
ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығы 

Туристік-өлкетану және экологиялық-биологиялық бөлімнің 

2020 жылғы 9 айда атқарылған жұмыстар есебі 

 

 

Мақсаты: РҚББОӘО Туристік-өлкетану және экологиялық биологиялық 

бағыттағы бөлімі өз қызметін қосымша білім беру жүйесінің туристік-өлкетану, 

экологиялық-биологиялық бағыттар бойынша іске асырады. 

Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы бөлім                         

2020 жылы 9 ай бойы келесі іс-шараларды іске асырылды:  

 «Экоферма» ЖШС-мен өзара ынтымақтастық туралы меморандум 

жасалды. 

 Әзірленді:  

 Электронды форматтағы «Экоәлем» балалар танымдық журналы (№1, 

2, 3 нөмірлері: наурыз, маусым, қыркүйек 2020). 

 www.ziyatker.org сайтында РҚББОӘО  қашықтан 12 байқаулар 

ұйымдастырды және өткізілді, оған 1752 адам қатысты, оның 427 жеңімпаз 

болды. 

 «Жасыл планета» және «Жас саяхатшы» электронды қызығушылық 

клубтарының мазмұны үнемі жаңартылып отырады. 

 Туристік-өлкетану және экологиялық биологиялық бағыты бойынша 

ZOOM платформасында 450 БҚББ педагогтарын қамтыған 15 оқыту 

вебинарлары өткізілді: 

Барлық туындаған БҚББ мәселелері бойынша тәулік бойы 

консультациялық қызметті уақтылы қамтамасыз ету үшін WhatsApp-та 2 чат 

құрылды (86 адам.): 

- ОДОДБ басшыларымен: жас туристер станциясы – 57 адам, жас 

натуралистер станциясы-29 адам., 

Facebook, Instagram, Telegram, ВКонтакте әлеуметтік желілерінде және 

YouTube арнасында ақпараттық жұмыс ұйымдастырылды. Барлығы 80 

материал орналастырылды. 

2 мақала жарияланды:  

«Туристік-өлкетану бағытын дамытудағы қадам», 30.04.2020 ж.; 

«Қосымша білім беру орталықтары білім алушыларды табысты 

жетістіктермен кемел келешекке бастайды» 28.05.2020 ж., сайта 

https://uchitelya.kz/ (Ссылка https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-

ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-

bastajdy/). 

46 туристік-өлкетану және экологиялық-биологиялық бағыты 

бойынша бейнесабақтар мен конкурстар. 

1. 2020 жылғы 14 қаңтардағы № 2/ГЗ шартына 2020 жылғы 17 

тамыздағы №4 қосымша келісімді орындау мақсатында Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен ҚР БҒМ «Республикалық 

https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/
https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/
https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/


қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК арасындағы 

қашықтық форматта ұйымдастырылып өткізілді: 

Республикалық іс-шараларды өткізу бойынша материалдар дайындалды 

(бағдарлама, дипломдардың, алғыс хаттардың мәтіндері, сертификаттар,                       

іс-шара жоспарлары және т. б.) 

 «Қазақстан балалары шексіз әлемде!» балалар киносының 

республикалық фестивалі (2020 жылғы 10 қыркүйек). 
 Қатысушылар саны – 170, жеңімпаздар – 27, жалпы командалық есепте - 

3 облыс. 
 Фестивальдің мақсаты: киноөнері арқылы білім алушылардың тұлғалық 

рухани мәдениетін қалыптастыру, дарынды балалар мен жастарды анықтау 

және қолдау.  

 «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің республикалық форумы (2020 жылғы 14-16 қыркүйек).  

          Қатысушылар саны - 170, жеңімпаздар-30, жалпы командалық есепте-3 

облыс. 

 Форумның мақсаты – балаларды қоршаған ортаның экологиялық жай-

күйі мәселелерін зерделеуге тарту үшін жағдай жасау, баламалы энергия 

көздерін пайдалану идеясын танымал ету, тұлғаның шығармашылық дамуы, 

оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауы, қоғамдағы өмірге бейімделу, бос 

уақытты мазмұнды ұйымдастыру. 
 «Менің Отаным – Қазақстан» туристік экспедициялық жасақтардың 

республикалық слеті (2020 жылғы 28-29 қыркүйек).  

 Қатысушылар саны – 170, жеңімпаздар – 33, жалпы командалық                     

есепте-3 облыс. 

 Слеттің мақсаты - балаларда азаматтылық пен отаншылдық сезімдерін 

тәрбиелеу, туристік-өлкетану қызметін жандандыру жолымен салауатты өмір 

салтын насихаттау. 

 Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдар педагогтерінің білімін жаңарту және кәсіби құзыреттілік 

деңгейін арттыру үшін жағдай жасау мақсатында ақылы негізде 1 вебинар 

(41 тыңдаушы) ұйымдастырылды және өткізілді. 

 1) 2020 жылғы 10 маусымдағы «Қашықтықтан жазғы каникул 

жағдайындағы жобалау қызметі» онлайн-фасилитация мектебі. Барлық 

қатысушылар: 41 адам.;   

 Тегін негізде 450 қамтумен ZOOM платформасында БҚББ 

педагогтарымен бірге 15 оқыту вебинары ұйымдастырылды және 

өткізілді: 
 1) «Экологиялық ойлауды қалыптастыру» сағат 11.00-де 10.04.2020 ж.;                         

          2) «Балаларды қосымша білім берудегі проблемалар мен 

перспективаларды қашықтықтан оқыту» сағат 11.00-де. 15.04.2020 ж; 

3) Экологиялық ойлауды қалыптастыру» - 2 сағат 10.00. 17.04.2020 ж.; 



4) «Үздіксіз экологиялық білім беру жағдайында білім алушылардың 

жаратылыстану-ғылыми дағдыларын қалыптастыру» сағат 11.00-де. 20.04.2020 

ж.; 

5) «Онлайн іс-шараларды өткізудің әдістемелік әзірлемелері» сағат                   

12.00-де. 22.04.2020 ж.; 

6) «Гидропоника – өсімдіктерді экологиялық өсіру» сағат 12.00 де. 

23.04.2020 ж.; 

7) «Туристік-өлкетану бағытындағы білім беру процесін ұйымдастыру» 

сағат 11.00.сағ. 24.04.2020 ж.; 

8) «Ақтөбе қалалық жас натуралистер станциясы: қызметі, тынысы, 

ұтымды жоба жұмыстары» сағат 11.00-де. 28.04.2020 ж.; 

9) «Қашықтықтан оқыту форматында қосымша білім беру педагогогының 

жұмыс жасау әдістері мен тәсілдері» сағат 16.00-де. 29.04.2020 ж.; 

10) «Экологиялық-биологиялық бағыттағы қашықтықтан оқытудың әдіс-

тәсілдері» 15.00.30.04.2020 ж.; 

11) «Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру процесін іске асыру» 

05.05.2020 ж; 

12) «Қашықтан оқыту жағдайында туристік-өлкетану үйірмелері 

оқушыларының жарыстары» 12.05.2020; 

13) «Қашықтықтан оқыту жағдайында балалар туризмінің жұмысын 

ұйымдастыру» 12.05.2020; 

14) «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» сағат 15.00 19.05.2020 ж; 

15) «Қашықтыктан оқытуда өлкетану жұмысын ұйымдастырудың 

жолдары» сағат 16.00 20.05.2020 ж. 

Тамыз кеңесі аясындағы вебинарлар 

1) Балалар мен жасөспірімдер туризмі мен өлкетанудағы медиа-

жобалар; 

2) Ландшафтық дизайнның заманауи стильдері; 

3) «Біздің үй – табиғат» экологиялық білім беру жобасы»; 

4) Интерактивті білім беру-өлкетану Батыс Қазақстан облысының 

GIS- картасы; 

5) Балалардың экологиялық-биологиялық білім беруіндегі зертханалық 

жұмыстардың рөлі; 

6) «Өсімдіктерді топырақсыз өсіру – гидропоника» жобасының 

тұсаукесері; 

7) Туған өлкенің табиғат ескерткіштерінің интерактивті GIS-

картасы; 

         8) Туристік-өлкетану маршруттарының этномәдени аспектісі. 

Білім алушылардың сондай-ақ жалпы орта, қосымша, техникалық 

және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарының педагогтері арасында 

республикалық қашықтан конкурстар ұйымдастырылды және өткізілді: 

1) «Конституция-елдің негізгі заңы». Мақсаты: оқушылардың назарын 

еліміздің басты заңы – Қазақстан Республикасының Конституциясын 



зерделеуге аудару және балалардың шығармашылық өзін-өзі көрсетуі арқылы 

оны құрметтеуге тәрбиелеу. Қатысушылар - 609 оқушы. 173 қыз бала, 436 ұл 

бала, ауылдық жерлерден – 374 жұмыс, қалалық жерлерден-235 жұмыс. 

Жеңімпаздар-69; 

2) «Ана – өмірдің шуағы» 2019 жылғы 6 желтоқсаннан бастап 2020 

жылғы 5 наурызға дейін. Мақсаты: 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін 

мерекелеу, отбасылық құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу. 

Қатысушылар – 60, жеңімпаздар – 32; 

3) «Балалық шағымның аспаны. Тарих. Мақтаныш» 2019 жылдың 4 

желтоқсанынан 2020 жылдың 17 ақпанға дейін. Қатысушылар 53, жеңімпаздар-

29 адам; 

4) «Наурыз-көктем мейрамы» 2020 жылдың 22 ақпанынан 16 сәуіріне 

дейін. Мақсаты: Қазақстан халықтарының ұлттық дәстүрлерін, әдет-

ғұрыптарын сақтау, дамыту, дәріптеу. Қатысушылар - 12 адам, жеңімпаздар-5 

адам. 

5)  «Жылдың үздік қосымша білім беру ұйымы» 04.12.2019 ж. бастап 

17.02.2020 ж. дейін қатысушылар-18, жеңімпаздар-5; 

6) «Сиқырлы саусақтар» 2020 жылдың 14 ақпанынан 13 сәуіріне дейін. 

Мақсаты: білім алушыларды шығармашылық қызметке тарту, олардың 

танымдық қызығушылықтарын ынталандыру. Қатысушылар 3, жеңімпаздар-1 

адам; 

7) «Мен жұлдызбын!» 2020 жылдың 14 ақпанынан 20 сәуіріне дейін. 

Мақсаты: шығармашылық тұлғаны қалыптастыру, шығармашылық және өзіндік 

ойлауды дамыту. 22 қатысушы, жеңімпаздар-12 адам; 

8) «Әлем шары». Мақсаты: жас ұрпақтың назарын экологияның өзекті 

мәселелеріне аудару, саналы мінез-құлықты насихаттау және балалар мен 

жастарда табиғатты ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 

Қатысушылар 5, жеңімпаздар-3 адам; 

9) «Ана-гүл, Ана – өмір шуағы!» Республикалық қашықтық байқауы 2020 

жылдың 20 ақпанынан 12 сәуіріне дейін. Мақсаты: адамгершілік 

құндылықтарды, анаға деген құрмет пен махаббат сезімін қалыптастыру, 

балалардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. 27 

қатысушы, жеңімпаздар-12 адам; 

10) 2020 жылдың 12 наурызынан 27 сәуіріне дейін Абай Құнанбаевтың 

шығармашылығына арналған «Абай әлеміне саяхат». Мақсаты: дарынды 

балаларды қолдау және олардың танымдық қызығушылықтарын ынталандыру. 

22 қатысушы, жеңімпаздар-16 адам; 

11) «Желбіре, Жеңіс жалауы!»2020 жылғы 2 наурыздан 06 мамырға дейін. 

Мақсаты: өз Отанының тарихи өткенін құрметтеу арқылы өскелең ұрпақтың 

бойында патриоттық сезімді тәрбиелеу. 921 қатысушы, жеңімпаздар - 245 адам; 

12) «Ғаламшарды бірге сақтаймыз» 2020 жылғы 1 маусымнан 2 

қыркүйекке дейін. Мақсаты: жас ұрпақтың назарын экологияның өзекті 

мәселелеріне аудару, саналы мінез-құлықты насихаттау және балалар мен 



жастарда табиғатты ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 24 

қатысушы, жеңімпаздар-19 адам; 

13) «Жол жазбалары 2020 жылғы 25 мамырдан 27 шілдеге дейін. 

Мақсаты: танымдық, зерттеушілік байқауды дамыту, көргендерін түрлі-түсті 

сипаттай білу; 

14) «Үздік дизайн» 2020 жылдың 29 мамырынан 27 шілдесіне дейін. 

Мақсаты: балаларға қосымша білім беру жүйесінің жетекшілері мен 

мұғалімдерінің кәсіби қызметіне шығармашылық көзқарасын дамытуды 

ынталандыру, сондай-ақ олардың білім беру кеңістігінің имиджімен жұмыс 

жасау; 

15) Ақын Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығына арналған «Қазақтың 

қайсар Жұбаны» 2020 жылдың 25 мамырынан 30 шілдесіне дейін. Мақсаты: 

ұлы ақынның шығармашылығы мен шығармалары арқылы оқушылардың 

білімге деген қызығушылығын қалыптастыру. 25 қатысушы, жеңімпаздар-19 

адам. 

 

 

 


