Құрметті педагогтар және ата-аналар!
“Абырой” интеллектуалды білім порталы балабақша, мектепке дейінгі, жалпы орта,
қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен
ұстаздарын 2021-2022 оқу жылының қыркүйек айындағы республикалық қашықтықтан
өткізілетін байқауларға қатысуға шақырады.
Байқауға оқушылар/студенттер, тәлімгерлер, мұғалімдер, тәрбиешілер, орта/жоғары оқу
орындарының оқытушылары және оларға теңестірілген тұлғалар қатыса алады.
---------------------------------"Абырой" интеллектуалды блім порталы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
KZ30VPY00029365 куәлігімен желілік басылым ретінде тіркелген
----------------------------------

Байқау ережесі мына нормативтік құжаттарға негізделген:
Байқаудың мақсаттары мен міндеттері
Байқаудың мақсаттары – қазіргі педагогикалық тәжірибені жинақтау және насихаттау үшін
қатысушылардың ғылыми-зерттеу, шығармашылық, кәсіби әлеуетін арттыру. Ғылымға
қызығушылығын дамыту.

Міндеттері:
Зерттеулерге және білімге деген қызығушылықты арттыру арқылы оқыту сапасын
арттыру. Шығармашылық және танымдық қабілеттерін дамыту, ғылыми жобалар арқылы
таланттарды анықтау.

Қатысушылар байқауға мынадай бағыттар бойынша қатыса алады:
1-11 сынып аралығындағы оқушылардың шығармашылық бағыты;
Балабақша тәрбиеленушілерінің шығармашылық бағыты;
Студентердің шығармашылық бағыты;
Мектеп, колледж мұғалімдері;
Оқушылар конкурстық жұмыс ретінде төмендегі тақырыптар бойынша


Алтын ұя мектебім



Аяулы алтын күз



Жазғы демалыстан естелік



Ұстаз ұлы тұлға



Оқушының ғылыми жұмысы



Мәнерлеп оқу



Суреттер әлемі (еркін тақырыпта сурет салу)



Өнерлі өрге жүзер (ән, би, қолөнер)

эссе, сурет, мәнерлеп оқылған өлең, ғылыми жоба, ән, би, қолөнер бұйымдарын жолдай
алады.

Мұғалімдер конкурстық жұмыс ретінде төмендегі бағыттар бойынша


Үздік сыныптан тыс іс – шара



Үздік сценарий



Үздік сабақ жоспары



Үздік ашық сабақ



Үздік тәрбие сағаты



Үздік мұғалім портфолиосы



Үздік сабақ презентациясы



Үздік психолог



Ұстаз өнері

жұмыстарын жолдай алады.
Байқау шарты
Конкурстық жұмыстар 17.09.2021 дейін қабылданады.
Байқауға қатысу конкурсанттың alga@abyroi.art электронды почтасына жарнапұл
түбіртегін, өз жұмысын және қатысушы сұранысын толтырып жіберуі арқылы жүзеге
асады. Конкурстық жұмыстар жоғарыдағы тақырыптарға сай сурет, өлең, шығарма, эссе,
қолөнер туындысы, ғылыми жұмыс, тест, кроссворд түрінде қабылданады.
Ескерту!
Сұраныс тек Word форматында ғана қабылданады. Түбіртек (квитанция) жоқ жұмыстар
мүлдем қабылданбайды. Сұраныс қағазы үлгіде көрсетілгендей толтырылуы қажет.
Сурет, фото түріндегі сұраныс қағазы қабылданбайды. Төлем түбіртегінде төлем
суммасы, уақыты мен датасы толық әрі анық көрінуі міндетті (Kaspi GOLD түбіртегінің
историядағы толық нұсқасы жолдануы тиіс).
Қатысушы сұранысын жүктеп алу: http://abyroi.art/abyroi-suranys.docx
Байқауға жұмыстар үш тілде қабылданады. Сұраныс қазақ тілінде толтырылса
марапат қағазы қазақ тілінде, орыс тілінде толтырылса орыс тілінде беріледі.

Байқауға қатысу жарнасы және жеңілдік



Педагогтар үшін 1300 теңге
Оқушылар үшін 500 теңге

Барлық конкурсанттар қатысушы сертификатымен, жеңімпаздар дипломмен
марапатталады. Сонымен қатар барлық оқушылардың жетекшілері мен ата – аналарына
алғыс хаттар табысталады. Конкурс жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен
марапатталады.
Конкурсқа қатысушы alga@abyroi.art электронды почтасына конкурсқа қатысуға сұраныс
қағазын, төлем квитанциясын, конкурстық жұмысты жолдайды.
Реквизит:
Kaspi GOLD картасы (ЖСН: 991216400523, Карта номері: 5169 4971 7650 3492)
Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 8 777 123 23 13)
Beeline мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салу (номер: 8 777 123 23 13)
Конкурс қорытындысы 22.09.2021 күні www.abyroi.art сайтында және @abyroi.art
Instagram парақшасында жарияланады.
Қосымша ақпарат
Анықтама телефондары: 8-777-123-23-13
E-mail: alga@abyroi.art
Сайт: www.abyroi.art
Instagram: @abyroi.art
Жұмыс уақыты: 09:00 – 18:00.
Демалыс күндер: сенбі, жексенбі.

