
ҚР БҒМ РҚББОӘО ақпараттық-талдау бөлімінің 2020 жылдың                    

І тоқсанындағы қызметі туралы есебі 

 

Ағымдағы жылдың 4 айында бөліммен келесі жұмыстар жүргізілді. 

1. Дайындалған 

«Экоәлем» және «Темірқазық» балалар танымдық журналдарын, 

педагогтарға арналған «Қосымша білім және тәрбие» ғылыми-әдістемелік 

журналын электронды форматта беттеу; 

ақпарат 

1) технопарктер мен бизнес-инкубаторлардың болуы туралы; 

2) педагогтарды компьютерлік техникамен қамтамасыз ету туралы; 

3) ТЖ жағдайында педагогтардың еңбек демалысы туралы; 

диплом нобайлары, республикалық конкурстарға арналған 

сертификаттар. 

2. Апта сайын ҚР БҒМ РҚББОӘО онлайн мәжілістері жүргізіліп тұрады. 

3. www.ziyatker.org сайт жұмысы.  

Сайтта материалдар орналастырылған:  

«Жануарлар – менің достарым» суреттер конкурсын өткізу ережесі; 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы» жалпы ұлттық мәдени-білім беру 

жобасының қорытындысы. 

«ТЖ жағдайындағы РҚББОӘО қызметі туралы ақпарат» айдары 

ашылды, оған орналастырылған: 

1) қашықтықтан оқытуды өткізу үшін мектептен тыс ұйымдар 

педагогтарының компьютерлік техникамен қамтамасыз етілуі туралы ақпарат 

(өңірлердің деректері бойынша). ҚР БҒМ ұсынылған;  

2) балаларға қосымша білім беру бағыттары бойынша бейне сабақтар 

тізімі мен базасы;  

3) педагогтарға, ата-аналарға және балаларға оқу үдерісін қашықтықтан 

режимде ұйымдастыру туралы өтініштер; 

4) қашықтықтан оқыту тәсілдері әзірленді және ДД ұйымдары 

директорларының чаттарына жіберілді. 

Вебинар-конференция айдары ашылды, оған орналастырылған: 

1) ДД бағыттары бойынша вебинарлар кестесі; 

2) ДД бағыттары бойынша бейне сабақтар. 

 «Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», «Юный 

Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Музыканты», «Галерея» 

(күн сайын) клубының контенттері тұрақты түрде толықтырылады. 

Материалдардың саны: 

көркем-эстетикалық бағыт бойынша: -18; 

әлеуметтік-педагогикалық бағыт бойынша: - 19; 

http://www.ziyatker.org/


туристік-өлкетанулық және экологиялық-биологиялық шығармашылық 

бағыт бойынша: -13; 

ғылыми-техникалық бағыт бойынша: -11. 

 2020 жылдың І тоқсанында  сайтты  48 030 адам қарап шыққан. 

10 305 пайдаланушы сайтты көріп шыққан. Елдерден сайтқа 

кірушілер саны: Казахстан – 9 589, Ресей – 387, АҚШ- 268, Қырғызстан- 19, 

Украина- 19, Беларусь- 10, Германия - 7.  

 Нұр-Сұлтан (1 635), Алматы (1 438) қалаларынан, Павлодар (738), 

Атырау (624), Қостанай (658), Қарағанды (691), Ақтөбе (595), Жамбыл (522) 

облыстарынан сайтқа кірушілердің ең көп саны тіркеліп отыр. 

www.ziyatker.org сайтта РҚББОӘО 45 қашықтықтан интернет-байқау 

орналастырылды, оның ішінде 21 аяқталды, оған 3203 (оның ішінде 1691 

жеңімпаз) қатысты, оның ішінде балалар: 

6 жасқа дейін  –28 қатысушы;  

7-10 жас – 1006 қатысушы;  

11-14 жас – 1286 қатысушы;  

15-18 жас – 883 қатысушы;  

Ауылдық жерден – 1403 қатысушы; 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар – 1903 

Сонымен қатар, бөліммен «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» 

жалпыұлттық мәдени - білім беру жобасының дипломдары, сертификаттары, 

алғыс хаттары дайындалды және басып шығарылды, сайтқа орналастырылды. 

 


