
ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығының туристік-өлкетану экологиялық-биологиялық 

бағытындағы бөлімнің 2021 жылдың І жарты  

жылдығында атқарылған жұмыс есебі 

 

 

Қызмет мақсаты:  РҚББОӘО-ның туристік-өлкетану, экологиялық-

биологиялық бағыттағы бөлімі өз қызметін қосымша білім беру жүйесінің 

туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыты бойынша жүзеге асырады. 

2021 жылдың І жартыжылдығында туристік-өлкетану, экологиялық-

биологиялық бағытында келесі іс-шаралар өткізілді: 

Өткізу бойынша материалдар дайындалды (бағдарлама, диплом мәтіндері, 

алғыс хат, сертификаттар, қадамдық жоспар және т. б.): 

1.  «Қазақстан балалары шексіз әлемде!» балалар киносының 

республикалық фестивалі  

Мақсаты: үздік классикалық және заманауи өнер үлгілерін игеру және 

орындау, дарынды балалар мен жастарды анықтау және қолдау арқылы білім 

алушылардың тұлғалық рухани мәдениетін қалыптастыру. 

2. «Алтын қазына» көркем және сәндік-қолданбалы өнер бойынша 

балалар шығармашылығының республикалық көрме-байқауы 

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. 

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

зерттеушілерінің республикалық форумы    

Мақсаты: білім алушыларды табиғатты қорғау қызметіне баулу, 

экологиялық мәдениетті және туған өлкенің табиғатына экологиялық бағдарлы 

көзқарасты тәрбиелеу. 

Әзірленді:  
Электронды форматтағы «Экоәлем» балалар танымдық журналы                           

(2021 жылғы наурыз №1); 

«Жасыл планета», «Жас саяхатшы» қызығушылықтары бойынша 

электронды клубтардың контенті үнемі толықтырылып отырады. 

«Халықаралық экология, инженерия және педагогика ғылымдары 

академиясы» ҚҚ бірлесіп ұйымдастырылды және өткізілді:  

1) 8-наурыз Халықаралық әйелдер күніне арналған «Алтын жүрек» 

балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың 

педагог-әйелдері арасындағы республикалық қашықтық байқауы, 2021 жылғы 12 

қаңтардан 5 наурызға дейін өткізілді. Барлық қатысушылар – 126, жеңімпаздар – 

3.  

Мақсаты: кәсіби қызметінде жоғары жетістіктері бар шығармашылықпен 

жұмыс істейтін педагогтерді ынталандыру.  



2) «Алғысым шексіз, Жер-Ана!» жалпы орта және қосымша білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында 2021 жылғы 1 ақпаннан 19 сәуірге 

дейін қабылдануда. Қатысушылар - 3 500, жеңімпаздар -.  

Мақсаты: білім алушылардың экологиялық мәдениетін және табиғи 

ресурстарға ұқыпты қарауды қалыптастыру. 

Курстан кейінгі қолдау аясында ZOOM платформасында 12 вебинар 

ұйымдастырылды және өткізілді (264 тыңдаушы):  

1) «Балалар-жасөспірімдер туризмі мен өлкетануға ЅТЕАМ-

технологияларды енгізу», 23.02.2021 ж. Қатысушылар: 25; 

2) «Қазақ халық аспаптары сыныбында білім алушылармен педагог 

жұмысының заманауи формалары мен тәсілдері», 26.02.2021 ж. Қатысушылар: 

25.  

3) «Балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану бойынша үйірме 

жұмысын мектепте ұйымдастыру», 26.02.2021 ж. Қатысушылар: 50;  

4) «Жобалау қызметі – экологиялық STEAM-білім беру құралы», 

03.03.2021 ж. Қатысушылар:25;  

5) «Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балаларды адамгершілік-эстетикалық тәрбиелеу», 02.03.2021 ж. 

Қатысушылар:16;  

6) «Қазақ халық аспаптары сыныбында білім алушылармен педагог 

жұмысының заманауи формалары мен тәсілдері», 02.03.2021 ж. Участников: 25; 

7) «Балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану бойынша үйірме 

жұмысын мектепте ұйымдастыру», 04.03.2021 ж. Қатысушылар: 20;  

8) «Хореография бойынша балаларға қосымша білім беру педагогінің 

тәжірибесінде ақпараттық технологияларды пайдалану», 10.03.2021 ж. 

Қатысушылар:15;  

9) «Хореография бойынша балаларға қосымша білім беру педагогінің 

тәжірибесінде ақпараттық технологияларды пайдалану», 11.03.2021 ж. 

Қатысушылар:16; 

10) «Мұражай – мәдени-тарихи қоғам мұрасы», 12.03.2021 ж. 

Қатысушылар:16;  

11) «Мұражай – мәдени-тарихи қоғам мұрасы», 16.03.2021 ж. 

Қатысушылар: 18;  

12) «Қосымша білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балаларды адамгершілік-эстетикалық тәрбиелеу», 18.03.2021 ж. 

Қатысушылар:13. 
 

 

  

  


