
Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слетінің 

қорытынды есебі 

 

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 мақсатындаПедагогикалық жасақтар және балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастырушылардың республикалық слетін 2014 жылғы 

12-15 наурызда Ақмола облысы Щучье қаласындағы «Балдәурен» РОСО РМҚК 

базасында ӛткізілді. 

Міндеттері: 

1) сауықтыру лагерьлерінде балалардың әр түрлі қызметтегі тәжірибелік 

біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; 

2) каникул кезеңінде балалардың сауықтыру демалысын, бос уақытын 

және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру мәселелері бойынша озық 

педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату; 

3) педагогикалық жасақтардың балалармен бірге жыл бойына істеген 

жұмыстарын талқылау; 

4) студенттік педагогикалық жасақтар, тәжірибелі педагогтермен 

тәжірибе сабақтар, шеберлік сыныптар, шығармашылық шеберханалар, 

тренингтер ӛткізу. 

Слетке педагогикалық олимпиаданың І айналымының жеңімпаздары мен 

Қазақстан Республикасындағы колледждердің, ЖОО-ның үздік педагогикалық 

жасақтары, жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері 

қатысты.Қатысушылардың жалпы саны - 121. 

Бағдарламада слеттің салтанатты ашылуы, педагогикалық жасақтардың 

тұсаукесерлері, шығармашылық шеберханалар, шеберлік сыныптар, байқаулар, 

дӛңгелек үстел, ойын батлдары, тәжірибелік сабақтар, тренингтер ӛткізу және 

мәдени бағдарлама қарастырылды. 

Слеттің аясында білім беру ұйымдарының қызметтерін кеңінен ашып 

кӛрсететін жазғы кезеңде балаларды сауықтыру жӛніндегі (қызықты тәжірибе, 

әдістемелік нұсқаулар, фотосуреттер, портфолио) материалдардан құралған 

«Тәлімгерлік жаз» (үздік кӛрме) әдістемелік материалдардың республикалық 

кӛрмесі ӛткізілді.  

Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слеті тӛмендегі бӛлімдер бойынша 

ӛткізілді: 

1) «Біз топ дарындыларымыз!» атты педагогикалық жасақтың ресми 

карточкасы(5 минуттан артық емес); 

2) «Лагерьдің ӛмірінен бір күн» атты бейнебаян, қатысушылар ӛздерінің 

бейнебаяндарының тұсаукесерін кӛрсетті (5-7 минут); 

3) «Педагогикалық жағдайларды шешу» байқауы (рӛлдік ойындар, 

сахналау). Қатысушылар балалардың жасы және мәселе кӛрсетілген бір 

жағдайды алды. Топтың міндеті - берілген жағдайды сахнада ойнау және 

мәселені шешу жолдарын кӛрсету болып табылды; 



4) «Залмен ойын ойнау» байқауы. Жасақ залмен бір ойынды ойнады. 

5)«Тәлімгерлік жаз» (үздік кӛрме). Педагогикалық жасақтың қызметін 

кӛрсеткен кӛрмеде мыналар болды: үлестірме материалдар, буклеттер, 

әдістемелік туындылар, педагогикалық жасақтың атрибутикасы, балалардың 

жазғы сауықтырылуын және демалысын ұйымдастыру бағдарламалары; 

аңыздар сандықшасы, ән жинағы, ойын техникалары; мәдени шаралар 

сценарийлері, жасақ туралы ақпарат, 2013 жылғы жазда атқарылған жасақ 

жұмысы туралы ақпарат кӛрсетілді; 

6) топтық ән мен тақырыптық сергіту. 

Педагогикалық  жасақтардың қойылымдары келесі бағалау ӛлшемдері 

бойынша бестік жүйемен бағаланды:  

1)«Біз топ дарындыларымыз!» атты педагогикалық жасақтың ресми 

карточкасы: 

идеяның ерекшелігі; 

әр түрлі белсенді әдістердің қолданылуы; 

әртістілігі; 

атрибутиканың болуы. 

2) «Лагерьдің ӛмірінен бір күн» атты бейнеклип: 

музыкалық сүйемелдеу / дыбыс (музыка, дыбыстың немесе дыбыстық 

файлдың бейнекадрларға сәйкестігі); 

сюжеттің тұтастығы; 

креативтілігі (бір өзінділігі, күтпеген жағдайы, сюжеттің ерекшелігі); 

әсерлілігі (субъективті баға); 

презентация жасай алуы. 

3) «Педагогикалық жағдайларды шешу» байқауы (рӛлдік ойындар, 

сахналау): 

жылдам шешім таба білуі; 

педагогикалық әрекеттің мақсаттылығы; 

өз рөлдерін ойнау барысындағы әрқайсысының әртістілігі. 

4) «Залмен ойын ойнау» байқауы: 

нақты мақсат қоя білуі, мақсаттың орындалуы; 

ойынға қатысуға негіздей білуі; 

ойынға қатысушыларды ұйымдастыра білуі; 

ойын барысында оның ережелерін нақты түсіндіре білуі; 

сөз мәнері, педагогикалық техникасы, интонациясы, дыбысталуы; 

ерекшелігі. 

5) «Тәлімгерлік жаз» (үздік кӛрме): 

көрме материалдарын ресімдеудегі идеяның креативтілігі, ерекшелігі; 

көмкемдік ресімделуі, идеяның орындалу сапасы; 

2013 жылғы жазғы маусымда педагогикалық жасақтың қызметінің 

нақтылығы; 

мазмұндылығы (балалар лагерінің, тәлімгерлік қызмет тақырыбының 

ашылуы, педагогикалық жасақ жұмысының ерекшелігі); 

көрме материалдарының тұтастылығы (материалды орналастыру 

логикасы, жалпы композицияның қабылдануы). 

6) топтық ән мен тақырыптық сергіту: 

орындаушылық шеберлігі; 



әртістілігі, сахналық қозғалысы; 

түпнұсқалығы және орындаушылық деңгейі; 

сахналау (пластика, костюм, реквизит, орындаушылық мәдениеті); 

музыкамен сүйемелдеуі; 

костюмдарының ерекшелігі, креативті дизайн. 

Шығармашылық сайыстың қорытындысы бойынша слеттің жеңімпаздары 

анықталды: 

Марапатталды 

Бас жүлде дипломымен:«Жігер» педагогикалық жасағы, жетекшісі –     

Қадырбекова Дамира Мұратқызы,Солтүстік Қазақстан облысы,                            

«М. Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі» КМҚК- 

электронды кітап; 

І дәрежелі дипломмен:«І шуақ» педагогикалық жасағы, жетекшісі –

Айтен Анаргүл Саматқызы, Ақмола облысы, «Кӛкшетау қаласы (қазақ тілінде 

оқытылатын) Ж. Мусин атындағы педагогикалық колледжі» МКҚК- планшет; 

ІІ дәрежелі дипломмен:«Жүрек жылуы» педагогикалық жасағы, 

жетекшісі – Қуанышбаева Айгүл Тұрабатқызы, Алматы облысы, «Есік 

гуманитарлық-экономикалық колледжі» МКҚК- сандық фоторамка; 

ІІІ дәрежелі дипломмен:«Жайық жастары» педагогикалық жасағы,  

жетекшісі Нұрашева Гүлнар Сырымқызы,  Батыс Қазақстан облысы,                    

«Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж» МКҚК- DVD. 

 

Номинациялар бойынша дипломдармен марапатталды: 

«Жаз жетістіктері - 2014»:«ТОНУС» педагогикалық жасағы,   жетекшісі 

– Комлева Ульяна Вадимивна, Павлодар облысы,  «Б. Ахметов атындағы 

Павлодар педагогикалық колледжі» КМҚК;  

«Абырой мен құрмет»:«Кристалл» педагогикалық жасағы, жетекшісі – 

Ӛмірбекова Әсел Асылбекқызы, Шығыс Қазақстан облысы, «Шығыс» ӛңірлік 

орталық» КММ;  

«Алтын жүрек»:«Ұлағат ұландары» педагогикалық жасағы,   жетекшісі – 

Сәрсенбай Гүлнар Сәрсенбайқызы, Қызылорда облысы, Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті;  

 «Жыл магистрі - 2014»:«Мастер-класс» педагогикалық жасағы,  

жетекшісі – Ренгулова Надежда Петровна, Алматы қаласы, «№2 Алматы 

мемлекеттік гуманитарлық-педагогтік колледжі» МКҚК;  

«Дебют»:«Жігер» педагогикалық жасағы, жетекшісі – Оразиманова 

Гүлнар Данерқызы, Шығыс Қазақстан облысы, «Жігер» Ӛскемен балалар-

жасӛспірімдер клубтарының бірлестігі» МКҚК;  

 «Жұлдызды сәт»:«Благодарю» педагогикалық жасағы, жетекшісі –

Измағамбетова Рыскүл Махамбеталиқызы, Ақтӛбе облысы, «Қ. Жұбанов 

атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті»;  

«Тәлімгерлер әні»:«SunRise» педагогикалық жасағы, жетекшісі –

Келиманова Жанар Мейрамбаевна, Жамбыл облысы, Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институты;  

Үздік бейнебаян»:«ДЖЭМ» педагогикалық жасағы, жетекшісі – Исакова 

Евгения Казимировна, Солтүстік Қазақстан облысы, М. Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;  



«Тәлімгер флэшмобы - 2014»:«Ӛркен» педагогикалық жасағы, жетекшісі 

– Бисембаева Айбибі Серікқалиқызы, Атырау облысы,                           «К. 

Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі;  

«Супертәлімгер - 2014»:«ЖАСТАР» педагогикалық жасағы, РОСО 

«Балдәурен» РМҚК, Ақмола облысы; 

«Үздік тәлімгерлік жасақ»:«Жастар»педагогикалық жасағы, жетекшісі – 

Тасжанова Меруерт Жақсылыққызы, Маңғыстау облысы, «Маңғыстау 

гуманитарлық колледжі» МКҚК;  

«Үздік тәлімгерлік жаз көрмесі»:«Нұрлы жүрек»педагогикалық жасағы, 

жетекшісі – Рахмбердиева Гүлназ Нұраханқызы, Жамбыл облысы, «Абай 

атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі» МКҚК; 

«Алқызыл желкен»:«Балдәурен» педагогикалық жасағы, жетекшісі –

Мешелова Роза Жарасбайқызы, Қостанай облысы, «Қостанай гуманитарлық 

колледжі». 

Слеттіңжабылу салтанатында жеңімпаздар дипломдармен және бағалы 

сыйлықтармен марапатталды,барлық қатысушыларға сертификаттар 

тапсырылды. Қазылар  алқа мүшелері,педагогикалық жасақтардың 

жетекшілері, шебер-сыныптарын ӛткізген педагогтералғыс хаттармен 

мараптталды. 

Слетті ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы барлық 

педагогикалық жасақтар дайындығының жоғары деңгейлігін атап ӛтті.  

Слетке Астана қаласы және Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан 

облыстарынан басқа Қазақстанның 13 ӛңірлерінен қатысушылар қатысты.  

 

 

 


