ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!!!
«Білім-Образование-Education» Республикалық ғылыми-педагогикалық
орталығы «Үздік сабақ жоспары» ІІІ Республикалық қашықтық
педагогикалық сайысына қатысуға шақырады!
Сайыс «Рухани Жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын
іске асыруды көздейді.
Сайысқа студенттер/магистранттар/докторанттар, мектепке
дейінгі білім беру ұйымдары, жалпы білім беру ұйымдары, ЖОО мен ООО
педагогтары және оларға теңестірілген тұлғалар қатыса алады.
Сайыс:
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын;
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылғы
10 қаңтар Қазақстан халқына Жолдауын;
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта
және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын,
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім
беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға
теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да
азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016
жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу
туралы бұйрығын;
«Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту
шеңберінде педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім
беру бағдарламаларын» іске асыру аясында өткізіледі.
Мерзімі: жұмыстар (электрондық нұсқа) 2018 жылдың 23-ші қазанға
дейін қабылданады. 29-ші қазанға дейін Сайыстың жеңімпаздары мен
жүлдегелері анықталады. 29-шы қазаннан бастап қатысушы Сертификаттары
мен Дипломдары жіберіледі (электронды нұсқасы).
Сайыс мынадай бағыттар бойынша өтеді:
- Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтары арасындағы «Үздік сабақ
жоспары» бағыты;
- Бастауыш сынып педагогтары арасындағы «Үздік сабақ жоспары»
бағыты;
- Орта сынып педагогтары арасындағы «Үздік сабақ жоспары» бағыты;
- Жоғарғы сынып педагогтары арасындағы «Үздік сабақ жоспары» бағыты;
- НЗМ педагогтары арасындағы «Үздік сабақ жоспары» бағыты;
- ЖОО мен ООО педагогтары арасындағы «Үздік сабақ жоспары» бағыты.
Қазылар алқасының номинацияларды көбейтуге және азайтуға құқығы
бар.
Сайысқа қатысушы үміткерлер осы бағыттар бойынша ұсынылады.
Үміткер тек қана осы бағыттардың біреуіне ғана қатыса алады.

Сайыс нәтижелері www.rnpc-bilim.kz сайтында жарияланады.
Мерзімінен кешіктірілген жұмыстар қабылданбайды және қаралмайды.
Жіберілген жұмыстар қайтарылмайды.
Ұсынылған жұмыстар мәтіндер, электронды оқыту өнімдері, тестілер,
слайд-шоу, таныстырылымдар, графикалық объектілер, аудио және бейне
материалдар, анимациялар, қосымша файлдар және т.б. түрінде болуы
мүмкін.
Ұсынылатын жұмыстар кез келген бағдарламалық құрылым немесе кез
келген форматта (Lego Mindstorms EV3/NXT Home Edition; Arduino Software
(IDE); Android/iOS/Windows Phone Developers Tools; Adobe: Photoshop, Flash,
Illustrator; Corel: Video Studio, Draw; SunRav Book Editor; Autoplay Media
Studio; MS Office және т.б.) орындалуы тиыс. Жұмыстардың көлемі 2 Гб-дан
аспау керек.
Сайысқа қатысушылар қатысушы ӨТІНІМІН толық толтырулары
қажет. Дұрыс толтырылмаған өтінім мен өтінімі жоқ жұмыстар
қабылданбайды. Жұмыстар rnpc_education@mail.ru электронды мекенжайына «Конкурс» атты белгімен жіберілуі тиіс.
Сайысқа қатысып сертификат пен диплом алу үшін үміткерлер
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының «Білім беру
ұйымдарының ақылы негізде тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету)
ұсынуы» жөніндегі 63-бабына, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2001
жылғы 16 қаңтардағы №142 «Коммерциялық емес ұйымдар туралы»
Заңының 10, 32, 33, 35-баптарына сәйкес арнайы жарна төлейді
Жарнаның мөлшерін конкурсты ұйымдастырушылар белгілейді.
Жарна мөлшері: 3000 (үш мың) теңге.
Біздің есепшотымыз:
РНПЦ «Білім-Образование-Education»
АО «Казкоммерцбанк» (АО «Қазақстан Халық банкі»)
БИК KZKOKZKX (NBRKKZKX)
Есепшот номері KZ86 9261 7014 3M44 0000
ИИН/БИН 891 019 400 195
КНП 171
КБЕ 19 Немесе Халық банкінің карточка номеріне 4390 8782 3024 9251
жасауға болады.
Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыздар: +7-707355-64-48, +7-747-777-55-67 (WhatsApp), +7(7172)25-34-86 немесе e-mail:
rnpc_education@mail.ru. Сайт мекенжайы: www.rnpc-bilim.kz.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!
Сообщаем Вам, что в рамках Программы модернизации общественного
сознания
«Рухани
Жаңғыру»
пройдёт
ІІІ
Республиканский
педагогический конкурс «Лучшая разработка урока», который проводит
Республиканский научно-педагогический центр «БІЛІМ – ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION».
Нормативная база:
- Статья Главы Государства «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания»;
– Н.А. Назарбаева, народу Казахстана, Стратегия «Казахстан-2050» «Новый
политический курс состоявшегося государства», 31 августа 2016;
- Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу
Казахстана. 10 января 2018 г;
- Закон РК «Об образовании», 2007г. (с дополнениями и изменениями по
состоянию на 24.11.2015);
- Программа обновленного содержания образования Республики Казахстан,
2016 г.;
- О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики
Казахстан от 27 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил и условий
проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц,
занимающих должности в организациях образования, реализующих
общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного
среднего, общего среднего, образовательные программы технического и
профессионального, послесреднего
образования, и иных гражданских
служащих в сфере образования и науки».
В конкурсе могут принять участие педагоги дошкольных
организации,
педагоги
общеобразовательных
организаии,
студенты/магистранты/докторанты, преподаватели СУЗ/ВУЗ-ов и
приравненные к ним лица.
Сроки: работы (электронная версия) будут приниматься до 23 октября
2018 года. До 29 октября будут определены победители и призеры. Начиная
с 29 октября раздача дипломов и сертификатов участника (электронный
вариант!).
Участники могут принять участие в конкурсе по следующим
направлениям:
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов дошкольных
организации;
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов начальных классов;
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов средних классов;
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов старших классов;
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов НИШ;
- Направление «Лучшая разработка урока» педагогов СУЗ/ВУЗ-ов.
Комиссия имеет право увеличивать или уменьшать номинации.
Результаты будут отражаться на сайте www.rnpc-bilim.kz. Материалы,
предоставленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не

принимаются. Представленные материалы возврату не подлежат. Своим
участием Вы подтверждаете свое согласие на публикацию работы на нашем
сайте.
Представленные работы могут представлять собой файлы приложений,
анимацию, аудио- и видеоматериалы, графические объекты, презентации,
слайд-шоу, тесты, электронные обучающие продукты и др. Работы могут
быть выполнены в любом формате и при помощи любого программного
обеспечения (Lego Mindstorms EV3/NXT Home Edition; Arduino Software
(IDE); Android/iOS/Windows Phone Developers Tools; Adobe: Photoshop, Flash,
Illustrator; Corel: Video Studio, Draw; SunRav Book Editor; Autoplay Media
Studio; MS Office и др.).
Объем работ не должен превышать 2 ГБ.
Заявки на участие и материалы направлять по e-mail:
rnpc_education@mail.ru, c пометкой «Конкурс». Все участники должны
полностью заполнить ЗАЯВКУ участника. Работы без ЗАЯВКИ или с
неправильно заполненной ЗАЯВКОЙ рассматриваться не будут
Лица желающие участвовать в Конкурсе, согласно статье 63
«Предоставление организациями образования товаров (работ, услуг) на
платной основе» Закона «Об образовании», а также согласно статьям 10, 32,
33, 35 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16
января 2001 года № 142-II, оплачивают специальный взнос.
Размер взноса определяется организаторами Конкурса.
Размер взноса: 3000 (три тысячи) тенге.
Контакты и банковские реквизиты
РНПЦ «Білім-Образование-Education»
АО «Казкоммерцбанк» (АО «Народный Банк Казахстана»)
БИК KZKOKZKX (NBRKKZKX)
Номер расчетного счета KZ86 9261 7014 3M44 0000
ИИН/БИН 891 019 400 195
КНП 171
КБЕ 19 или на номер карточки Народного банка 4390 8782 3024 9251
По всем вопросам обращаться по телефону +7-707-355-64-48, +7-747777-55-67(WhatsApp),
+7(7172)25-34-86
или
на
e-mail:
rnpc_education@mail.ru. Адрес сайта www.rnpc-bilim.kz.

Исп. Алибаев Ерлан
Тел.: +7-747-777-55-67, +7(7172)25-34-86

