
Ғылыми-техникалық бағыттағы  бөлімінің 2020 жылғы  

I тоқсанда атқарған қызметі туралы есеп 

 

Бөлім 2020 жылғы І тоқсанда ұйымдастырып, өткізді:  

І. «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім 

беру жобасы аясында «Ұшқыр ой алаңы» республикалық оқушылардың 

дебаттық турнирі. 

ІІ. РҚББОӘО жоспарына сәйкес өткізілді: 

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын 

ұйымдардың 25 педагог қызметкерлеріне арналған қысқа мерзімді 

біліктілікті арттыру курсы; 

ZOOM платформасында ҚББ педагогтарына вебинарлар: 

1) Карантин кезінде Lego Mindstorms EV3 симуляторында балаларды 

қашықтықтан оқыту 2020 жылғы 3 сәуір сағат 11:00; 

 

           
 

2) Қашықтықтан оқыту жағдайында техникалық үйірмелердің жұмысын 

ұйымдастыру. Орнитоптерді дайындау 2020 жылғы 6 сәуір сағат 15:00; 

 

        
 

3) «Қашықтан оқытуға арналған ClassRoom және Hangouts 

платформалары» 2020 жылғы 9 сәуір сағат 11:00; 

 

     
  



4) Модельдерге арналған аккумуляторлар жасау 2020 жылғы 13 сәуір 

сағат 15:00; 

 

       
 

5) Қашықтықтан оқытуда «Бастапқы техникалық үлгілеу» бағыты 

бойынша бағдарламалық материалды бейімдеу 2020 жылғы 16 сәуір сағат 

11:00; 

 

     
 

6) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «NatRoboCom-2020 (National 

Robotics Competition)» ұлттық роботтық техника жарысының 

категорияларының ережелерімен танстыру» 2020 жылғы 17 сәуір сағат 15:00. 

 

         
 

Дайындалды: 

1) Балаларға ғылыми-техникалық бағытта қосымша білім беру бойынша 

бейне сабақтар тізімі; 

ІІІ. www.ziyatker.org сайтында электронды форматтағы №1 

«Темірқазық» балалар танымдық журналы жарияланады;   

«Эврика» электронды клубының контенті үнемі толықтырылады (апта 

сайын).  



Қосымша 

 

«Ризашылық - қайырымдылық бұлағы» республикалық акциясы 

шеңберінде іс-шаралар өткізу» 001-100-159 ерекшелігі бойынша 2020 жылғы 

22 қаңтардағы № 1 Шарт талаптарын орындау мақсатында бөліммен 2020 

жылғы 25-26 ақпанда Шымкент  қаласында жалпы білім беретін мектеп 

оқушылары арасында «Ұшқыр ой алаңы» республикалық пікір-сайыс турнирі 

өткізілді. Қатысушылар саны - 119, жеңімпаздар – 18.  

Мақсаты: республика оқушылары арасында дебат қозғалысын дамыту 

және насихаттау. 

 

        

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагог қызметкерлерінің білімін жаңарту және кәсіби 

құзыреттілік деңгейін арттыру үшін жағдай жасау мақсатында 

бюджеттен тыс 2020 жылғы 24-28 ақпан аралығында Орал қаласында «Робот 

техникасы, Ардуино, 3D printing және жасанды зият – балалардың техникалық 

шығармашылығын дамыту құралы» тақырыбында біліктілікті арттыру курсы 

ұйымдастырылып өткізілді. Тыңдаушылар саны-25 адам 

 

     
 

 

2020 жылғы 1 тоқсанда қашықтан өткізілген интернет  

байқаулардың тізімі  

1. «Қысқы ертегі» (2019 жылғы 24 қазан - 2020 жылғы 24 қаңтар). 

Мақсаты: көркем шығармашылық құралдар арқылы білім алушыларға 

экологиялық, эстетикалық тәрбие беру, қоршаған ортаға қамқорлық көрсетуді 

үйрету, жан-жақты дүниетанымын қалыптастыру. Қатысушылар саны – 105, 

жеңімпаздар – 69. 



2. «Қыс аппақ қарымен сәнді» (2019 жылғы 5 желтоқсан - 2020 жылғы 

27 қаңтар). 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. Қатысушылар саны – 60, жеңімпаздар – 31. 

3. «Көңілді саяхат» (2019 жылғы 5 желтоқсан - 2020 жылғы 28 қаңтар). 

Мақсаты: шығармашыл тұлғаны, өзіндік ойлау ерекшелігі мен балалар 

туризмін және өлкетануды дамыту. Қатысушылар саны – 37, жеңімпаздар – 37. 

4. «Жақсылық жаса» (2020 жылғы 5 ақпан – 19 наурыз). 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, 

талантты және дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар саны – 37, 

жеңімпаздар – 21. 

5. «Жүректен жүрекке» (2020 жылғы 6 ақпан – 31 наурыз). 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, 

талантты және дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар саны – 40, 

жеңімпаздар – 22. 

6. «Армысың, Әз Наурыз!» (2020 жылғы 14 ақпан – 10 сәуір). 

Мақсаты: білім алушыларды Қазақстан халқының әдет-ғұрыпын сақтауға, 

ұлттық салт-дәстүрді дәріптеуге, шығармашылық қызметін дамытуға тарту. 

Қатысушылар саны – 24, жеңімпаздар – 13. 

7. «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» (2020 жылғы 14 ақпан – 14 

сәуір). 

Мақсаты: балалардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту.  

8. «Сиқырлы пластилин» (2020 жылғы 24 ақпан – 22 сәуір). 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. 

9. «Балалар және ғарыш» (2020 жылғы 24 ақпан – 6 мамыр). 

Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, 

талантты және дарынды балаларды қолдау. 

10. «Суреттер әлемі» (2020 жылғы 28 ақпан – 15 мамыр). 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық әрекетке тарту, дарынды 

балаларды анықтау және қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға 

ынталандыру. 

11. «Ерлiк жырын жырлаймыз» (2020 жылғы 12 наурыз – 23 мамыр). 

Мақсаты: Білім алушыларды Ұлы Отан соғысы оқиғаларын зерттеуге 

ынталандыру арқылы патриоттық дүниетанымын қалыптастыру. 

 


