
ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу- 

әдістемелік орталығы» РМҚК ғылыми-техникалық бағыттағы  

бөлімнің 2021 жылғы бірінші тоқсандағы қызметі туралы есебі 

 

I. 2021 жылғы 22 қаңтардағы № 1 Шарт талаптарын орындау 

мақсатында «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» республикалық жалпыұлттық 

мәдени-білім беру жобасы шеңберінде 1 республикалық іс-шара 

ұйымдастырылды және өткізілді. 

1. 2021 жылғы 23-26 ақпанда «Ұшқыр ой алаңы» оқушылардың 

республикалық дебаттық турнирі (бұдан әрі – Турнир) ұйымдастырылып 

өткізілді. 

Турнирге барлық облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 

қалаларының жалпы білім беретін мектептерінің 119 білім алушысы – турнирдің 

облыстық және қалалық кезеңдерінің жеңімпаздары қатысты.  

Турнирдің мақсаты: республика оқушыларының арасында мектеп дебат 

қозғалысын дамыту және насихаттау, қызығушылық танытатын тақырыптарды 

көпшілік алдында талқылау арқылы оқушылардың әлеуметтік және 

шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Турнир онлайн режимде ZOOM платформасында өткізілді. Өткізілген 

раундтардың қорытындысы бойынша турнирдің жеңімпаз командалары мен 

турнирдің үздік спикерлері анықталды (18 жеңімпаз).  

Сонымен қатар «Үздік спикер», «Үздік оратор», «Дебаттық креатив», «Ең 

сенімді ойыншы», «Ең білімді ойыншы», «Ең тапқыр ойыншы», «Ең мақсатты 

ойыншы» номинациялары бойынша үздік қатысушылар анықталды. 

II. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР БҒМ 

"Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы" РМҚК 

арасындағы 2021 жылғы 11 қаңтардағы №1/ГЗ шартқа 2021 жылғы 22 

ақпандағы №1 қосымша келісімді орындау мақсатында бірінші тоқсанда 

қашықтық форматында  іс-шара ұйымдастырылды және өткізілді: 

1. «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумы.  
Форумның мақсаты: Қазақстанның еңбек нарығы мен экономикасының 

болашағында сұранысқа ие және қажетті болашақ мамандықты сәтті таңдау үшін 

білім алушылардың мамандықты оқып білуге шығармашылық тәсілдемесін 

жандандыру, білім алушылар мен педагогтерді бірлескен қоғамдық маңызды 

кәсіби бағдар қызметіне тарту. Байқауға қатысушылар саны – 170 адам, 

жеңімпаздар – 30 және 3 жалпы командалық орын.  

III. Курстан кейінгі қолдау аясында ZOOM платформасында вебинар 

өткізілді: 

1) «Балалар көркем өнер және өнер мектептерінің білім алушыларын 

бейнелеу өнеріне оқытудың заманауи және инновациялық әдістері мен 

тәсілдері» 17.02.2021 ж. Қатысушылар: 31; 

2) «Қашықтықтан оқыту жағдайында бизнес-инкубатор 

тәрбиеленушілерінің оқу және жобалық қызметін ұйымдастыру» 17.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 29; 



3) «Қосымша білім беру жүйесінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда 

ақпараттық-компьютерлік технологияларды пайдалану» 18.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 65; 

4) «3D үлгілеуді, заманауи смартфондардың мүмкіндіктерін, робот 

техникасы саласындағы дизайн мен үлгілеуді қолдану арқылы балалардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 47; 

5) «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында STEAM-білім 

беруді интеграциялау» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 36;  

6) «Домбыра аспабы күйшілік өнер мектебінің этносольфеджио пәнімен 

тығыз байланысы» 19.02.2021 ж. Қатысушылар: 21; 

7) «Балалар көркемөнер мектептері мен өнер мектептерінің оқушыларын 

оқытудың заманауи және инновациялық әдістері мен тәсілдері» 24.02.2021 ж. 

Қатысушылар: 30; 

8) «Балалар көркемөнер мектептері мен өнер мектептері оқушыларының 

көркемдік қызметін дамытудың инновациялық және дәстүрлі құралдары, 

әдістері мен тәсілдері» 25.02.2021 ж. Қатысушылар: 20; 

9) «Қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға білім берудің 

заманауи тәсілдері» 04.03.2021 ж. Қатысушылар: 21; 

10) «Балалардың ғылыми-техникалық шығармашылығында радиомен 

басқарылатын модельдерді жасау және қолданудағы заманауи технологиялар»  

19.03.2021 ж. Қатысушылар: 22; 


