
                 Республикалық оқу - әдістемелік орталығының туристік-

өлкетану және экологиялық - биологиялық бағыттағы бөлімінің     

                    қызметі туралы есеп  2020 жылдың 1 тоқсанына  

 

РҚББОӘО-ның туристік-өлкетану, экологиялық – биологиялық 

бағыттағы бөлім өз қызметін қосымша білім беру жүйесінің туристік - 

өлкетану және экологиялық – биологиялық бағыты бойынша жүзеге 

асырады.  

2020 жылдың 1 тоқсанында туристік – өлкетану , экологиялық – 

биологиялық бағыттағы бөліммен республикалық іс-шараларды 

ұйымдастырып өткізудің  дайындық жұмыстары  жүргізілді(бағдарлама, 

сертификат, диплом, алғыс хат мәтіндері,қадамдық жоспар және т.б.), 

өңірлерге  келесі іс-шараларды  өткізуге  ықпал ету  жөнінде  хаттар 

жіберілді. 

1) «Қазақстан балалары - шексіз әлемде!» Балалар кинотеатрының 

республикалық фестивалі.  

Фестивальдің мақсаты: классикалық және қазіргі заманғы өнердің үздік 

үлгілерін жасау және орындау, дарынды балалар мен жастарды анықтау және 

қолдау арқылы жеке оқушының рухани мәдениетін қалыптастыру; 

2. «Шеберлер қаласы: ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және 

дамытамыз» республикалық байқауы 

Мақсаты: балалардың сәндік-қолданбалы шығармашылығын дамытуға 

жан-жақты ықпал ету; қатысушыларға жарыс түрінде өз шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға және көрcетуге мүмкіндік беру; көркемдік және 

сәндік-қолданбалы шығармашылық саласында тәжірибе алмасу; 

3.«Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің республикалық форумы.  

Форумның мақсаты: қоршаған ортадағы экологиялық мәселелерді 

зерттеуде, балаларды тартуға жағдай жасау, энергия көздерін пайдалану 

идеясын кеңінен тануға, шығармашылық тұлғаны дамытуға, оқушылардың 

кәсіби өзін-өзі анықтауына, қоғамда өмірге бейімделуге, бос уақытты 

ұйымдастыруға жағдай жасау; 

4.«Менің Отаным - Қазақстан» туристік экспедициялық жасақтардың 

республикалық Слеті.  

Мақсаты: балалар мен жастарда азаматтылық пен отаншылдық 

сезімдерін тәрбиелеу, экспедициялық жасақтардың туристік қызметін 

жандандыру жолымен салауатты өмір салтын насихаттау; 

5.«Алтын қазына» көркем және сәндік-қолданбалы балалар 

шығармашылығының республикалық көрме-байқауы  

Көрме-байқауының мақсаты: білім алушылардың көркем 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, тәрбие беру және тұлғаны әрі қарай 

үйлесімді дамыту бойынша жүйелі және мақсатты қызмет жүргізуге жағдай 

жасау, рухани-адамгершілік және мәдени құндылықтарға араластыру.   

«Экоферма»  ЖШС-мен  меморандум бекітілді.  



«Балалармен іс-шараларды жүргізуде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жөніндегі тұжырымдамалық тәсілдері»  жобасы дайындалды. 

          «Мен өмірқауіпсіздігінің негіздеріне үйретемін» қашықтықтан 

интернет байқауын өткізу ережесі дайындалды. 

           «Экоәлем» балалар танымдық журналы, «электрондық форматта 

(2020ж.№1нөмірі, наурыз) шығарылды. 

         «Қосымша білім және тәрбие» ғылыми-әдістемелік педагогтер 

журналына, электрондық форматта, «Экологическое воспитание-это 

воспитание нравственности, духовности, интеллекта» атты мақала 

дайындалды. 

          РҚББОӘО-ның  www.ziyatker.org сайтына 11 қашықтықтан интернет 

байқауын өткізу ұйымдастырылды, 676 қатысушы, олардың ішінде 170 

жеңімпаз. 

          сайтта  орналастырылған  материалдар:  

«Қосымша білім және тәрбие» ғылыми-әдістемелік педагогтер журналына; 

  «Экоәлем» балалар  танымдық  журналына,   

«Зеленая планета»,  «Юный Путешественник» клубтары материалдармен  

үнемі толықтырылып отырды. 

 

             Педагогтермен  вебинарлар өткізілді  (ZOOM платформасы) 

 

        1.«Организация практических форм работы в условиях дистанционного 

обучения» сағат  10.00 –де, 2020ж. 09.04; 

        2.«Формирование экологического мышления»  сағат 10.00 –де, 

2020ж.10.04.; 

        3 «Дистанционное обучение проблемы и перспективы в дополнительном 

образовании детей»  сағат  11.30-да, 2020ж.15.04.; 

        4.«Формирование экологического мышления»  сағат 10.00-де, 

2020ж.17.04. 

 

 2020 жылғы Республикалық қашықтықтан интернет-байқаулары: 

 

          1. Республикалық интернет-байқауы «Сиқырлы саусақтар» қосымша 

білім ұйымдары, жалпы білім беретін мектеп, колледж  білім алушылары 

арасында 2020ж.14 ақпаннан 13сәуірге дейін.  

         Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық белсенділікке тарту, 

олардың танымдық қызығушылықтарын ынталандыру; 

         2. Республикалық интернет-байқауы  «Мен- жұлдыз» қосымша білім 

ұйымдары, жалпы білім беретін мектеп, колледж  білім алушылары арасында 

2020ж.14 ақпаннан 13сәуірге дейін.  

          Мақсаты:шығармашылық тұлғаны қалыптастыру, креативті,ерекше 

ойлауын дамыту; 

3. Республикалық интернет-байқауы «Балалық шағымның аспаны. 

Тарих. Мақтаныш» 4 желтоқсан 2019ж.-17 ақпан 2020ж.Қатысушылар-

53,жеңімпаздар-29 адам. 

http://www.ziyatker.org/


            Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық белсенділікке тарту, 

олардың танымдық қызығушылықтарын ынталандыру; 

          4.Республикалық интернет-байқауы«Глобус мира» жалпы білім 

беретін мектеп, колледждердің  білім алушылары арасында. 

 Мақсаты: жас ұрпақтың назарын экологиялық мәселелердің өзекті 

сұрақтарына аударту, саналы іс-әрекетті насихаттау және балалар мен 

жастарда табиғатты тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

5. Республикалық интернет-байқауы «Ана – гүл, Ана – өмір шуағы!» 

2020ж.20 ақпаннан 12 сәуірге дейін. 

Мақсаты: адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, анаға құрмет 

пен сүйіспеншілік сезімі, балалар шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

          6. Республикалық интернет-байқауы «Наурыз – көктем мейрамы» 

2020ж. 22 ақпаннан 16 сәуірге дейін. Қатысушылар-12, жеңімпаздар-5. 

          Мақсаты: Қазақстан халықтарының ұлттық дәстүрлерін 

сақтау,насихаттау,дамыту; 

          7.Республикалық интернет-байқауы «Абай әлеміне саяхат», Абай 

Құнанбаев шығармашылығына арналады. 2020ж. 12 наурыздан 27 сәуірге 

дейін. 

Мақсаты: дарынды балаларды қолдау, олардың танымдық 

қызығушылықтарын ынталандыру.  

8. Республикалық интернет-байқауы  «Жылдың үздік қосымша білім 

беру ұйымы» -2020ж. 4.желтоқсаннан 17 ақпанға дейін.Қатысушылар 

18,жеңімпаздар-5. 

9. Республикалық интернет-байқауы  «Әдістемелік вернисаж» с 

2020ж. 27 наурыздан  03 қыркүйекке дейін. 

Мақсаты: педагогтердің білімін жетілдіру, әдістемелік көмек көрсету;      

10.Республикалық қашықтықтан байқауы  «Желбіре, Жеңіс жалауы!», 

Ұлы Отан соғысы жеңісінің 75 жылдығына арналады. Қосымша, жалпы орта, 

техникалық,кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында, 

2020ж. 2 наурыздан 27 сәуірге дейінге дейін.  

Мақсаты: жас өспірімдерді өз Отанын құрметтеу арқылы патриоттық 

сезімдеріне тәрбиелеу.  

11. Республикалық интернет-байқауы «Конституция – еліміздің негізгі 

Заңы»  суреттер байқауы. 2020 жылғы 27 қаңтар мен 31 наурыз аралығында. 

Қатысушылар- 609,  жеңімпаздар-69. 

Мақсаты: еліміздің Ата Заңын – Қазақстан Республикасының 

Конституциясын зерделеугеоқушылардың назарын аудару және оны 

балалардың өз болмысын шығармашылығымен көрсету арқылы құрметтеуге 

тәрбиелеу.   

 

 

 

 


