
 

Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слетін өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы 

демалысын ұйымдастырушылардың республикалық слетін (бұдан әрі – Слет) 

өткізу мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты: республикадағы колледждердің, жоғары оқу орындарының 

үздік педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушыларды оқыту, олардың ортасында тәжірибе алмасу 

алаңдарын құру. 

Міндеттері: 

1) еліміздегі балалардың демалыс лагерьлеріндегі педагогикалық 

жасақтардың арасында тәжірибе алмасу және оқып үйрену алаңын құру; 

2) сауықтыру лагерьлерінің жағдайында балалар мен жасөспірімдердің 

әр түрлі қызметтегі тәжірибелік дағды мен біліктерін қалыптастыру; 

3) каникул кезеңінде балалардың сауықтыру демалысын, бос уақытын 

және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру мәселелері бойынша озық 

педагогикалық тәжірибені жинақтау және тарату; 

4) педагогикалық жасақтардың балалармен бірге жыл бойына істеген 

жұмыстарын талқылау; 

5) студенттік педагогикалық жасақтар, тәжірибелі педагогтермен 

тәжірибе сабақтар, шеберлік сыныптар, шығармашылық шеберханалар, 

тренингтер өткізу. 

3. Слетті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Слетті ұйымдастырушылар ұйымдастыру комитеті мен әділ қазылар 

алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Слетті өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Слет 2014 жылғы 13-15 наурызда Ақмола облысы Щучье 

қаласындағы «Балдәурен» РОСО РМҚК базасында өткізіледі. 

Келу күні – 2014 жылғы 12 наурыз, кері қайту күні – 15 наурыз (күннің 

екінші жартысы). 

Слеттің салтанатты ашылуы – 2014 жылғы 13 наурыз, жабылу 

салтанаты – 2014 жылғы 15 наурыз. Педагогикалық жасақтардың қызметі 

туралы көрме («Тәлімгерлік жаз») қатысушылар келген күні ресімделеді. 

Бағдарламада Слеттің салтанатты ашылуы, педагогикалық 

жасақтардың тұсаукесері, шығармашылық шеберханалар, шеберлік 



сыныптар, байқаулар, дөңгелек үстел, ойын батлдары, тәжірибелік сабақтар, 

тренингтер өткізу және мәдени бағдарлама қарастырылған. 

6. Облыстар, Астана және Алматы қалалары білім басқармалары 

бастықтарының, колледждер мен ЖОО басшыларының қолы қойылған 

өтінімдер, слетке қатысушылардың тізімі факспен немесе 

spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштамен (сканерден өткізіп) 2014 

жылғы 28 ақпанға дейін мына мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, 

Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1, «Республикалық қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

7. Слетке келген күні делегация жетекшісі ұйымдастыру комитетіне 

төмендегі құжаттарды тапсырады: 

1) слетке қатысу туралы өтінім; 

2) слетке жіберу туралы бұйрықтың көшірмесі; 

3) жеке куәліктердің көшірмелері; 

4) әр қатысушының медициналық анықтамасы; 

5) іс-сапар куәліктері. 

 

 

3. Слетке қатысушылар және оларға қойылатын талаптар 

 

8. Слетке Қазақстан Республикасындағы колледждердің, ЖОО-ның 

үздік педагогикалық жасақтары, жалпы орта білім және қосымша білім беру 

ұйымдарының педагогтері қатысады. 

9. Команда құрамына қатысушылардың саны – 7-10, оның ішінде біреуі 

– жетекші.  

10. Слетке қатысу үшін әрбір педагогикалық жасақ төмендегілерді 

әзірлеуі тиіс: 

1) «Біз топ дарындыларымыз!» атты педагогикалық жасақтың 

ресми карточкасы. Қатысушылар өздерінің шығармашылық презентациясы 

мен жасақ биінің бір үзіндісін дайындауы қажет. Берілетін уақыт 5 минуттан 

артық емес, егер берілген уақыттан асып кетсе, онда ұпайлары алынады. 

Бағалау өлшемдері: 

идеяның ерекшелігі; 

әр түрлі белсенді әдістердің қолданылуы; 

әртістілігі; 

атрибутиканың болуы. 

2) «Лагерьдің өмірінен бір күн» атты бейнеклип, қатысушылар 

өздерінің бейнеклипінің тұсаукесерін көрсету керек, берілетін уақыт - 5 

минут. 

Бағалау өлшемдері: 

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 (рөлдік ойындар, 

сахналау). Қатысушылар балалардың жасы және мәселе көрсетілген бір 

жағдайды алады. Топтың міндеті - берілген жағдайды сахнада ойнау және 

мәселені шешу жолдарын көрсету болып табылады. 

Бағалау өлшемдері: 

жылдам шешім таба білуі; 

педагогикалық әрекеттің мақсаттылығы; 

өз рөлдерін ойнау барысындағы әрқайсысының әртістілігі. 

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

қажет. 

Бағалау өлшемдері: 

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 көрме). Педагогикалық жасақтың 

қызметін көрсететін көрмеде мыналар болуы қажет: 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 көрсетілу керек  - Times New 

Roman шрифтпен, 14 кегльмен жазылған қағаз және электрондық нұсқаларды 

ұсыну. 

Бағалау өлшемдері: 

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 сергітуді дайындау. 

11. Әрбір облыс делегациясының өзіндік бірыңғай киім үлгісі мен 

төсбелгісі болуы қажет. 

 

 

 



4. Слет қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

13. Слет қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

14. Слет жеңімпаздары тиісті дәрежелі дипломдармен, бағалы 

сыйлықтармен марапатталады. Қатысушылардың барлығына сертификаттар 

беріледі. 

 

 

 5. Қаржыландыру 

 

15. Слетке қатысушылар мен жетекшілердің жолда жүруі, тамақтануы 

және жатын орындарының шығыстарын төлеу жіберуші ұйымдардың 

қаражаты есебінен. 

 

 

 

Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слетке қатысу туралы 

ӨТІНІМІ 

 

____________________________________ облысы 

 

Қатысушылар туралы мәлімет 
р/с Тегі, аты-жөні 

(толығымен) 

Туған күні 

(айы, жылы) 

толық жасы 

Оқу орны, 

мамандығы, 

курсы 

Педагогикалық 

жасақтағы 

жұмыс өтілі 

Электрондық 

поштасы,  

ұялы телефоны 

1      

 

Жетекші туралы мәлімет 
Тегі, аты-жөні 

 

Педагогикалық жасақтың 

толық аталуы 

Жұмыс орны, 

лауазымы 

Байланыс  телефоны, 

электрондық 

поштасы 

    

 

Келу кестесі 
Облыс/

қала 

Делегация 

жетекшісі 

Ұялы 

телефоны 

Келу күні, 

сағаты 

Поезд/

вагон 

нөмірі 

Қайту 

күні, 

сағаты 

Поезд/ 

вагон 

нөмірі 

       

 

 

 

 

 

 
 


