ҚР АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
«DARABOZ EDUCATION» ЖЕЛІЛІК ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің №KZ71VPY00027366 куәлігімен
бекітілген "Daraboz Education" желілік ғылыми журналы Республикалық
қашықтықтан ӛткізілетін интернет байқауларға балабақша, мектепке дейінгі, жалпы
орта, қосымша білім беру ұйымдарының оқушылары мен мұғалімдерін қатысуға
шақырады.
Байқаудың мақсаты оқушылардың, педагогтардың интеллектуалды және
шығармашылық қабілеттерін анықтау және дамыту, ғылыми (зерттеу),
шығармашылық ізденіске қызығушылығын арттыру, ғылыми білімдер мен білім
саласында жоғары жетістіктерге жетуді насихаттау.

Оқушыларға арналған конкурстар












Желтоқсан күні ызғарлы (желтоқсан оқиғасын еске алу)
Тәуелсіздік - адамзаттың бақыты
Ақ мамыққа оранған әлем (қыс мезгілі туралы)
Аяз атаға хат
Жаңа жыл – жаңа қадам, жаңа бағыт
New Year is the best of holydays (ағылшын тілінен эссе, шығарма)
Суреттер сӛйлейді
Оқушының ғылыми жұмысы
Ӛнерлі ӛрге жүзер
Кӛркем жазу
Мәнерлеп оқу

Мұғалімдерге арналған конкурстар












Үздік тәрбие сағаты
Үздік сыныптан тыс іс – шара
Үздік сценарий
Үздік сабақ жоспары
Үздік мұғалім портфолиосы
Үздік ашық сабақ
Үздік сабақ презентациясы
Ұстаз ӛнері
Үздік ғылыми жоба
Үздік мақала
Үздік психолог

Конкурс форматтарына қойылатын талаптар
Эссе. Қарпі: Times New Roman, қаріп ӛлшемі: 14, минималды кӛлемі: 1 бет
Ӛлең. Әр қатардағы буындардың минималды саны – 5. Шумақтардың минималды саны 3
Сурет. Жасанды болмауы және кӛшірме құралдары арқылы басылмаған болуы қажет.
Ғылыми жоба. Қарпі: Times New Roman, қаріп ӛлшемі: 14, қатараралық интервалдың
максималды қашықтығы: 1.5
Шығарма. Минималды кӛлемі – 250 сӛз
Сканворд. Сұрақтардың минималды саны - 10
Кроссворд. Сұрақтардың минималды саны - 10
Ребус.
Тест. Нұсқалардың минималды саны – 3. Сұрақтардың минималды саны - 15
Мәнерлеп оқу. Ӛлеңнің минималды кӛлемі: 3 шумақ
Реферат. Қарпі: Times New Roman, қаріп ӛлшемі: 14. Минималды кӛлемі – 6 бет.

Конкурстың уақыты
Қабылдау: 24.12.2021 сағат 19:00 ге дейін
Нәтиже: 28.12.2021 сағат 15:00 де

Марапаттау
Барлық конкурсанттар ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
№KZ71VPY00027366 куәлігімен бекітілген "Daraboz Education" желілік ғылыми
журналының ресми тіркеу номері бекітіліп, мӛрі басылған қатысушы сертификатымен,
жеңімпаздар дипломмен марапатталады. Сонымен қатар барлық оқушылардың
жетекшілері мен ата – аналарына алғыс хаттар табысталады. Конкурс жеңімпаздары І, ІІ,
ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталады.

Конкурс талаптары
Конкурсқа қатысу конкурсанттың edu@daraboz.kz поштасына жарнапұл түбіртегін, ӛз
жұмысын және қатысушы анкетасын толтырып жіберуі арқылы жүзеге асады. Конкурс
жұмыстары ӛзге ақпарат кӛздерінен, ӛзге автордан алынбаған болуы тиіс. Плагиат
жұмыстар конкурстан шеттетілетінін қатаң ескертеміз!
Конкурстант ӛз жұмыстарын конкурсқа жолдай отырып алдағы уақытта “Daraboz
Education” электронды ғылыми журналына жинақ қылып жинау құқығына рұқсат береді.
Ұйымдастырушы счетіне аударылған жарна қайтарылмайды. Әділ-қазылардың бағалау
нәтижесі талқыға алынбайды және қайта қаралмайды.

Қатысушы анкетасын мына сілтеме бойынша жүктеп ала аласыз:
https://daraboz.kz/anketa.docx

Конкурс жарнасы және жеңілдік
- Конкурсқа қатысу жарнасы оқушылар үшін 500 теңге, мұғалімдер үшін 1450 теңге.
- Бір мектептен оқушыларға арналғған 50 конкурстық жұмыстан жоғары немесе
мұғалімдерге арналған 15 конкурстық жұмыстан жоғары қатысқан жағдайда мектеп
директорына және оқу ісі жӛніндегі орынбасарына марапат қағаздары табысталады.

Жарнаны келесі реквизиттер бойынша төлеуге болады:
- Kaspi GOLD приложениесі арқылы тӛлеу (Платежи - Образование - Daraboz Education)
- - Kaspi GOLD картасына аудару (ЖСН:920626300719, Карта номері: 4400 4301 6279
5444)
- Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 8 771 691 92 93)
- Beeline мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салу (номер: 8 771 691 92 93)
- АО Kaspi Bank шот
номері: KZ56722S000006925119; Кбе: 19; КНП: 861; БИН/ЖСН: 920626300719

Қосымша ақпарат
Анықтама телефондары: 8-771-691-92-93
E-mail: edu@daraboz.kz
Сайт: www.daraboz.kz
Instagram: @darabozkz
Жұмыс уақыты: 09:00 – 18:00.
Демалыс күндер: сенбі, жексенбі.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РК
«DARABOZ EDUCATION» ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Электронный научный журнал "Daraboz Education" поставленный на учет
свидетельством №KZ71VPY00027366 Министерство информации и общественного
развития РК приглашает всех учащихся и учителей дошкольных и
общеобразовательных учреждении принять участие в Республиканском
дистанционном конкурсе.
Цель данного конкурса направлены на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных
знаний и творческих достижений.

Конкурсы для учащихся:












Огни декабрьских событий
Независимость - высшая ценность
Белоснежная зима
Письмо деду морозу
Новый год, новые шаги, новые свершения
New Year is the best of holydays (эссе, сочинение на английском языке)
Великолепная картина
Лучшая научная работа
Я талантлив
Правописание
Выразительное чтение

Принимаемые форматы работ: эссе, стих, рисунок, сочинение, сканворд, кроссворд,
ребус, тест, научная работа, выразительное чтение, реферат
Условия форматов конкурса
Эссе. Шрифт:Times New Roman, размер шрифта: 14, минимальный размер: 1 стр
Стих. Минимальное количество слогов в каждой строке – 5. Минимальное количество
куплетов – 3. Приветствуется использование нескольких видов рифм.
Рисунок. Не должно быть искусственным и нанесенным копировальными
инструментами.
Сочинение.Минимальный размер – 250 слов.
Сканворд.Минимальное количество вопросов — 10
Кроссворд.Минимальное количество вопросов- 10
Тест. Минимальное количество вариантов – 3, минимальное количество вопросов — 15

Конкурсы для учителей:












Лучшая презентация к уроку
Лучший открытый урок
Лучшее портфолио учителя
Лучший поурочный план
Лучший сценарий
Лучшее внеклассное мероприятие
Лучший классный час
Талант учителя
Лучшая научная работа
Лучшая статья
Лучший психолог

Срок принятие работ
Прием: 24.12.2021 до 19:00
Итоги: 28.12.2021 15:00

Награждение
Все конкурсанты будут награждены сертификатами участника, а участники занявшие
призовые места будут награждены дипломами электронного научного журнала
"Daraboz Education" поставленный на учет свидетельством №KZ71VPY00027366
Министерство информации и общественного развития РК. Всем наградным материалам
будут присвоены регистрационный номер и поставлен печать. А также руководителям и
родителям всех конкурсантов (среди учащихся) будут вручены благодарственные
письма. Конкурсанты будут награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени.

Условия конкурса
Конкурсант должен отправить свою работу, заполненную анкету участника и квитанцию
об оплате организационного взноса в одном письме на электронный
адрес edu@daraboz.kz. Работы конкурсантов не должны быть скопированными с других
источников. Предупреждаем что работы – плагиаты будут отстранены от конкурса.
Конкурсант отправляя свои работы дает права на опубликование своего
материала научном сборнике электронного научного журнала "Daraboz Education".
Взносы, переведенные на счет организатора, возврату не подлежат. Результаты оценки
жюри не обсуждаются и не пересматриваются.
Анкету участника можете скачать по этой ссылке:
http://daraboz.kz/anketa.docx

Организационный взнос и скидка
- Организационный взнос для учащихся – 500 тенге, для учителей – 1450 тенге.
- При участии в конкурсах с одной школы более 50 учащихся или 15
учителей благодарственными письмами будут награждены директор и заведующий
учебной частью.

Организационный взнос можно оплатить следующим образом:

- Перевод средств с карты Kaspi GOLD (Платежи - Образование - Daraboz Education)
- Пополнение счета Qiwi кошелка (номер кошелька: 8 771 691 92 93)
- Пополнение баланса номера мобильного оператора Beeline (номер: 8 771 691 92 93)
- АО Kaspi
Bank р/с: KZ56722S000006925119; Кбе: 19; КНП: 861; БИН/ИИН: 920626300719
- Перевод средств на карту Kaspi GOLD (ИИН:920626300719, Номер карточки: 4400 4301
6279 5444)

Дополнительная информация
Телефон для справок: 8 771 691 92 93
E-mail: edu@daraboz.kz
Сайт: www.daraboz.kz
Instagram: @darabozkz
Время работы: 09:00 – 18:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

