
«Ата заңым - ардақтым» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

8 маусым мен 26 тамыз аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарының педагогтері арасында 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұрпақ+» 

мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында «Ата заңым - ардақтым» 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Мақсаты: үздік педагогикалық тәжірибені анықтау және жинақтау, 

педагогикалық шеберлікті жетілдіру.  

Міндеттері: 

педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру;  

тәрбие үдерісіне заманауи педагогикалық технологияларды енгізу; 

шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтерді көтермелеу. 
Байқауға барлығы 8 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары - 6. 

Байқау жұмыстарын жоғары білікті мамандардан тұратын әділқазылар 

алқасы бағалады.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі өлшемдер бойынша 

бағаланды:  

мазмұндылық;  

байқаудың мақсатына және номинациясына сәйкестілігі;  

тұтастық (мақсат пен міндет тұжырымдамасының нақтылығы және 

айқындылығы; күтілетін нәтиженің оқыту түрлері мен әдістерінің, мақсаты 

мен міндетінің өзара байланысы); 

әдістемелердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестігі;  

инновациялығы; 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудың дәстүрлі емес түрлерін 

қолдану. 

«Ата заңым - ардақтым» тақырыбында қашықтықтан өткізілген 

республикалық интернет-байқаудың әділ қазылар алқасының шешімі 

негізінде педагогтер жеңімпаздар болып анықталды. 

 

«Ата заң - тұғырымыз» номинациясы 

 

І орын 

1. Журман Наталья Михайловна (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, № 2 

ясли-балабақшасы). 

ІІ орын 

2. Сыздыкова Алия Муталовна (Астана қаласы, № 73 «Аяулым» балабақшасы). 

ІІІ орын 

 

3. Калугина Ирина Владимировна (Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы, 

Боровское ауылы, «Жас әлем» балабақшасы); 



4. Ногаева Акмаржан Альметовна (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Соқыр және 

нашар көретін балаларға арналған облыстық «Болашақ» арнайы мектеп – 

интернаты). 

 

«Менің Қазақстаным – менің болашағым»  номинациясы 

 

І орын 

5. Трофимишина Тамара Исаевна (Астана қаласы, № 20 «Арайлым» ясли-

балабақшасы). 

 

«Конституция - кемелдік кепілі» номинациясы 

 

ІІ орын 

6. Садвакасова Самалгуль Мурзатаевна (Павлодар облысы, Екібастұз ауданы, 

Солнечный кенті, № 28 жалпы білім беретін орта мектеп). 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы   

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы   

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы   

6. Жамбыл облысы 1 1 

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы 1  

9. Қостанай облысы 2 2 

10. Қызылорда облысы   

11. Маңғыстау облысы   

12. Павлодар облысы 1 1 

13. Солтүстік Қазақстан облысы   

14. Оңтүстік Қазақстан облысы   

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы 3 2 

 Барлығы 8 6 

 

 


