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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы колледждер мен жоғары оқу 

орындарының үздік педагогикалық жасақтарын және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушыларды оқыту, олардың ортасында тәжірибе алмасу алаңдарын құру 

мақсатында Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слетін 2014 жылғы 12-15 наурызда Ақмола 

облысы Щучье қаласындағы «Балдәурен» РОСО РМҚК базасында өткізілді. 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в целях создания площадки 

для обучения и обмена опытом лучшими педагогическими отрядами вузов, колледжей и 

организаторами летнего отдыха детей проведен Республиканский слет педагогических 

отрядов и организаторов летнего отдыха детей 12-15 марта 2014 года на базе РГКП РУОЦ 

«Балдаурен» в г. Щучинск Акмолинской области. 

 



Бағдарламада слеттің салтанатты ашылуы, педагогикалық 

жасақтардың тұсаукесерлері, шығармашылық шеберханалар, 

шеберлік сыныптар, байқаулар, дөңгелек үстел, ойын батлдары, 

тәжірибелік сабақтар, тренингтер өткізу және мәдени бағдарлама 

қарастырылды. 

 Слетте біздің педагогикалық жасағымыз «Жыл магистрі - 2014» 

номинациясы бойынша Дипломмен марапатталды:    жетекшісі – 

Ренгулова Надежда Петровна, Алматы қаласы, «№2 Алматы 

мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК. 



В программе Слета были предусмотрены 

торжественное открытие, презентации 

педагогических отрядов, творческие мастерские, 

мастер-классы, конкурсы, круглый стол, игровые 

батлы, проведение практических занятий, 

тренинги и культурная программа.  

На слете наш педотряд был награжден 

Дипломам в номинации  «Жыл магистрі  -  2014»: 

руководитель – Ренгулова Надежда Петровна, г. 

Алматы, ГККП «Алматинский государственный 

гуманитарно-педагогический колледж №2». 

 

 



Мы как участники слета получили 

теоретические и практические знания по методике 

коллективной творческой деятельности, 

технологиям социального проектирования, этике 

и психологии общения. От всей души благодарим 

организаторов слета за то что создали площадки 

для обучения и обмена опытом педагогическими 

отрядами детских лагерей страны. Благодаря 

этому слету мы многому научились! И с твердой 

уверенностью мы отправились  на практику  в 

детские оздоровительные лагеря. 



АЛЬТАИР ЛАГЕРІНДЕГІ ЕҢ ҚЫЗЫҚТЫ КҮНДЕР!! 







ӘР КҮНІМІЗ ТАҢҒЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ЖАСАУДАН 

БАСТАЛАДЫ. 

- ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ  

- СПАСИБО, ЗАРЯДКЕ  



      БАРЛЫҚ ЛАГЕРДІҢ ЖИНАЛУЫ  



ҚҰЛАҚТАН КІРІП БОЙДЫ АЛАР,  

ӘСЕМ ӘН МЕН ТӘТТІ КҮЙ, 

КӨҢІЛГЕ ТҮРЛІ ОЙ САЛАР  

ӘНДІ СҮЙСЕҢ МЕНШЕ СҮЙ! 



               АЛЬТАИР   ЛАГЕРІНІҢ   ГИМНІ  

 Мы идем, идем полями  

 Без трапинок и дорог  

 Солнце радуется с нами  

 Дует теплый ветерок  

   

  Здраствуй солнце, здраствуй лес 

  Мы попали в край чудес  

 Здравствуй лагерь Альтаир наш, здраствуй  

 Хорошо живется здесь  

 











     КЛУБ НАХОДЧИВЫХ И ВЕСЕЛЫХ 



   

 

   

 

Құрылымы 



                    ДЕНЬ ИНДЕЙЦОВ  





                         ЖАРНАМА  







                       ДЕНЬ НАОБОРОТ  





                           ДВЕ ЗВЕЗДЫ  



                      ДЕНЬ ВОЖАТЫХ  



 



                    ЕҢ ТӘТТІ ҰН!!! 



БАССЕЙНГЕ ТҮСУ – БАЛАЛАР ҮШІН ЕҢ 

БАҚЫТТЫ ШАҚТАРЫ. 



                       ГАВАЙ АКВАПАРКІ   



            ОТШАШУҒА БАРАР ЖОЛ  



                    СОҢҒЫ КҮН !!! 







По итогам летней практики на базе колледжа проведен 

итоговая конференция по теме: «Оранжевое лето» 


