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 қазан 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


Туған елдің табиғаты



Армансыз адам ормансыз бұлбұл



Балалық шақ – бал өмір



Менің сүйікті спортшым



Тәуелсіз елдің жастары



A LETTER TO A FRIEND



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 29.10.2021 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 3.11.2021 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.

Интеллектуальный портал знании «Абырой» приглашает к участию в дистанционном
конкурсе 2021-2022 учебного года для учащихся и учителей дошкольных, среднихобщеобразовательных, технических, дополнительных, профессиональных учебных
заведении.
В конкурсе могут участвовать учащиеся, студенты, учители, воспитатели, преподаватели
средних и высших учебных заведении и приравненные к ним личности.
---------------------------------Интеллектуально образовательный портал "Абырой" поставлен на учет
свидетельством KZ30VPY00029365 Министерство информации и общественного
развития РК как сетевое издание
----------------------------------

Правила конкурса основана на следующих нормативных документов:
Цели и задачи конкурса.
Цель конкурса – повышение научно-исследовательских, творческих и профессиональных
навыков участников для сбора и пропаганды педагогической практики, развитие интереса
к науке.
Задача конкурса – повышение качества обучения путем повышения интереса к
исследованиям и знаниям. Повышение творческих навыков, навыков познания
выявление талантов через научные проекты.
Конкурсанты могут участвовать по следующим направлениям:
Учащиеся 1-11 класса;
Воспитанники детских садов;
Студенты;
Учителя школ и колледжей;
Темы конкурсов для учащихся:


Природа нашей Родины



Моя заветная мечта



Мое счастливое детство



Мой любимый спортсмен



Молодежь – опора независимости



A LETTER TO A FRIEND



Научная работа



Выразительное чтение



Мир рисунков



Я талантлив (песнопение, танцы, рукоделие)

Темы конкурсов для учителей:


Лучшее внеклассное мероприятие



Лучший сценарий



Лучший поурочный план



Лучший открытый урок



Лучший классный час



Лучшее портфолио учителя



Лучшая презентация к уроку



Лучший психолог



Талант учителя

Условия конкурса
Конкурсные работы принимаются до 29.10.2021
Конкурсант должен отправить квитанцию, заполненную заявку и конкурсную работу на
электронную почту alga@abyroi.art . Работы принимаются в форматах рисунка, стиха,
сочинении, эссе, рукоделии, научной работы, теста, кроссворда соответствующий по
указанным темам.
Заявка принимается только в формате Word. Работы без квитанции не принимаются.
Заявка должна заполнятся как указан на образце. Заявки в формате jpg,jpeg не
принимаются. В квитанции должно отображаться дата, ФИО отправителя, адресат, сумма
(скриншот в истории переводов на Kaspi Gold).
Скачать заявку участника: http://abyroi.art/abyroi-suranys.docx
Работы принимаются на трех языках. Если заявка участника будет заполнена на
казахском языке наградные материалы будут на казахском, если на русском
соответственно будут на русском.

Организационный взнос и скидка
- Организационный взнос для учащихся – 500 тенге
- Организационный взнос для педагогов – 1300 тенге

Все участники конкурса награждаются сертификатами участника, а победители
дипломами. А также награждаются благодарственными письмами руководители и
родители учащихся. Победители награждаются дипломами I,II,III степени.
Реквизит:
Карта Kaspi GOLD (ИИН: 991216400523, номер карты: 5169 4971 7650 3492 Назерке)
Пополнение счета Qiwi кошелька (кошелек номері: 8 777 123 23 13)
Пополнение баланса мобильного оператора Beeline (номер: 8 777 123 23 13)

Итоги конкурса будут объявлены в 03.11.2021 на сайте www.abyroi.art и в Instagram
странице @abyroi.art

Дополнительная информация
Телефон для справок: 8 777 123 23 13
E-mail: alga@abyroi.art
Сайт: www.abyroi.art
Instagram: @abyroi.art
Время работы: 09:00 – 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

