
 Қосымша білім беру жүйесіндегі балалар аула клубтары және 

басқа клубтық демалыс ұйымдары басшыларының және 

педагогтерінің, сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындары 

студенттерінің арасында «Ал біздің аулада...»   тақырыбында 

Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы балаларға 

қосымша білім беру жүйесінің сапасын және тиімділігін қамтамасыз етуге 

бағытталған әдістемелік жұмысты жетілдіру, педагог қызметкерлердің 

шығармашылық әлеуетін дамыту, инновациялық педагогикалық тәжірибені 

тарату мақсатында 2015 жылғы 2 маусым - 1 тамыз аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта «Ал біздің аулада...» 

Республикалық сырттай байқау өткізді. 

 Мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесінің сапасын және 

тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмысты жетілдіру, 

педагог қызметкерлердің шығармашылық әлеуетін дамыту, инновациялық 

педагогикалық тәжірибені тарату.  

Міндеттері: 

- балалар аула клубтары және басқа клубтық демалыс ұйымдары 

басшыларының және педагогтерінің үлгі болатын оң имиджін қалыптастыру; 

- қосымша білім беру педагогтерінің кәсіби шеберлігін және жеке 

тұлғалық әлеуетін дамытуға ықпал жасау; 

- мекен-жайларда немесе оқу орындарында  демалысты ұйымдастыру 

саласындағы үздік педагогикалық тәжірибені тарату. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 17  жұмыс түсті:  

1) «Клубтың ең үздік жетекшісі» - 4; 

2) «Аула клубтарына арналған ең үздік білім беру бағдарламасы» -  2; 

3) «Біздің аула клубы (орталық, үйірме)» презентациясы. – 8; 

4) «Ал біздің аулада...» үздік  іс-шара сценарийі» -  3; 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі тиіс, жұмыстың жаңашылдығы, түпнұсқалығы, жұмыстың техникалық 

орындалуының күрделілігі мен сапасы, туындының көркемдік деңгейі, 

элементтерді ресімдеу дизайны, түстердің үйлесімді келісуі, композициялық 

шешімнің сапасы, келешегінің бар болуы.  

Әділ қазылар алқасы қатысушылардың жас санаттарына сәйкес 

жеңімпаздарды анықтады: 

Номинация:   «Клубтың ең үздік жетекшісі» 

             1- орын: 

   Туленбаева   Уштап Каирлановна, «Оқушы» орталығының «Арман» 

аула  клубының  ұйымдастырушы-педагогі,  Маңғыстау облысы,  Ақтау  қ.  

     

 

 

http://www.ziyatker.org/


2  - орын: 

Дегтерева Ольга Михайловна, мектеп жанындағы денсаулық 

сауықтыратын күндізгі «Күншуақ» лагері, №2 Ақкөл орта мектебінің    

ұйымдастырушы-педагогі,  Ақмола  облысы,  Ақкөл  қ.; 

 3 - орын: 

Торопова Ольга Владимировна, қалалық балалар жасөспірімдер 

орталығының ұйымдастырушы-педагогі, Солтүстік Қазақстан облысы, 

Петропавл  қ.; 

Номинация: «Біздің аула клубы (орталық, үйірме)» презентациясы 

1- орын: 

Ашамаева Светлана Коблановна, қалалық балалар жасөспірімдер 

орталығының «Ровесник» аула клубының ұйымдастырушы-педагогі, Солтүстік 

Қазақстан облысы,  Петропавл қ.; 

Алтынбаева   Зауре  Сабитбековна, «Оқушы» орталығының «Ұшқын» 

аула клубының педагогі,  Маңғыстау облысы,  Ақтау қ.; 

2 - орын: 

Танекина Айжан Естаевна, «Оқушы» орталығының «Рауан» аула 

клубының  «Тоқыма»  үйірмесінің жетекшісі, Маңғыстау облысы, Ақтау қ.; 

Кружнова  Мария Павловна, «Жас қанат» аула клубының педагогі, 

Қостанай  облысы,  Қостанай қ.; 

Текеева Ұлжан   Нұржанқызы, «Оқушы» орталығының  «Тайбурыл»  аула 

клубының  «Сурет»  үйірмесінің  жетекшісі,Маңғыстау облысы, Ақтау қ.; 

3  орын: 

  Сұрағанова Бейсенкүл Назірқызы, «Болашақ» аула клубының 

ұйымдастырушы-ұстазы,  Қарағанды  облысы,  Жезқазған қ.; 

Шмик   Ирина   Михайловская, балалар мен жасөспірімдердің  

орталығының педагогі, Қарағанды облысы,  Шахтинск қ.; 

Эсматова  Турсунай    Базарбаевна, «Оқушы» орталығының ағылшын тілі 

үйірмесінің  жетекшісі, Маңғыстау облысы,  Ақтау қ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы    Дегтерева О. М.                1 

2 Ақтөбе облысы -                  - 

3 Алматы облысы - - 

4 Атырау облысы - - 

5 Шығыс Қазақстан облысы - - 

6 Жамбыл облысы - - 

7 Батыс Қазақстан облысы - - 

8 Қарағанды облысы Сұрағанова Б. Н.-2 

 Шмик   И.   М. 

2 

9 Қостанай облысы Кружнова  М. П. 

Сеитова Г. С. 

Ахмадиева Л. Е. 

Платошина  М.   

А. 

1 

10 Қызылорда облысы - - 

11 Маңғыстау облысы Туленбаева   У. К. 

АлтынбаеваЗ.  С. 

Танекина А. Е. 

Текеева У. Н. 

Эсматова Т. Б. 

Абылхаирова Г. И 

5 

12 Павлодар облысы - - 

13 Солтүстік Қазақстан 

облысы 

 Торопова О. В. 

Ашамаева С. К. 

Исмагулова Г. Б. 

 

2 

14 Оңтүстік Қазақстан 

облысы 

- - 

15 Алматы қаласы - - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы 17 11 

 

 

 

 

 


