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«BILIM-ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ҰСТАЗДАР КҮНІ МЕЙРАМЫНА ОРАЙ
ӨТЕТІН «ҮЗДІК ЖАС МАМАН-2020» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
БАЙҚАУҒА БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ МАМАНДАРЫН ШАҚЫРАМЫЗ!
Байқаудың мақсаты мен міндеттері: Республикамыздың дарынды жас мамандарының
арасында байланыс орнату және педагогтардың инновациялық идеяларын кеңейте отырып
үздіктерін анықтау!
Байқауға қатысушылар: Мектеп мұғалімдері мен балабақша тәрбиешілері және ЖОО
мен колледж оқытушылары байқауға қатысу мүмкіндігіне ие!
КӘСІБИ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫҢ ДИПЛОМДАРЫ, ЖИНАҚ КІТАБЫ
ПЕДАГОГ-ҰСТАЗДАРДЫҢ АТТЕСТАЦИЯДАН ӨТУІНЕ ЖАРАМДЫ ҚҰЖАТ БОЛЫП
ЕСЕПТЕЛЕДІ.
Байқау талаптары: Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 кегл, Times New
Roman) артық емес автобиографиясы (3-жақта жазылған), Соңғы 3 жылдағы жетістіктер
көшірмелері (мыс.: Алынған алғыс хат, диплом және т.б.) қоса тіркелуі тиіс), 3\4 форматтағы
сапалы суретін 2020 жылдың қазан айынын 15-не дейін uzdk.pedagog@mail.ru электронды
мекен-жайына жолдауы тиіс. Байқауға құжаттар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірінде
қабылданады және сабақ барысында түсірілген фото-суретер JPEG форматта сақталып жұмыспен бірге
жіберілуі тиіс. Өмірбаянда міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс (Нұр-Сұлтан
қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған жағдайда көрсетілген мекен-жайы
бойынша жинақ, төсбелгі, грамота жіберілетін болады). Жас мамандарға студенттік шақта
жеткен жетістіктерінде көрсетулеріне болады.
Байқауға қатысушылар иеленеді: «ҮЗДІК ЖАС МАМАН-2020» республикалық
педагогтардың өмірбаяны еңгізілген түрлі-түсті кітап жинағы, арнайы тағайындалған «ҮЗДІК
ЖАС МАМАН-2020» төсбелгісі, куәлік және І, ІІ, ІІІ дәрежелі республикалық диплом беріледі
және педагогқа қолдау көрсеткені үшін білім беру ұйымының басшысының атына Алғыс хат
беріледі.
Кітап жинақтың таныстырылымы және марапаттау 2020жылдың қазан айында Нұр-Сұлтан
қаласында, Министрліктер үйі, 14 кіреберіс, мәжіліс залында конференция түрінде өтеді. Кітап
таныстырылымына барлық жинаққа еңген «Үздік жас мамандар» шақырылады. Қорытынды
конференция бағдарламасы 10-шы қазанға дейін іріктеліп алынған педагогтарға жіберіледі.
Қорытынды конференция барысында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан төсбелгі табыс
етіледі. Ұйымдастыру алқасының сайты: http://biork.kz/
Инстаграм парақшасы: bilim_orkeniety
Ұйымдастырушылар алқасы: 8707-477-50-94, 8707-142-74-40
Өтініш кестесі жұмыспен бірге жіберілуі тиіс!
Қатысушының тегі, аты-жөні
Облыс, қала, аудан, село (ауыл) атауы,
Білім беру мекеменің атауы, ұйымының
басшысының аты
Байқау атауы
Тұрғылықты мекен-жайы
Телефон, ұялы, е-mail.ru
Сапалы түрлі-түсті ¾ фото
Жергілікті казпочтаның индекс номері

«Үздік жас маман-2020»
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ,
ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ-2020»,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИННОВАЦИОННЫМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ «BILIM-ORKENIETI»!
Цель и задачи конкурса: установление связей между педагогами республики и выявление лучших
педагогов с расширением инновационных идей!
Участники конкурса: учителя школ, воспитатели детских садов, преподаватели вузов и колледжей
имеют возможность участвовать в конкурсе!
ДИПЛОМЫ, СБОРНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА БУДУТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГАМИ-УЧИТЕЛЯМИ
АТТЕСТАЦИИ
Участникам конкурса будет выдано:
Цветной сборник биографии педагогов республики, специальный нагрудный знак «Лучший
молодой специалист-2020», удостоверение, республиканский диплом I, II, III степени и благодарственное
письмо на имя руководителя организации образования за поддержку педагога.
Условия конкурса: биография о себе, не более 2-х страниц (14 кегл, Times New Roman, с 3-х
сторон),
(копии подтверждающих документов полученные
за последние 3 года, например:
Благодарственные письма, диплом и др.), качественное фото в формате 3\4 и все это предоставить до 15
октября 2020 года на адрес электронной почты uzdk.pedagog@mail.ru На конкурс должны быть
представлены работы на одном из 3 языков (казахский, русский, английский). В автобиографии в
обязательном порядке должен быть указан адрес проживания (в случае неявки на итоговую конференцию
в г. Нұр-Сұлтан, по указанному адресу будет выслан сборник, нагрудный знак, грамота). Молодым
специалистам можно будет продемонстрировать свои достижения в студенческой жизни.
Презентация и церемония награждения состоится в октябре 2020 года в г. NUR-SULTAN, в Доме
министерств, 14 подъезд, конференц-зале. На презентацию книги приглашаются «Лучшие молодые
специалисты» вошедшие в сборник. Программа заключительной конференции будет направлена для
отобранных педагогов до 10 октября. На заключительной конференции из рук известных личностей страны
будет вручен нагрудный знак.
Сайт оргкомитета: http://biork.kz/.
Страница инстаграм: bilim_orkenietу
Организационная коллегия: 8707-477-50-94, 8707-142-74-40

Таблица для заявок
ФИО участника
Область, город, район, село (ауыл)
Название учреждения образования,
ФИО руководителя
Название конкурса
Адрес места жительства
Сотовый телефон, e-mail.ru

¾ фото в хорошем качестве

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ-2020»

«BILIM-ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ
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