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Уважаемые, коллеги!
Открыт прием заявок на Международный конкурс «Педагогикалық ізденіс»
(Поиск педагогических решений).
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов
профессиональной деятельности работников образования, социальной сферы
(программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности
соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки
региона, не выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение
педагогического опыта, повышение квалификации учителей.
По итогам конкурса можно получить диплом и медаль участника. Каждой
работе будет присвоено призовое место (1 ,2 или 3).
Прием заявок продлится до 20 сентября 2015 года.
Информационное письмо по данному конкурсу прилагается. Ждем
Ваши заявки! Поспешите!
С уважением, руководитель Научно-методического центра «Ziat» Жуманова
Бекаршын Кимашовна
+7 708 194 99 73
87172 904 666
Телефон:
+7 701 578 44 13

E-mail:
astana_center_2013@mail.ru

+7 (7172) 904 666

Заявки на конкурс и вопросы направлять по
электронной почте с пометкой «Конкурс
Педагогикалық ізденіс».

С уважением ТОО НМЦ "ZIAT"
Наши контакты
+7 (7172) 9 0 4 -6 6 6
+7 701 578 44 13

Сайт:
www.centeroir.kz

Астана қаласы
ЖШС «ZIAT» ҒӘО

ТОО НМЦ «ZIAT»
город Астана
мт®«£С«,й

«ZIAT» Ғылымн -әдістемелік орталыгы,
Астана каласы, Қошқарбаев данғ.28, тел.: 8 (717-2) 65-66-69,+7 701 578 44 13

Исх. №

2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ТОО «Научно-методический центр «ZIAT» (г. Астана) приглашает Вас принять участие
в Международном конкурсе учителей «Педагогикалық ізденіс» (10.08.2015 - 20.09.2015г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной дея
тельности учителей школ, колледжа и высшей школы (программ, презентаций), предоставление
авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки
региона, не выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение педагогического опы
та, повышение квалификации учителей.
I. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И НОМИНА
ЦИЯМ:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Номинация 1.4. Презентации в работе с родителями.
Номинация 1.5. Презентации в методической работе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Номинация 2.4. Педсовет.
Номинация 2.5. Работа с родителями.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЕЙ
«Педагогикалық ізденіс».______________________
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
Наименование и номер направления
Наименование и номер номинации
Полное наименование (без сокращения)
места работы
Должность
Почтовый адрес участника
(с почтовым индексом), ФИО получателя
Код региона
Телефон домашний
Телефон мобильный (пример, 8 700 000 00 00)
E-mail
Заявка оформляется отдельным файлом!
заявка обязательно должна быть заполнена в таблице
Данные в дипломе заполняется в соответствии с заявкой

Примечание: Если адрес указан неверно и письмо возвращается к нам обратно, то повтор
ная отправка платная
В случае если специалист принимает участие в разных направлениях, заявка оформляется
отдельно по каждому направлению.
II. Необходимые документы для участия в Конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие;
- оплату регистрационного взноса.
-Заявка высылается по электронной почте непосредственно в Оргкомитет. Названия файла по фа
милии участника конкурса.
IV. Правила участия в Конкурсе
Условия участия в Конкурсе регламентируется Положением о Международном конкурсе
«Педагогический поиск», проводимой НМЦ «ZIAT». Данное положение размещено на сайте в
разделе «Конкурсы для учителей», подразделе «Педагогикалық ізденіс».
V. Финансовые условия участия в Конкурсе 6000 тенге /2000 рублей/

II. Сроки проведения Конкурса:
Сроки
Этапы
10.08.2015-20.09.2015г
Основной (отправка работ)
21.09.2015-01.10.2015Г
Заключительный
(оценка работ, подведение итогов конкурса)

III. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие, вместе с работой;
- оплату регистрационного взноса.
Важно: заявку, работу и квитанцию нужно выслать вместе в одной папке, высылается по
электронной почте непосредственно в Оргкомитет. При отправке письма по электронной почте в
разделе "Тема" необходимо указать фамилию участника и указать «Конкурс Педагогикалык
ізденіс»
VI. КОНТАКТЫ:
Телефон:
+7 701 578 44 13
+7 (7172) 904 666

E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Заявки на конкурс и вопросы направлять по элек
тронной почте с пометкой «Конкурс
Педагогикалык ізденіс».

Сайт:
www.centeroir.kz

Банковские реквизиты для участников из
Казахстана:

Банковские реквизиты для участников из России:

ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал
БИН /БСН/BIN 140540011754
н/с KZ219261501173973000
БИК KZKOKZKX
КНП 861

ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»
БИН/БСН/BIN 140540011754
номер счета KZ649261501173973002
Реквизиты банка

АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан
SWIFT: KZKO KZ КХ
к/с 30111810400000000059

«Сберегательный Банк Российской Федерации»
Москва, Россия
ИНН 7707083893
к/с 30101810400000000225 в РКЦ ГУЦБ РФ
БИК 044525225
SWIFT: SABRRUMM012

Директор ТОО «HMIJ«ZIAT»»

Б.Жуманова

«Педогогикалық ізденіс» атты
Халықаралық педагогикалық
сайысы туралы Ереже
1. Жалпы ережелер.
1.1. «Педогогикалық ізденіс» - Халықаралық жүмыстар сайысы - бүл
педагогикалық жұмысшылардың жэне (немесе) басқа мамандардың
орындауымен
жасалған
жұмыстардың
профессионалды
қызметінің
қорытындысы (эрі қарай - Сайыс).
1.2. Сайыс келесі бағыттар бойынша өткізіледі:
«Бағыты» 1. Оқыту - білім беру үдерісіндегі тұсаукесерлер
«Бағыты» 2. Әдістемелік әзірлемелер
1.3. Сайыстың авторлық құқығы «ZIAT» Ғылыми -әдістемелік орталығы
тиесілі (эрі қарай Орталық). Сайыстың барлық тапсырмаларының авторлық
құқығы Сайыстың ғылыми-әдістемелік комиссиясына тиесілі.
1.4. Қатысуға өтініш жіберу мен төлем төлеу Сайыс Ережелерімен толық
келіскендік болып табылады.
1.5. Сайыс туралы толық ақпарат, тіркелу уақыты мен тэртібі, қатысу
шарттары, сайыстың нәтижесі Орталықтың ресми сайтында жарияланады.
www.centeroir.kz
1.6. Орталық үшін қатысушылардың мүдделері ең бірінші орында тұрады.
1.7. Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған Сайысқа қатысу ақылы.
Қатысу төлемін қатысушы өз қаражаты есебінен немесе білім беру
мекемесінің, білім беру басқармасының, заңды тұлға, демеушілердің
қаражаты есебінен төлейді.
1.8. Берілген Ережеде көрсетілмеген барлық сұрақтар бойынша жауапты
Сайысты ¥йымдастырушылар қатысушылардың мүдделерін қарастыра
отырып жауап береді.
2. Сайыстың мақсаттарьь
Сайыстың негізгі мақсаттары болып табылады:
2.1. Сайыстың негізгі мақсаты - нағыз өз мамандығының майталманын
анықтау, яғни сайыс халықаралық бойынша келген білім беру, мәдениет,
әлеуметтік сала мамандары ұсынған жүмыстардың ең жақсысын таңдау.
2.2. Қатысушылар дистанционды түрде сайысқа қатысып, республика
шегінен
басқа
халықаралық
масштабта
өздерінің
педагогикалық
тәжірибелерімен бөлісу және біліктілік деңгейлерін көтеру.
2.3. Педагогикалық тэжірибе жинақтау және кеңейту, оқытушылардың
біліктілік деңгейлерін көтеру.
3. Сайыстың қатысушылары.
3.1. «Педогогикалық ізденіс» сайысына (екі бағыттың әрқайсысына) білікті
педагогикалық қызметкерлер жэне мекемелер мен үйымдардың мамандары
(педагогикалық қызметкерлер, мэдениет қызметкерлері, элеуметтік сала
қызметкерлері) үйымдастырушылық төлем төлегеннен кейін қатыса алады.
3.2. Сайысқа барлық қатысуға ниеті бар қалаушылар алдын ала іріктеусіз
өткізіледі, Сайысқа қатысуға ниеттілерден бас тарту рүқсат етілмейді.
3.3. Сайысқа қатысу ерікті түрде жүргізіледі. Қатысуға мәжбүрлеу рұқсат
етілмейді.

4. Сайыстың уйымдастырылуы және әткізілуі, тіркеу.
4.1. Сайысты ұйымдастырушы ««ZIAT» Ғылыми -әдістемелік орталығы»
болып табылады. Үйымдастырушы қатысушыларды тіркеуді, жұмыстарды
сараптауды, қорытынды шығаруды, марапаттауды жүзеге асырады.
4.2. Сайысты ұйымдастыруға
тікелей басшылықты Орталықтың
ұйымдастырылуымен құрылған ¥йымдастырушы комитет жүргізеді.
Сайыстың ¥йымдастырушы комитетінің функциялары: берілген
Ережеде көрсетілмеген сайыстың өту тэртібін әзірлеу: құжаттама әзірлеу;
сайыс материалдарын жіберу; жауаптар бланкін жөндеу; сайыс
қорытындысын шығару жэне жеңімпаздарды марапаттау; сайыстың өту
барысында туған
даулы мәселелердің шешімін табу. ¥йымдастырушы
комитет мүшелерінің фунциялары қажет болған жағдайда Орталықтың жеке
келісімі арқылы анықталады.
4.3. Жұмыстарды сараптау жэне ұпай қою сараптық комиссияның
басшылығымен жұзеге асады. Бұл комиссия қүрамына жоғарғы мектеп
оқытушылары мен Орталық өкілдері кіреді.
4.4. Сайысқа келіп түскен жүмыстарды сараптау бір ай аумағында 3 кезең
(негізгі) бойынша жүзеге асады. Сараптау жүмыстары аяқталғаннан кейін
сайыстың қорытындысы «ZIAT» Ғылыми —эдістемелік орталығының
сайтында жарияланады.
4.5. «Педогогикалық ізденіс» Халықаралық сайысы жыл сайын өткізіледі.
4.6. Сайысқа қатысу үшін тіркеуден өту керек:
1. Үйымдастырушылармен бекітілген үлгідегі сайысқа қатысу туралы
өтінішті жіберу.
2. Тіркеу төлемін төлеу.
4.7. ¥йымдастырушылар тіркеу төлемінің уақытылы төленуіне кедергі
болған
техникалық,
ұйымдастырушылық
жэне
басқа
себептерге
жауапкершілікті көтермейді.
4.8. Сайыстың эр номинациясы бойынша қатысушылардың кестесі
қүрылады, кұрылған кестеге жүмыстарды тексеру барысында қойылған
үпайлар саны енгізіледі. Кестемен Орталық сайтының «Оқытушылар
сайысы» тарауының «Педогогикалық ізденіс» тараушасынан танысуға
болады.
4.9. Бір білім беру мекемесінен жэне бір автордан келген бірдей жұмыстар
тексеруге жіберілмейді.
4.10. Әр номинацияда қатысушының тек бір ғана жұмысы қатыса алады. Бір
қатысушы сайысқа максимальды түрде 10 өтініш жібере алады, әр
номинацияға бір-бірден.
4.11. Жүмыстары көрсетілген номинацияға жэне өтінішке сай келмеген
қатысушылар сайыстан шектетіледі. Қызмет көрсетілген болып есептеледі,
тіркеу төлемі кері қайтарылмайды жэне басқа сайысқа ауыстырылмайды.
4.12. Егер сіз Тіркеу төлемін алдын ала төлеп койып, бірақ техникалық,
үйымдастырушылық немесе басқада себептермен уақытылы тіркеуден
өтпесеңіз жэне жұмысыңызды жіберіп үлгермесеңіз, қызмет көрсетілген
болып есептеледі, тіркеу төлемі кері қайтарылмайды.
4.13. Қатысушылар сайысқа қатысу уақытын қатаң сақтаулары керек.
Қатысушылар сайыстық жүмыстарын көрсетілген уақытқа дейін уақытылы
жіберулері керек. Қабылдау уақытынан кеш келген жұмыстарды
¥йымдастырушылар қабылдамауға құқылы. Сайыс материалдарын жіберу

күнтізбелік мөрқалып бойынша анықталады. Сайыс аяқталғаннан кейін
барлық қатысушыларға қабылданған жұмыстар тізімі жіберіледі жэне
«жоғалған» жұмыстарды қайта жіберуге уақыт бөлінеді.
4.14. Жүмыстарды тексеру бойынша келген үсыныстар мен арыздар
сайыстың қорытындысы шыққаннан кейінгі 15 күн ішінде қарастырылады.
4.15. Жұмыстар кері қайтарылмайды.
5. Сайыстың номинациялары.
Сайыс келесі бағыттар жэне номинациялар бойынша өткізіледі:
«Бағыты» 1. Оқыту - білім беру үдерісіндегі түсаукесерлер
Номинация 1.1 Оқыту жүйесіндегі тұсаукесерлер
Номинация 1.2 Сабақтан тыс өткізетін тұсаукесерлер
Номинация 1.3 Тэрбие жұмысы бойынша откізетін тұсаукесерлер
Номинация 1.4 Ата-аналармен жұмыс тұсаукесерлер
Номинация 1.5 Әдістемелік - жұмыстар тұсаукесерлер
«Бағыты» 2. Әдістемелік әзірлемелер
Номинация 2.1 Сабақ
Номинация 2.2 Сынып сағаты
Номинация 2.3 Сыныптан тыс жұмыстар (шаралар)
Номинация 2.4 Педагогикалық қецес
Номинация 2.5 Ата-аналармен жұмыс
6. Сайыстық жүмыстыц критерийлері мен баға көрсеткіштері.
Сайысқа ұсынылған жүмыстар Сайыстың басында негізделген
критерийлер бойынша бағаланады:
«Бағыты» 1. Оқыту - білім беру үдерісіндегі түсаукесерлер:
- презентация мазмүнының сапасы (10 ұпайға дейін);
- презентацияны рэсімдеу сапасы (8 ұпайға дейін);
- қосымша критерийлер (7 үпайға дейін).
Ең жоғарғы ұпай көлемі - 25.
«Бағыты» 2. Әдістемелік әзірлемелер:
- жүмыстың мазмұнының сапасы (5 ұпайға дейін);
- автордың кэсіптік біліктілігі (5 ұпайға дейін);
- инновациялылық жэне технологиялылық (4 ұпайға дейін);
- автордыц практикалық сауаттылғы (5 ұпайға дейін);
- автордыц жеке бас қасиеттері (5 ұпайға дейін).
Ең жоғарғы ұпай көлемі - 24.
7. Қаржыландыру.
7.1.
Сайыс
қатысушылардыц
тіркеу
төлемдерінің
есебінен
қаржыландырылады. Сайысқа қатысу үшін төленетін тіркеу төлемінің
суммасы жыл сайын қабылданып, өзгерістер орын алып отырады.
7.2. Сайыстыц ¥йымдастырушы комитетімен бекітілген тіркеу төлемінен
басқа қосымша қаржы жинауға рүқсат берілмейді.
7.3. Сайыстың сметасы Орталықтың жетекшісімен бекітіледі.
7.4. Қатысушы немесе жецімпаз дипломы әр тіркеу нөмеріне біреуден
беріледі, оның жалпы құны тіркеу толемінің күрамына кіреді. Егер
қатысушыға эр бағыт бойынша диплом керек болса (қатысушы бірнеше
номинация бойынша қатысқан жағдайда) немесе әрбір авторласқа қатысушы

немесе жеңімпаз дипломы қажет болған жағдайда, қатысушы қосымша
дипломның дайындалуы мен жеткізілу құнын төлеуі керек.
8. Қатысушыларды марапаттау.
8.1. Әр номинацияда жинаған ұпай суммасы бойынша жеңімпаздар мен
сайыс жүлдегерлері анықталады. Жеңімпаздар мен сайыс жүлдегерлері
Жеңімпаз Дипломдары жэне қатысушы Дипломдарымен марапатталады
(диплом құны тіркеу төлемі қүрамына кіреді).
8.2. Жүлделі орындар саны жалпы қатысушылар санының топтағы санына
байланысты. Қатысушылар саны 50 немесе оданда коп болған жағдайда 3
жүлделі орын анықталады (I, II жэне III орындар). Қатысушылар саны аз
болған жағдайда жүлдегерлер орын берусіз анықталуы мүмкін. Бүндай
жүлдегерлер санын бақылау комиссиясы анықтайды. Эр номинация
жеңімпаздары Жеңімпаз дипломымен марапатталады.
8.3. ¥йымдастырушы комитет бақылаушы комиссияның шешімімен сайысқа
қатысушыларды арнайы Дипломдармен марапаттауды жүзеге асырады.
8.4. Барлық дипломдар поштамен арнайы тапсырыс хаттар арқылы өтініште
көрсетілген мекенжай бойынша жіберіледі. Диплом қүны тіркеу төлемі
қүрамына кіреді.
8.5. Жүлделі орын алмаған сайыстың барлық қатысушыларына Қатысушы
Дипломы беріледі.
8.6. Қатысушыларды дипломдармен марапаттау сайыстың нәтижесі
шығарылғаннан кейінгі екі ай ішінде жүргізіледі.

