
 

 
 

 
 

 

 
 

 

«ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІН КӨТЕРУ –  
ЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БАСТАУЫ»  

АТТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ӨТЕТІН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ 

Е Р Е Ж Е С І 
«BILIM-ORKENIETY» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы 2019 жылғы 31 қаңтарда  

«Педагог мәртебесін көтеру – жаңашыл мұғалімді қалыптастырудың бастауы»   
атты республикалық байқауына қашықтықтан қатысуға шақырады.   

Байқаудың мақсаты: Елбасының «Жаңа адамды – жаңашыл мұғалім ғана тәрбиелейді» 
және «Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың 
қолында» деген сөздерін негізге ала отырып, 2019 жылы қабылданатын «Педагог мәртебесін 
көтеру туралы» Заң жобасына педагогтар қауымының ұсыныстар негізінде жазған үздік 
эсселерінен «Педагог мәртебесін көтеру туралы» Заң жобасына айтылған 100 педагогтың 

ойы» атты республикалық жинақ кітабын шығару. Оны жоғарыда аталған Заң жобасын ҚР 
Парламентінде қаралу кезінде Мәжіліс, Сенат депутаттарына ұсыну арқылы ұстаздар 
қауымының маңызды ойларын ескеру.   

Байқауға қатысушылар: Барлық педагогтар (тәрбиеші, оқытушы, мұғалім, т.б.) 

Байқаудың шарттары: Педагогтар «Педагог мәртебесін көтеру – жаңашыл мұғалімді 
қалыптастырудың бастауы» атты тақырыпта 1 беттен аспайтын эссе жазуы керек (шрифт: Times 
New Roman, размер: 14, интервал: одинарный). 

Байқаудың уақыты: Эсселер 2019 жылғы 31-қаңтарға дейін төмендегі өтініш кестесіне 
сәйкес biork.kz@mail.ru электронды поштасы арқылы қабылданады. 

Байқаудың қорытындысы бойынша педагогтар иеленеді: 
«Педагог мәртебесін көтеру туралы» Заң жобасына айтылған 100 педагогтың ойы» 

атты республикалық жинақ кітабы және І, ІІ немесе  ІІІ дәрежелі диплом қатысушының 
электронды поштасына немесе тұрғылықты мекен-жайына жолданады және «BILIM-ORKENIETY» 
ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының ресми www.biork.kz сайтында 
жарияланады. 

 

Байқау жарнасы:  
2 000 (екі мың) тг. (кітап пен дипломды электронды нұсқада алушылар үшін) немесе 
5 500 (бес мың бес жүз) тг. (кітап пен дипломды қағаз түрінде алушылар үшін) 
«BILIM-ORKENIETY» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ 
ИИН: 8703  2440  2064,      КАСПИЙ ГОЛД: 5169  4931  5769  5977  
(жарна түбіртегіне қатысушының фамилиясы жазылып, төмендегі WhatsApp-қа жолдануы керек) 
 

Анықтама телефоны: 8 705 425 74 65 (WhatsApp) Индира Мейірбекқызы 
 

СҰРАНЫС БЕРУ ҮЛГІСІ 
Қатысушының аты-жөні (толық)   

Қатысушының тұрғылықты мекен-жайы  
(облыс, аудан, қала, ауыл, көше атауы және үйдің номері) 

 

Білім беру мекеменің атауы, орналасқан жері  

Байқау атауы «Педагог мәртебесін көтеру –  
жаңашыл мұғалімді қалыптастырудың бастауы» 

Қатысушының WhatsApp номері    

Қатысушының электронды поштасы   
Кітапқа 3х4 фото (электронды нұсқада)  

 

http://www.biork.kz/
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