
ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығының әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы бөлімінің  

2020 жылдағы қызметі туралы есебі 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы қызметінің мақсаты (ары қарай – РҚББОӘО): бағдарламалық-

әдістемелік, ұйымдастырушылық-мазмұнды және ақпараттық қамтамасыз ету 

құралдарымен балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және 

дамыту тәсілдерін жетілдіру арқылы балаларға қосымша білім беруді дамыту.   

Міндеттері:  
1) балаларға қосымша білім беруді бағдарламалық-әдістемелік 

қамтамасыз ету; 

2) балаларға арналған республикалық іс-шаралар өткізу (конкурстар, 

жарыстар, фестивальдер және т. б.); 

3) педагогтардың біліктілігін арттыру. Педагогтар мен ұйымдардың үздік 

жұмыс тәжірибесін жинақтау және тарату балаларға қосымша білім беру. 

1. ҚР БҒМ БҚҚК тапсырысы бойынша «Ризашылық – мейірімділік 

бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасы аясында 1 іс-шара өткізілді. 

2. ҚР БҒМ тапсырысы бойынша 340 қатысушыны қамтитын 2 іс-шара 

өткізілді, жеңімпаздар – 60.  

3. ҚР БҒМ тапсырысы бойынша балаларға қосымша білім берудің 

бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың 400 педагогика кадрлары үшін 8 

біліктілікті арттыру курсы өткізілді. 

4. Бөлім ақылы негізде ұйымдастырып және өткізді: 

1) балаларға қосымша білім беру педагогтарының біліктілігін 

арттырудың 2 курсын (68 тыңдаушылар); 

2) 6 вебинарлар (211 қатысушы). 

Тамыз кеңесінің аясында 

ҚББ педагогтерінің секциясы (500 қатысушы). 

5. Әзірленді: 
1) Электронды форматта «Қосымша білім және тәрбие» педагогтерге 

арналған ғылыми-әдістемелік журналы.  

6. Қашықтан 26 байқау жарияланды, оның ішінде – 26 байқау аяқталды, 

қатысушылар – 1886, жеңімпаздар – 740. 

7. Дайындалды:  

1) балаларға қосымша білім берудің әлеуметтік-педагогикалық бағыты 

бойынша бейне сабақтар тізімі;  

2) қашықтан оқыту тәсілдері және балаларға қосымша білім беру 

ұйымдары директорларының чаттарына бағытталған (жіберілді); 

3) технопарктер мен бизнес-инкубаторлардың болуы туралы ақпарат; 

8. Өткізілді: 

ZOOM платформасында балаларға қосымша білім беру бағыттары 

бойынша 3 400  педагогті қамтитын 34 оқыту вебинары: 

әлеуметтік-педагогикалық (оқушылар сарайлары, оқушылар үйлері) – 34. 



9. www.ziyatker.org сайтта «ТЖ жағдайында РҚББОӘО қызметі туралы», 

«Вебинарлар –конференциялар» айдары ашылды, онда:  

балаларға қосымша білім берудің әлеуметтік-педагогикалық бағыты 

бойынша бейнесабақтар тізбесі; 

қашықтықтан оқыту бойынша педагогтерге, ата-аналарға және балаларға 

үндеу; 

балаларға қосымша білім беру ұйымының қашықтан оқыту бойынша 

сұрақтар мен жауаптар; 

COVID-19 таралуының алдын алу мақсатында балаларға қосымша білім 

беру ұйымына білім беру процесін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар; 

санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтай отырып, 2020 жылдың            

1 маусымынан бастап балаларға қосымша білім беру бөліміне жазғы кезеңде 

білім беру процесін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар. 

материалдар орналастырылды: 
Педагогтерге арналған республикалық оқу-әдістемелік журнал «Қосымша 

білім және тәрбие»; 

 «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру 

жобасының қорытындысы; 

2 республикалық іс-шаралар. 

«Жұлдыз», «Ерлік», «Балалайф» клубтарының контенттері күнделікті 

толықтырылады. 

Материалдар саны: 
әлеуметтік-педагогикалық бағыт бойынша – 95. 

 10. Балаларға қосымша білім берудің барлық туындаған мәселелері 

бойынша тәулік бойы кеңес беру қызметін уақтылы қамтамасыз ету үшін 

WhatsApp-та 2 чат құрылды (156 адам), оқушылар сарайлары, оқушылар үйлері 

және аула клубтары. 

6 мақала жарияланды: 

1)  «Жазғы демалыс – балалардың табалдырығында!», 29.04.2020 жыл; 

2) «Баланы жазғы сауықтыру лагеріне жіберуге бола ма?», 14.05.2020 

жыл, № 9 Облыстық газет «Ізденіс» (175); 

3) «Оқытудың интерактивті әдістері тәрбиеленуші тұлғаның құндылық 

бағдарлары мен адамгершілік нормаларын қалыптастыру факторы ретінде», 

01.06.2020 жыл, https://uchitelya.kz/ сайтында (Сілтемесі: https://uchitelya.kz/interaktivnye-

metody-obucheniya-kak-faktor-formirovaniya-czennostnyh-orientirov-i-nravstvennyh-norm-lichn/); 

4) «Хореографиялық ұжымдағы адамгершілік-патриоттық тәрбиелеудегі 

педагогикалық репертуардың рөлі», 28.05.2020 жыл, https://uchitelya.kz/ сайтында 

(Сілтемесі: https://uchitelya.kz/rol-pedagogicheskogo-repertuara-v-nravstvenno-patrioticheskom-

vospitanii-v-horeograficheskom-kollektiv/); 

5) «Жігер» клубы – балаларды дамыту орталығы, 09.06.2020 жыл, 

https://uchitelya.kz/ сайтында (Сілтемесі: https://uchitelya.kz/klub-zhiger-czentr-razvitiya-detej/); 

6) «Қосымша білім беру орталықтары білім алушыларды табысты 

жетістіктермен кемел келешекке бастайды», 28.05.2020 жыл, https://uchitelya.kz/ 

сайтында (Сілтемесі: https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-

alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/); 
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143 балаларға қосымша білім беру бағыттары бойынша 

бейнесабақтар және байқаулар. 

: 

 

 

Қосымша 

 

1. 2020 жылғы 22 қаңтардағы № 1 Шарт талаптарын орындау 

мақсатында «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-

білім беру жобасының аясында  1 республикалық іс-шара ұйымдастырылды 

және өткізілді: 

1) 2020 жылғы 23 қаңтар мен 28 ақпан аралығында – ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балалардың қатысуымен «Шексіз шығармашылық» 

республикалық қашықтықтан байқауы өткізілді. Қатысушылар саны – 1903, 

жеңімпаздар – 1183. 

Мақсаты: ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың бейнелеу 

қызметі, сәндік-қолданбалы өнер шығармашылығындағы шығармашылық 

әлеуетін анықтау және ынталандыру, сондай-ақ шығармашылық қызметтерін 

ынталандыру және қолдау арқылы әлеуметтік бейімдеу. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР 

БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК арасындағы 2020 жылғы 14 қаңтардағы № 2/ГЗ шартына 2020 

жылғы 17 тамыздағы № 4 қосымша келісімді орындау мақсатында 

қашықтық форматта 14 іс-шара ұйымдастырылды және өткізілді: 

1. «Жас Ұлан» әскери-спорттық ойынның республикалық финалы 

(18, 21-22 қыркүйек 2020 жыл). Республикалық ойынның мақсаты – 

қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, балалар мен жастарды әскери-

патриоттық тәрбиелеу жұмысы мазмұнының сапасын арттыру, салауатты өмір 

салтын насихаттау және дәріптеу. 

Қатысушылар саны – 170, жеңімпаздар – 9 жеке есепте, 18 – жалпы 

командалық есепте. Өңірлік деңгейдегі қатысушылар саны – 57 028 адам. 

2. «Менің Отаныма – менің бастамам» республикалық 
шығармашылық жобалар байқауы (14-16 қазан 2020 жыл). Байқаудың 

мақсаты: дарынды балаларды анықтауға және қолдауға бағытталған балалар 

мен жастардың бастамаларын дамытуға ықпал ету. 

Байқауға қатысушылар саны – 170 адам, жеңімпаздар – 27, жалпы 

командалық есепте – 3 облыс. Өңірлік деңгейдегі қатысушылар саны – 33 131 

адам. 

Мемлекеттік сатып алу шеңберінде 13.10.2020 жыл № 269-299 

шарттардың талаптарын орындау мақсатында 2020 жылғы 19 қазан мен 

11 желтоқсан аралығында балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ұйымдардың 400 педагогика кадрлары үшін біліктілікті 

арттыру курстары қашықтық форматта ұйымдастырылды және 

өткізілді: 



1. «Әскери-патриоттық клубтарда Отанды қорғауға саналы көзқарасты 

қалыптастыру».  

2. «Балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудың қажетті шарттары».  

3. «Балалар қоғамдық бірлестіктері – әлеуметтік тәрбиенің субъектісі».  

4. «Балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі менеджмент». 

5. «Бейнелеу өнеріндегі ART-технологиялар және компьютерлік 

модельдеу».  

6. «Сәндік қолданбалы өнердегі STEAM технологиялар». 

7. «Балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі балалардың әлеуметтік-

коммуникативтік дамуы».  

8. «Қосымша білім беру  арқылы заманауи мектептегі STEAM – жобалау 

қызметі».  

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагог қызметкерлерінің білімін жаңарту және кәсіби 

құзыреттілік деңгейін арттыру үшін жағдай жасау мақсатында ақылы 

негізде 2 біліктілікті арттыру курсы ұйымдастырылып өткізілді.    
1) «Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубтардың, сыныптар мен 

топтардың білім беру процесіндегі STEM технологиялары»,  2020 жылғы                

5-8 қаңтар, Нұр-Сұлтан қаласы. Тыңдаушылар саны – 38 адам; 

2) «Балаларға қосымша білім беру ұйымдарында әдістемелік жұмыстың 

заманауи технологиялары мен модельдері», 2020 жылғы 11-14 ақпан, Өскемен 

қаласы. Тыңдаушылар саны – 30 адам. 

6 вебинарлар (211 тыңдаушы): 

1) «Балалар қозғалысы: идеялар, ізденістер, бастамалар» онлайн-

семинары 28 мамыр 2020 жыл. Барлық қатысушылар: 35 адам; 

2) «Жазғы драйв» - балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша 

жұмыстың формалары мен әдістері» атты онлайн-семинары 17 маусым 2020 

жыл. Барлық қатысушылар: 36 адам; 

3) «Қосымша білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту кезіндегі 

мәдени-сауықтыру жұмыстарының түрлері мен әдістері» атты онлайн-

семинары 26 маусым 2020 жыл. Барлық қатысушылар: 36 адам. 

4) «Қосымша білім берудегі IT-технологиялар: жаңа мүмкіндіктер мен 

жетістіктер» онлайн-семинары 15 шілде 2020 жыл. Барлық қатысушылар: 34 

адам. 

5) «Мұражай педагогикасы балалар мен ересектердің бірлескен іс-

әрекетін ұйымдастыру нысаны ретінде» 14 тамыз 2020жыл. Барлық 

қатысушылар: 37 адам. 

6) «Қашықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру 

процесін ұйымдастыру» 28 қазан 2020 жыл. Барлық қатысушылар: 33 адам. 

 

Ақысыз негізде 2400 қамтуымен ZOOM платформасында балаларға 

қосымша білім беру педагогтарымен 24 оқыту вебинарлары 

ұйымдастырылды және өткізілді: 



1) «Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану арқылы балалар 

қозғалысының жұмысын тиімді ұйымдастыру: проблемалары және шешу 

жолдары» 14.04.2020 жылғы сағ.16.00; 

2) «Балаларды қашықтықтан оқытуда қосымша білім беру мәселелері 

және болашағы» 15.04.2020 жылғы сағ.11.00; 

3) «Қосымша білім беру ұйымдарында үйірмелерді қашықтықтан жүргізу 

мүмкіндіктері» 16.04.2020 жылғы сағ.14.00; 

4) «Дистанционное обучение - новый вектор развития дополнительного 

образования»  21.04.2020 жылғы сағ.15.00; 

5)  «Қашықтан оқытудың әдіс-тәсілдері» 22.04.2020 жылғы сағ.16.00; 

6) «Актуальность вопросов воспитания чувства патриотизма при 

формировании жизненной позиции обучающихся в условиях дистанционного 

обучения» 24.04.2020 жылғы сағ.16.00; 

7) «Қашықтықтан оқыту форматында қосымша білім беру педагогогының 

жұмыс жасау әдістері мен тәсілдері» 29.04.2020 жылғы сағ.16.00; 

8) «Қосымша білім беруде білім беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді 

формалары» (Эффективные формы организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании) 04.05.2020 жыл; 

9) «Один из этапов цифровизации в организациях ДО» 06.05.2020 жылғы 

сағ.16.00;  

10) «Реализация образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения» 05.05.2020 ж; 

11) «Дворец школьников – Школа: взаимодействие. Опыт. Перспектива» 

05.05.2020 жыл; 

12) Использование интегрированных форм деятельности в системе 

дополнительного образования – из опыта работы детского объединения «Театр 

моды «Ренессанс» 05.05.2020 жыл; 

13) «Применение дистанционных образовательных технологий в работе 

детских объединений организаций дополнительного образования» 06.05.2020 

жылғы сағ.12.00; 

14) «Из опыта работы детско-юношеского центра «Әлем» с детьми с 

ООП. Инклюзивное волонтерство» 12.05.2020 жыл; 

15) «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» 19.05.2020 жылғы сағ.15.00; 

16) «Самба. Базовые фигуры» 20.05.2020 жылғы сағ.14.00; 

17) «Организация дистанционного обучения в детских объединениях 

художественного направления» 22.05.2020 жылғы сағ.11.00. 

Тамыз кеңесі аясындағы вебинарлар 

1)  Қосымша білім беруде қашықтан оқыту технологияларын қолдану; 

2) Қашықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, балалар 

қозғалысының жұмысын ұйымдастыру; 

3) Қашықтықтан оқыту жағдайында «Жас сарбаз» балалар қозғалысының 

жұмысын ұйымдастыру; 

4) Инклюзивті еріктілік: жұмыс түрлері мен әдістері; 



5) Қосымша білім беру жүйесінде кіріктірілген қызмет түрлерін 

пайдалану (Алматы қаласы № 6 оқушылар үйінің «Ренессанс» сән театры» 

балалар бірлестігінің жұмыс тәжірибесінен); 

6) Ғылыми қызмет – қашықтықтан білім беруді дамытудың проблемалық 

кезеңдерінің бірі; 

7) Сова – конверт на магните (шеберлік сабақтарын өткізу кезінде 

бейнесабақтарды пайдалану). 

Жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру 

ұйымдарының білім алушылары, сондай-ақ, педагогтері арасында 

республикалық қашықтан байқаулар ұйымдастырылып және өткізілді: 
1) «Менің арманым» 2019 жылғы 11 желтоқсан – 2020 жылғы 31 қаңтар. 

Мақсаты: білім алушылардың зияткерлік-шығармашылық әлеуетін дамыту. 

Қатысушылар – 25, жеңімпаздар – 17; 

2) «Кітапханалық калейдоскоп» 2019 жылғы 3 желтоқсан - 2020 жылғы 28 

қаңтар. Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қыметке тарту, әдеби 

қабілеттерін, көркем талғамын және әсемдікті тануға деген қажеттілігін 

дамыту. Қатысушылар – 18, жеңімпаздар – 8; 

3) «Менің Отаныма – 10 игілікті іс» 2019 жылғы 12 желтоқсан – 2020 

жылғы 14 ақпан. Мақсаты: дарынды балаларды анықтау және қолдау, білім 

алушылардың азаматтық санасы мен әлеуметтік бастамаларын қалыптастыру. 

Қатысушылар – 26, жеңімпаздар – 5; 

4) «Ғарыштық одиссея» 2019  жылғы 6 желтоқсан – 2020 жылғы 7 ақпан. 

Мақсаты: астрономияны зерттеуге қызығушылықты ынталандыру. 

Қатысушылар – 37, жеңімпаздар – 23; 

5) «Ана деген сиқырлы сөз!» – 2020 жылғы 27 қаңтардан 5 наурызға 

дейін. Мақсаты: балалар мен жастардың өздігінен дамуы үшін қолайлы 

жағдайлар жасау, жас ұрпақ арасында шығармашылық белсенділікті дамытуға 

ынталандыру. Қатысушылар – 6, жеңімпаздар – 6;  

6) «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған...» 2020 жылғы 29 қаңтардан 

16 наурызға дейін. Мақсаты - адамгершілік құндылықтарды, анаға деген құрмет 

пен сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру, олардың танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету. Қатысушылар – 25, 

жеңімпаздар – 17; 

7) «Балаларға арналған жүрек» 2020 жылғы 5 қаңтардан 31 наурызға 

дейін. Мақсаты: каникул кезінде балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру қызметінің сапасын және 

тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасындағы педагогикалық 

жасақтардың қозғалысына қолдау көрсету және дамыту. Қатысушылар – 7, 

жеңімпаздар – 4; 

8) «Үздік педагогикалық жасақ – 2020» 2020 жылғы 5 қаңтардан 30 

сәуірге дейін. Мақсаты: педагогикалық жасақтардың кәсіби шеберлік деңгейін 

арттыру, жұмыс тәжірибесімен алмасу және тарату, педагогикалық 

мамандықтың беделін арттыру үшін жағдай жасау; 

9) «Мейірім әлемді құтқарады!» 2020 жылғы 1 сәуірден 25 мамырға дейін 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркемдік қиялын дамыту, 



дарынды және талантты балаларды қолдау. Қатысушылар – 1338, жеңімпаздар 

– 489; 

10) «Соғыс тарихы – отбасымның өмірінде» 2020 жылғы 10 наурыздан 5 

мамырға дейін. Мақсаты - білім алушылардың зерттеушілік және зияткерлік 

әлеуетін дамыту. Қатысушылар – 14, жеңімпаздар – 10; 

11) «Менің әкем – ең жақсы!» 2020 жылғы 10 наурыздан 8 мамырға дейін. 

Мақсаты: балалардың шығармашылық белсенділігін дамыту, сыныптан тыс 

және мектептен тыс жұмыстарды жандандыру. Қатысушылар – 6, жеңімпаздар 

– 6; 

12) «Жақындарыма хат» 2020 жылғы 10 наурыздан 12 мамырға дейін. 

Мақсаты: білім алушыларға патриоттық тәрбие беру бойынша жұмыстарды 

жандандыру және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету. 

Қатысушылар – 4, жеңімпаздар – 4;  

13) «Үздік тәрбиеші - 2020» 2020 жылғы 10 наурыздан 13 мамырға дейін. 

Мақсаты – шығармашылықпен жұмыс жасайтын, кәсіби қызметінде жоғары 

жетістіктері бар тәрбиешілерді ынталандыру. Қатысушылар – 8, жеңімпаздар – 

5; 

14) «Көк байрағым» 2020 жылғы 10 наурыздан 25 мамырға дейін. 

Мақсаты: дарынды балаларды анықтау және қолдау, білім алушылардың 

азаматтық санасы мен әлеуметтік бастамаларын қалыптастыру. Қатысушылар – 

0; 

15)  «Шуақты жаз - 2020» 2020 жылғы 10 наурыздан 29 маусымға дейін. 

Мақсаты: жазғы демалыс кезінде балаларды демалдыру, сауықтыру үшін тиімді 

жағдайды және олардың қабілеттері мен қызығушылықтарын жанжақты 

дамытуды қамтамасыз ететін жаңа инновациялық бағдарламалар, әдістер және 

технологияларды анықтау. Қатысушылар – 13, жеңімпаздар – 8; 

16) «Мобильный взгляд – «Один день из жизни дома» 2020 жылдың 11 

мамырдан бастап 31 шілдеге дейін. Мақсаты: балалардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін анықтау, оларды белсенді шығармашылық қызметке тарту. 

Қатысушылар – 4, жеңімпаздар – 2; 

17) «Dance-life» аулалық би байқауы 2020 жылдың 11 мамырдан 13 

тамызға дейін. Мақсаты: балалардың шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін 

жағдай жасау, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және белсендіру, 

белсенді шығармашылық қызметке тарту. Қатысушылар – 29, жеңімпаздар – 5; 

18) «Мен – еріктімін!» 2020 жылдың 01 маусымнан бастап 31 шілдеге 

дейін. Мақсаты: қазіргі қоғамдағы жас еріктілер қозғалысының дамуына ықпал 

ету. Қатысушылар – 14, жеңімпаздар – 6; 

19) «Менің болашақ мамандығым» 2020 жылдың 01 маусымнан 17 

тамызға дейін. Мақсаты: мамандықтар әлемі туралы білім алу, балалардың 

шығармашылық қабілеттерін және білімқұмарлығын дамыту. Қатысушылар – 

45, жеңімпаздар – 9; 

20) «Кітапханалық калейдоскоп» 2020 жылдың 1 маусымнан 28 тамызға 

дейін. Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, әдеби 

қабілеттерін, көркем талғамын және әдемілікті тану қажеттілігін дамыту. 

Қатысушылар – 46, жеңімпаздар – 12; 



21) «Ғарыштық одиссей» 14 қыркүйек – 16 қараша 2020 жыл. Мақсаты: 

астрономияны зерттеуге қызығушылықты ынталандыру. Қатысушылар – 44, 

жеңімпаздар – 19 адам; 

22) «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы» 21 қыркүйек – 30 қараша 2020 жыл. 

Мақсаты: Ұлт Көшбасшысы және Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті туралы білімді кеңейту. Қатысушылар – 15, жеңімпаздар – 8 адам; 

23) «STOP – коррупция!» 21 қыркүйек – 30 қараша 2020 жыл. Мақсаты: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру, балалар мен 

жасөспірімдердің құқықтық мәдениетін арттыру. Қатысушылар – 25, 

жеңімпаздар – 14 адам; 

24) «Үздік аула клубы» 21 қыркүйек – 30 қараша 2020 жыл. Мақсаты: 

білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, балалардың ойлауын 

дамыту, мінез-құлықтың әлеуметтік және қоғамдық мәдениетін тәрбиелеу. 

Қатысушылар – 88, жеңімпаздар – 35 адам; 

25) «Үздік мектеп мұражайы» 28 қыркүйек – 10 желтоқсан 2020 жыл. 

Мақсаты: білім беру ұйымдарында мектеп мұражайының маңыздылығын 

арттыру, өскелең ұрпаққа мұражайдың педагогикалық әсерінің мазмұнын, 

әдістері мен нысандарын жетілдіру. Қатысушылар – 12, жеңімпаздар – 8 адам; 

26) «Аяз Атаға Хат» 21 қыркүйек – 28 желтоқсан 2020 жыл. Мақсаты: 

балалар шығармашылығын тәрбиелеудің тиімді құралы ретінде ынталандыру, 

шығармашылық тұлғаны қалыптастыру, баланың ойлау қабілеті мен өзіндік 

ерекшелігін дамыту. Қатысушылар – 37, жеңімпаздар – 20 адам. 

6 тамызда қосымша білім берудің барлық бағыттары бойынша ZOOM 

платформасын қолдана отырып, 7 онлайн алаңда педагогтер инновациялық 

технологиялар мен оқыту әдістерін қолдану бойынша үздік тәжірибелерді 

көрсете отырып, вебинарлар, мастер-кластар, воркшоптар өткізді. 

7 тамыз – ҚР Білім және ғылым, Ішкі істер, Мәдениет және спорт 

министрліктерінің, Еуразиялық балаларға қосымша білім беру 

қауымдастығының, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру 

ұйымдарының, ҮЕҰ өкілдерінің, ата-аналар қоғамдастығының және онлайн 

қосылған 2 мыңға жуық қосымша білім беру педагогтерінің қатысуымен 

секцияның пленарлық отырысы. 

Facebook, Instagram, YouTube әлеуметтік желілерінде орналастыра 

отырып, балаларға қосымша білім беруді дамытудың негізгі бағыттары мен 

перспективалары, жаңа технологияларды қолдануды ескере отырып, мектептен 

тыс ұйымдардың білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, STEAM-технологияларды 

енгізу, оқыту бейнетаспаларын дайындау мәселелері талқыланды. 

 


