
«BILIM-ORKENIETI»  ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 

10-ҚЫРКҮЙЕК ЖӘНЕ 10-ШЫ ҚАЗАН АРАЛЫҒЫНДА 

ӨТЕТІН «САНАЛЫ ҰРПАҚ-ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

БАЙҚАУҒА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ПЕДАГОГТАРЫН ЖӘНЕ 

ОҚУШЫЛАРЫН ШАҚЫРАМЫЗ! 

 

Байқаудың мақсаты мен міндеттері: Қазақстан Республикасының 

педагогтарының арасында біліктілігін шыңдау мақсатында байланыс орнату 

және педагогтардың инновациялық идеяларын кеңейту, оқушылардың Отанға 

деген құрметтерін күшейтіп, патриоттық сезімдерін арттыру.  

Байқауға қатысушылар: Мектеп мұғалімдері мен балабақша 

тәрбиешілері және ЖОО мен колледж оқытушылары байқауға қатысу 

мүмкіндігіне ие! 
Байқауға өз еріктерімен тең құқықта жеке және ұжымдық, топтық тұрғыда қатысуға 

болады (бала + ата-ана; оқушы (студент) + мұғалім); 

Байқауға қатысушылар иеленеді: Іштей қатысқан жағдайда, «Саналы ұрпақ - жарқын 

болашақ» атты  республикалық жинақ кітабы және дәрежелі республикалық диплом оқушы мен 

мұғалімнің аты-жөні жазылған, және оқушыларға арнайы «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ» атты 

значок (төсбелгі) беріледі. 

Егер сырттай қатысқан жағдайда, электрондық жинақ кітабы және электронды дәрежелі 

диплом беріледі! 

Байқау талаптары: 

Материалдар қазақ және орыс, ағылшын тілдерінде электронды түрде қабылданады. 

Білім алушылар үшін: «Менің жазғы демалысым», «Менің мектебім - супер мектеп!», «Менің 

ардақты ұстазым», «Туған жерім - Отаным», «Мен болашақта кім болам?», «Менің сүйікті-

отбасым», тақырыптарының бірін таңдап екі беттің көлемінде эссе жазуы қажет, эссемен бірге 

өзінің қызықты фото-суреттерін жіберуге болады! 

Мұғалімдер үшін: «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ», «Мен және менің оқушыларым», «Ашық 

мектеп», «Мұғалім болу қызықты да, қиын мамандық», «Абай Құнанбаев-қазақтың ұлы ақыны», 

«Жастар-еліміздің болашағы»; «Тәуелсіздік-басты тұғырымыз» атты тақырыптардың бірін таңдап 

эссе немесе өткізген ашық сабақтарының жоспарлары мен суреттерін жолдауы тиіс! 

Ескерту!!! 
Ұйымдастыру жарна ақысы қойылған. Жарна туралы ақпарат Сіздер байқауға өз 

құжаттарыңызды жібергеннен соң 3 (үш) күн ішінде қаралып, байқауға қабылдау туралы шешім 

шыққан жағдайда, Сіздердің электронды мекен-жайларыңызға қосымша ақпарат ретінде 

жіберіледі.   

Байқауға қатысып бірінші дәрежелі диплом иеленген жеңімпаздарды,                                                   

Нұр-Сұлтан қаласында, Министрліктер үйінде өтетін іс-шараға шақырып марапаттаймыз. 

Ұйымдастыру алқасының сайты:  http://biork.kz/ 

Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety 

Ұйымдастырушылар алқасы: 8707-509-02-20, 8778 742 74 40. 

Жұмысты қабылдау эл.почтасы: uzdik2019@mail.ru 

Өтініш кестесі жұмыспен бірге жіберілуі тиіс! 

Мұғалімнің, оқушының, аты-жөні. 

 

 

Білім беру мекемесінің атауы: 

 

 

Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы: 

 

 

3-4 фото суреті. (мұғалім, оқушы) 

 

 

Телефон номері, және эл.почтасы: 

 

 

 

http://biork.kz/
mailto:uzdik2019@mail.ru

