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 «Педагогикалық идеялар» қосымша білім беру педагогтерінің облыстық 

конкурсының ережесі 

 

1. Конкурстың жалпы ережелері 

 Бұл ереже  «Педагогикалық  идеялар» қосымша білім беру педагогтерінің облыстық 

конкурсына(бұдан әрі -Конкурс) қатысу және оны  өткізу ережесін анықтайды. 

1.1. Конкурс қосымша білім беру қызметкерлерінің озық педагогикалық идеяларын 

тарату және таныту, заманауи білім беру технологиялары мен әдістерін  қолданудың  тиімді 

практика түрлерінің бірі болып табылады. 

1.2. Конкурстың ұйымдастырушысы Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар 

облысы Білім беру басқармасының  «М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы»КМҚК, 

Павлодар облысы Білім беру басқармасының қолдауымен  (бұдан әрі-«М.М.Катаев 

атындағы Оқушылар сарайы»). 

1.3. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін  ұйымдастыру комитеті құрылады 

(бұдан әрі – Ұйымдастыру комитеті), оның құрамын Конкурсты ұйымдастыру және 

өткізуге жауапты «М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының» Әкімшілігі және 

әдістемелік бөлім анықтайды. 

 1.4. Ұйымдастыру комитетінің Төрайымы  «М.М. Катаев атындағы Оқушылар 

сарайының» басшысы болып табылады. 

1.5. Келіп түскен материалдарды бағалау мақсатында Сараптау кеңесі құрылады, 

оның құрамы білікті мамандардан  құралады: М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

қызметкерлері және шеттен келген білім беру мекемелерінің мамандары. 

1.6. Ұйымдастыру комитеті Конкурсты ұйымдастыру және өткізу бойынша іс-

шаралар жоспарына сәйкес әрекет етеді және  Сараптау кеңесінің жұмысын қамтамасыз 

етеді. 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері 

2.1 Конкурстың мақсаты – заманауи педагогикалық тәжірибені жинақтау және 

көпшілікке тарату, қосымша білім беру педагогтерінің бірыңғай ақпараттық – білім беру 

кеңістігінде ақпараттық –коммуникативтік және технологиялық біліктілігін арттыру. 

2.2. Конкурстың міндеттері: 

- қосымша білім беру педагогінің мәртебесін нығайтуға және оның абыройын 

арттыруға ықпал жасау; 

- үздік педагогикалық идеялар мен практикаға қолжетімділігін қамтамасыз ету;  

- қосымша білім беру қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін дамыту; 

- ҚР виртуалды білім беру кеңістігінде қосымша білім беру ұйымдарының 

педагогтеріне арналған үздік әдістемелік әзірлемелер қорын көбейту. 

 

Конкурс дистанциондық және күндізгі түрде өткізіледі және үнемі қолданыста 

болады.  

 

 

 

 



3. Конкурсқа қатысу 
3.1. Конкурсқа өзінің «педагогикалық жинақ сандықшасының» материалдарын  

конкурсқа беруге дайын қосымша білім беру мекемелерінің басшылары мен педагогтері 

қатыса алады.  

3.2. Жас мөлшеріне шектеу қойылмайды.  

3.3. Конкурстың тілі: Қазақ, орыс, ағылшын. 

4. Конкурстың бағыттары 
4.1. Білім беру жұмысы: білім беру жұмысының авторлық бағдарламалары, 

«дарынды»балалардың жеке білім беру бағдарламалары, дамыта оқыту бағдарламалары, 

оқытудың инновациялық әдістерін қолданатын сабақ, шеберлік сабақтардың 

бейнероликтері және  т.б.; 

4.2. Тәрбие жұмысы: тәрбие жұмысы бойынша бағдарламалар, тәрбие жүйелері, 

денсаулық сақтау бойынша бағдарламалар, нақты мекеменің жинақталған жұмыс 

тәжірибесі, оқушылар мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік ақталуы, бейімделу 

бағдарламалары, «тәртібі қиын жасөспірімдерді » жеке қолдау бағдарламалары, түрлі 

тәрбие жобаларының шеберлік сабақтары , тұсаукесері; 

4.3.Азаматтық-патриоттық тәрбие:  азаматтық-патриоттық тәрбие бойынша 

бағдарламалар, өлкетану жобалары, ҰОС, әскери іс-шаралардың ардагерлерімен жұмыс 

тәжірибесінен эссе және басқа материалдар; 

4.4.Мұражайтану: мұражайды дамыту бағдарламасы, мұражай құру тәжірибесінен, 

мұражайда өткізілетін іс-шаралар  сценарийлары, өлкетану бойынша бағдарламалар немесе 

жобалар әзірлемелері, іздестіру жұмысының жинақталған материалы, қала/ ауыл мұражай 

сабақтарының, бейнематериалдарының  тұсаукесері және мұражайларыңыздың басқа да  

материалдары ; 

4.5.Әдістемелік жұмыс: түрлі тақырыптағы әдістемелік әзірлемелер, әдістемелік 

ұсынымдар және дәстүрлі, дәстүрлі емес , ашық сабақтар өткізу бойынша нұсқаулар , 

педагог  портфолиосынан  жинақталған жұмыс тәжірибесінің тұсаукесері  және  т.б.; 

4.6. Педагогтің ғылыми шығармашылығы: қосымша білім беру педагогінің 

ғылыми –зерттеу жұмыстары және жобалары; 

4.7. Педагогтің әдеби—эстетикалық шығармашылығы: өлеңдер, әңгімелер, 

Сіздің жеке шығармашылығыңызды ашатын таңдаған тақырыбыңыз және хобби бойынша 

шығармашылық  эссе және т.б.; 

4.8.Әлеуметтік – маңызды жоба: қала, ауданның қосымша білім беру мекемелері 

және с.с., тимуршылар мен волонтёрлік қозғалысының дамуына бағытталған жобалар, 

отбасы қабылдауының жұмыс тәжірибесінен (орнын ауыстыратын) және  т.б.; 

4.9.Педагогикалық жоба: балалар ұжымын дамыту бағдарламалары, ата-аналар 

қауымдастығын ұйымдастыру, қала мекемелерімен бірлесіп істелетін іс-шаралар– 

кітапхана, мұражай, еркін түрде жеке педагогикалық жұмыс тәжірибесінің сипаттамасы 

және т.б.; 

4.10.Шығармашылық бағыт:  қосымша білім беру мекемесі ғимаратының холл, 

фасад, топтары және сыныптарын көркемдеудің тұсаукесері; 

4.11.Ғылыми техникалық бағыт: модельдеу және құрылымдау облысындағы 

жұмыс үлгілері. 

5. Конкурстық жұмысқа қойылатын талаптар 

5.1. Конкурстың іріктеу кезеңіне жұмыстар  электронды түрде қабылданады  – 

мәтіндік  файл, тұсаукесер, белгілі форматтағы фото-, бейне-, аудиожазбалар.Қолдан 

жасалған бұйым, модель, сурет, макеттер мен басқа да бейнелеу және техникалық 

шығармашылықтың үлгілерін суретке түсіріп, конкурсқа фотосурет түрінде жіберу қажет. 

 5.2.Мазмұны: 

 конкурстық жұмыс мазмұнының конкурс талаптарына сәйкестігі; 

 ҚР ГОСО сәйкестігі; 

 арнайы терминологиялар мен белгілерді орынды қолдануы  . 



 5.3.Баспа өнімінің техникалық сипаттамасы  

Мәтіндік  материал Word форматында жіберіледі, 

 шрифт TimesNew Roman-14,  

 жоларалық интервал – дара,  

 жолдары: 2;3;2;1,5. 

 5.4.Бейнематериалдың техникалық сипаттамасы: 

 размер HD (1280x720) -ден Full HD (1920x1080) дейін; 

 форматы *.mp4.; 

 бейнематериалдың хронометражы  10 минутқа дейін. 

5.5.жолдама құжаттар: 

 Конкурсқа қатысуға өтінім (қосымша)1; конкурстық жұмыс. 

Номинациясы көрсетілген конкуртық жұмыс пен өтінім бір хатпен жіберіледі! 

Әрбір  файлға қол қойылады, (бағыты_ТАӘ Жұмыс) мысалы: Педагогикалық 

жоба_ИвановаТ.Н._Даму бағдарламасы, Т.И.Иванованың Педагогикалық жобасы_ 

_Өтінім(файлдар   архивталмасын!!!).  

5.6. Хаттың тақырыбында «Педагогикалық идеялар» қосымша білім беру 

педагогтеріне арналған конкурс» деп көрсетілуі тиіс. Конкурсқа қатысушылар  бейне 

және басқа  материалдарды ұйымдастыру комитетіне мына  электрондық мекенжайға 

жібереді: metodotdelDSH@mail.ru. 

6. Жұмыстарды қарау және өткізу мерзімі  
6.1. Конкурс екі кезеңмен өткізіледі: дистанционды (іріктеу)-қаңтар, ақпан және 

күндізгі (конкурс) 2020 жылғы 12 наурыз 

6.2. Жұмыстарды қарау және оларды іріктеу 3 ағыммен іске асырылады– әрбір  10 

күн сайын (іріктеу кезеңінің әр айының 10, 20, 30 күндері).  

6.3. Нәтижелері сайтқа жіберіліп, «Конкурстың дистанциондық кезеңінің 

қорытындысы» айдарында  беріледі.  

6.4. Ұйымдастыру комитеті форс-мажорных жағдай туындаған кезде ғана 

жұмыстың аяқталу , конкурсты қорытындылау, қорытынды құжаттарды жіберу мерзімін 

өзгертуге құқылы . Мерзімді өзгерткен жағдайда ақпарат М.М. Катаев атындағы Оқушылар 

сарайының сайтында «Жаңалықтар» айдарында жарияланады.  

6.5. Ұйымдастыру комитеті арнайы номинациялар тағайындап, жеңімпаздарды 

таңдауға құқылы.  

6.6. Конкурстың қорытындысы туралы ақпарат  сайтқа  «Конкурс қорытындысы» 

айдарында жарияланады.  

6.7. Ұйымдастыру комитеті материалдарлы алған соң  3 күннің ішінде  хат 

авторының мекенжайына конкурс материалдарын алғаны жайлы хабар жібереді. Ондай 

хабар алмаған авторлар материалдарды қайта жіберулері керек. 

6.8. Баспада  немесе Ғаламтор желісінде бұрын БАСҚА АТПЕН жария болған 

жұмыстар  конкурсқа қабылданбайды  . Плагиат дерегі анықталған жағдайда, жұмыс 

конкурстан дереу алынады және басқа жұмыс ұсынылған жағдайда ескерілмейді.  

7. Жұмысты бағалау 
7.1. Конкурстық жұмысты бағалау өлшемдері:  

-  авторлық жұмыстың жаңашылдығы;  

- өзектілігі;  

- мазмұндау қисыны;  

- өзгешелігі;  

- практикалық бағыттылығы.  

7.2. Жұмыстарды бағалау келесідей межелер бойынша:  

- Жеңімпаз  

- 1 орын  

- 2 орын  
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- 3 орын  

- Лауреат  

7.3. Конкурстық жұмыстарды бағалау бойынша қазылар алқасының шешімі 

өзгертілмейді, қайта қаралмайды және пікір берілмейді.  

 

8. Қатысу шарттары 
8.1.Конкурсқа қатысу – тегін.  

8.2.Бір қатысушының жұмыс санына шектеу қойылмайды, алайда бір жұмыс 

бірнеше бағыт бойынша қатыса (бір жұмыс – бір бағыт).  

8.3.Авторлар ұжымы конкурсқа қатыса береді, бірақ ол 3 адамнан аспауы тиіс. 

Егер жұмыс қосымша автордың қатысуымен орындалса, онда өтінімде автор саны 

көрсетілуі тиіс.  

 

9. Қосымша шарттар 
9.1. Ұсынылған конкурстық жұмыс сіздің қалауыңызбен «Әдістемелік жинақ 

сандықшасына» жіберіле алады. Бұл жағдайда өтінімдегі қосымша алаңға «Менің авторлық 

конкурстық материалымды «Әдістемелік жинақ сандықшасы» айдарына беруге келісемін» 

деп толтыру қажет.  

 

 

 

Орынд. Подолец Марина Владимировна 

Байланыс телефоны: 651296 

1қосымша 

 

Қосымша білім беру педагогтерінің 

«Педагогикалық идеялар» облыстық конкурсына қатысуға  

Өтінім 

№ Негізгі параметрлер Параметрлердің шешімі 

1 Жұмыстың аты (бейнематериал/ файл)  

2 Конкурстың бағыты  

3 Конкурстық жұмыстың қысқаша 

сипаттамасы (30 сөзден аспауы тиіс) 

 

4 Автордың Т.А.Ә. (толығымен)   

5 Лауазымы  

6 Білім беру мекемесінің аталуы  

7 Білім беру мекемесінің мекенжайы  

8 Электрондық мекенжайы  

9 Байланыс телефоны  

10 Әдістемелік жинақ сандықша  Келісемін / келіспеймін 

(астын сызу) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Педагогические идеи» 

 

2. Общие положения конкурса 

 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и 

участия в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Педагогические 

идеи» (далее – Конкурс). 

1.1.Конкурс является одной из форм представления и распространения передовых 

педагогических идей работников дополнительного образования, эффективных практик по 

использованию современных образовательных технологий и методик. 

1.2.Организатор Конкурса ГККП «Дворец школьников имени М.М. Катаева» 

Управление образования Павлодарской области, Акимата Павлодарской области (далее 

«Дворец школьников имени М.М.Катаева») при поддержке Управления образования 

Павлодарской области. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого определяет Администрация «Дворца школьников 

имени М.М. Катаева» и методический отдел, ответственные за организацию и проведение 

Конкурса. 

1.4. Председателем Оргкомитета является руководитель «Дворца школьников имени 

М.М. Катаева». 

1.5.С целью проведения оценки поступивших материалов создается Экспертный 

совет, который формируется из числа квалифицированных специалистов: сотрудники 

«Дворца школьников имени М.М. Катаева»», так и специалисты, привлеченные из 

сторонних образовательных организаций. 

1.6.Оргкомитет действует согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса и обеспечивает работу Экспертного совета. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель Конкурса –обобщение и популяризация современного педагогического 

опыта, повышение информационно-коммуникационной и технологической 

компетентности педагогов дополнительного образования в едином информационно-

образовательном пространстве. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 



- содействовать укреплению статуса педагога дополнительного образования и 

повышению его имиджа; 

- обеспечить доступность к лучшим педагогическим идеям и практикам; 

- развить профессиональные компетенции работников дополнительного 

образования; 

- увеличить банк лучших методических разработок для педагогов организаций 

дополнительного образования в том числе в виртуальном образовательном пространстве 

РК. 

 

Конкурс проводится в дистанционной и очной форме и является постоянно 

действующим.  

3. Участие в конкурсе 
3.1. В конкурсе могут принять участие руководители и педагоги организаций 

дополнительного образования, готовые представить конкурсные материалы из своей 

«педагогической копилки».  

3.2. Возрастных ограничений нет.  

3.3.Язык Конкурса: Казахский, русский, английский. 

 

4. Направления конкурса 
4.1. Образовательная деятельность: авторские программы образовательной 

деятельности, индивидуальные образовательные программы «одарённых» детей, 

программы развивающего обучения, видеоролики занятий, мастер-классов использующие 

инновационные методики обучения и т.д.; 

4.2. Воспитательная работа: программы по воспитательной работе, 

воспитательные системы, программы по здоровьесбережению, обобщённый опыт работы 

конкретного учреждения, программы адаптации, социальной реабилитации учащихся, 

воспитанников, программы индивидуального сопровождения «трудных подростков», 

мастер-классы, презентации различных воспитательных проектов; 

4.3.Гражданско-патриотическое воспитание: программы по гражданско-

патриотическому воспитанию, проекты по краеведению, эссе из опыта работы с ветеранами 

ВОВ, ветеранами боевых действий и другие материалы; 

4.4.Музееведение: программа развития музея, из опыта создания музея, сценарии 

мероприятий, проводимых в музее, разработки проектов или программ по краеведению, 

обобщённый материал поисковой деятельности, презентации видео-материалов музейных 

уроков города/ села и др. материалы ваших музеев; 

4.5.Методическая работа: методические разработки различной тематики, 

методические рекомендации и указания по проведению открытых, традиционных, 

нетрадиционных занятий, презентации обобщённого опыт работы из портфолио педагога и 

т.д.; 

4.6. Научное творчество педагога: научно-исследовательские работы и проекты 

педагога дополнительного образования; 

4.7. Литературно-эстетическое творчество педагога: стихи, рассказы, 

творческие эссе любой тематики раскрывающее Ваше личное творчество, хобби и т.д.; 

4.8.Социально-значимый проект: проекты, направленные на развитие организации 

дополнительного образования района, города и т.п., тимуровское и волонтёрское движение, 

из опыта работы приёмной (замещающей) семьи и т.д.; 

4.9.Педагогический проект: программы развития детского коллектива, организация 

родительского сообщества, совместные мероприятия с учреждениями городами – 

библиотеками, музеями, описание личного педагогического опыта в любой форме и т.д.; 

4.10.Творческое направление: презентации оформления групп, классов, холлов, 

фасадов здания организации дополнительного образования; 



4.11.Научно техническое направление: образцы работв области моделирования и 

конструирования. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1. На конкурс для отборочного тура принимаются работы в электронном виде – 

текстовые файлы, презентации, фото-, видео-, аудиозаписи в определенном формате. 

Поделки, модели, рисунки, макеты и другие образцы изобразительного и технического 

творчества нужно сфотографировать и отправить на конкурс в виде фотографий. 

 5.2.Содержание: 

 соответствие содержания конкурсной работы требованиям конкурса; 

 соответствие ГОСО РК; 

 корректность использования специальной терминологии и обозначений. 

 5.3.Технические характеристики печатной продукции 

 текстовый материал предоставляется в формате Word, 

 шрифт TimesNew Roman-14,  

 междустрочный интервал –одинарный,  

 поля: 2;3;2;1,5. 

 5.4.Технические характеристики видеоматериалов: 

 размер от HD (1280x720) до Full HD (1920x1080); 

 формат *.mp4.; 

 хронометраж видеоматериала до 10 минут. 

5.5.Сопроводительные документы: 

 заявкана участие в Конкурсе (Приложение)1; конкурсная работа. 

Конкурсная работа с указанием номинации + заявка отправляется одним 

письмом! Каждый файл подписывается, (Направление_ФИО_Работа) например: 

Педагогический проект_ИвановаТ.Н._Программа развития, Педагогический 

проект_ИвановойТ.Н_Заявка(файлы не архивировать!!!).  

5.6. В теме письма указать «Конкурс для педагогов дополнительного 

образования «Педагогические идеи». Участники конкурса присылают видео и другие 

материалы в оргкомитет по электронному адресу: metodotdelDSH@mail.ru. 

6. Сроки проведения и рассмотрение работ 
6.1. Конкурс проводится в два этапа: дистанционный (отборочный)-январь, февраль 

и очный (конкурс) 12 марта 2020 года 

6.2. Сроки рассмотрения и отбора работ осуществляются в 3 потока – каждые 10 

дней (10, 20, 30 числа каждого месяца отборочного этапа).  

6.3. Результаты выставляются на сайте в рубрике «Итоги дистанционного этапа 

конкурса»  

6.4. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения 

итогов конкурса, рассылки итоговых документов только в случае форс-мажорных 

обстоятельств. В случае изменения сроков информация выставляется на сайте Дворца 

школьников имени М.М. Катаева в рубрике «Новости».  

6.5. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них 

победителей.  

6.6. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в рубрике «Итоги 

конкурсов».  

6.7. При получении материалов Оргкомитет в течение 3-х дней направляет на адрес 

автора письмо с подтверждением о получении конкурсных материалов. Авторы, не 

получившие подтверждения, должны продублировать материалы повторно. 

6.8. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы 

ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети Интернет. 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru


При обнаружении факта плагиата, работа немедленно снимается с конкурса и  не 

учитывается при представлении другой конкурсной работы.  

 

7. Оценка работ  
7.1. Критерии оценки конкурсной работы:  

- новизна авторской работы;  

- актуальность;  

- логика изложения;  

- оригинальность;  

- практическая направленность.  

7.2. Оценивание работ предусмотрено по следующей шкале:  

- Победитель  

- 1 место  

- 2 место  

- 3 место  

- Лауреат  

7.3. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не 

подлежит апелляции и не комментируется.  

 

8. Условия участия  
8.1.Участие в конкурсе – бесплатное.  

8.2.Количество работ от одного участника не ограничено, вместе с тем одна и та 

же работа не может участвовать в нескольких направлениях (одна работа - одно 

направление).  

8.3.Допускаются к участию коллективы авторов, но не более 3-х человек. Если 

работа выполнена в соавторстве, то необходимо в заявке указать какое количество 

авторов.  

 

9. Дополнительные условия  
9.1. Представленная конкурсная работа может быть по вашему желанию размещена 

в рубриках «Методическая копилка» В этом случае в заявке необходимо заполнить 

дополнительное поле «Согласен(на) на размещение моего авторского конкурсного 

материала в рубрике «Методическая копилка».  

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Педагогические идеи» 

 

№ Основные параметры Расшифровка параметров 

1 Название работы (видеоматериала/ файла)  

2 Направление конкурса  

3 Краткое описание конкурсной работы (не 

более 30 слов) 

 

4 Ф.И.О. (полностью) автора   



5 Должность  

6 Название организации образования  

7 Адрес организации образования  

8 Электронный адрес  

9 Контактный телефон  

10 Методическая копилка  Согласен / не согласен 

(подчеркнуть) 

 

 

 


