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Ұстаздарға  арналған «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Халықаралық Интернет
журналы ұйымдастыруымен өткізіліп отырған «Білім жаңалықтары — Акция№ 4»
басталғаны туралы хабарлаймыз.

Акция туралы ұстаздарға хабарлама таратып, ақпараттық қолдау
көрсетуіңізге өтініш білдіремін. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы – 2050: «Бір мақсат, бір мүдде,

бір  болашақ»»  атты Қазақстан  халқына Жолдауының төртінші  бағытында  «Білім

мен кәсіби машық – заманауи білім беру,  кадрларды даярлау мен қайта  даярлау

жүйесі» - деп атап өтті. 

Қазіргі  білім беру жүйесінің мақсаты — бәсекеге қабілетті  маман дайындау.

Мектеп  –  үйрететін  орта,  оның  жүрегі  —  мұғалім.  Ізденімпаз  мұғалімнің

шығармашылығындағы ерекше тұс — оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне

жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау — әр

мұғалімнің  борышы.  Ұстаздардың  кәсіби  дамуына  қолдау  көрсету,  бағыт  бағдар

беру, қойылатын талап пен міндеттердің оң шешім табуы, жетістіктерге қол жеткізу

– құрметті  де  абыройлы  білім  бөлімі  қызметкерлерінің  ерен  еңбегінің  нәтижесі.

Білім бөлімі  қызметкерлерінің  кәсіби міндеттерін  атқарудағы жұмыстары мен іс-

тәжірибелері  ұстаздар  арасында  кеңінен  насихатталуы  тиіс.  Білім  бөлімі

қызметкерлері ұстаздардың үлгі тұтар жетекшілері және көшбасшылары.
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АКЦИЯ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ:

Акция№4 тақырыбы: «Біздің білім бөлімі»

Акцияның  жалпы  мақсаты: Интернет  арқылы  ұстаздар  шығармашылығы,
жетістігі, іс-тәжірибелерін БАҚ арқылы таратуды практикалық тапсырмалар бойын-
ша  үйрету.  Республика  бойынша  барлық  деңгейдегі  білім  бөлімдерінің  қызметі,
жетістіктері менбілім бөлімі қызметкерлерінің іс-тәжірибелерін БАҚ арқылы наси-
хаттау.

Өткізілу уақыты: 15-25 наурыз 2016 жыл. 

Қорытындысы: 28 наурыз 2016 жыл

Қатысу шарттары: Акция тақырыбына сай күнделікті  мақалалар жариялау.
Мақала санында шектеу жоқ. Акцияға өткізілу уақыты бойынша кез-келген күннен
бастап қатысуға болады. Акцияға кешігіп қатысқандар мақалалар санын толықты-
руына болады. Акция қатысушылары белсенділіктеріне байланысты марапатталады.
Қатысушылар белсенділігі үш топ бойынша бағаланады. Акцияға бірнеше топ бой-
ынша да қатысуға болады. 

Cертификат, алғыс хат, диплом, төсбелгі тегін беріледі.

1-  топ. Акцияға  күнделікті  қатысушыларға  және  7  (жеті)  мақаладан  бастап
(Жарияланған мақала саны) жариялаған ұстаздарға сертификат және алғыс хат
беріледі.  Осы  топтағы  ұстаздар  мақала  саны  және  мақала
мазмұнынабайланыстыбағаланады  және  нәтижесінде  топтама,  газетте  тегін
жариялану мүмкіндігін ала алады. Топтың белсенді қатысушылары Диплом және
арнайы төсбелгімен марапатталады.

2-  топ.  Акцияда1-6  (Бір-Алты)  мақаладан  бастап  (Жарияланған  мақала  саны)
жариялаған ұстаздарға тек қана қатысушы сертификаты беріледі.

3-  топ. Акция туралы ақпаратты ұстаздар  арасында  кеңінен  насихаттау  және
түсіндіру  жұмыстарымен  айналысқан  ұстаздар.  Ұстаздар  жұмыс  нәтижесі
туралы  баяндама,  фотоотчетжасап  электронды  почтаға  жібереді.  Жұмыс
нәтижесі  сайтта  жарияланады  және  қатысушы  сертификаты,  алғыс  хатпен
марапатталады. Үздіктерге диплом және арнайы төсбелгі тапсырылады.

Акцияға мақала жіберу почтасы: bilimnur@bk.ru және redaktor@45minut.kz 

Ескерту: Басқа почтаға жіберілген хаттар акцияға қатыстырылмайды.
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