзацтар – 2 см
Формат Word,шрифт Times New Roman өлшемі 14,жол аралығы 1.5.
Жұмысты .doc(.docx.) форматта сақтаныз.

- авторлық жұмыс - мәтіндік немесе графикалық материал түрінде және
Word форматта,шрифт Times New Roman өлшемі 14,жол аралығы 1.5.
Жұмысты .doc(.docx.) форматта сақтаныз.
Слайдтар саны болуы тиіс 10-нан кем емес.
Әзірлеу сабақ алады жаңа материалдармен немесе қазірдің өзінде xviii
сынақтан.
Жұмыс көлемі қажеті жоқ.
Жұмыстарды бағалау критерийлері
1. Әдістемелік өңделгендігі материал
2. Деңгейі мағыналық жүктеме
3. Әдіс-тәсілдері берілген ақпарат
4. Дизайн презентациялар
5. Қосымша мүмкіндіктерін пайдалану презентация.
4.
Байқаудың
марапаттау

қорытындысын

шығару

және

жеңімпаздарды

4.1. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды
анықтайды.
Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті дәрежелі
дипломдармен, және бірінші орынға сыйлық тарту етіледі. Қатысушылардың
барлығына дипломдар, ал білім беру ұйымдар жетекшілеріне алғыс хат және
плакетка беріліп, (егер бір мекемеден 4 жұмыс жіберілсе) байқау
жұмыстарында көрсетілген электрондық пошталары және казпошта арқылы
жіберіледі.

Ақпарат алу телефондары: 87071151406,87756050417

