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Мазмұны: 
 
 
 
  
 

I.  Назарбаев Зияткерлік мектеп (НЗМ) 
оқушылары үшін ұйымдастырылған Жазғы 
мектеп 
a) Жазғы мектеп бойынша жалпы ақпарат; 
b) Ұсыныстар мен қорытындылар. 
II.  Жалпы білім беру мекемелерінің (ЖББМ) 
оқушылары үшін ұйымдастырылған Жазғы 
мектеп  
a) Жазғы мектеп бойынша жалпы ақпарат;  
b) Оқушыларды тарту; 
c) Ұсыныстар мен қорытындылар. 



НЗМ оқушылары үшін 
ұйымдастырылған Жазғы 

мектеп 

30.05.2016-10.06.2016 



1 

№ Science  курстары: 

 

Қатысушылар 

саны 

Топ 

саны 

1 Биотехнология және Биоинженерия 31 2 

2 Фармакон 30 2 

3 Инженерия 30 2 

4 Топырақ және оның ерекше 

қасиеттері 

31 2 

5 Робототехника 11 1 

6 Science Sparks 16 1 

7 Сабын ӛндірісі мен дизайні 30 2 

8 Эко үй 32 2 

Жалпы саны* 211 

Жазғы мектеп курстары 

• Қытай тілі (15 оқушы) 

• Неміс тілі (10 оқушы)  

• Француз тілі (11 оқушы)   

• Ойлау дизайны және сыни тұрғыдан ойлау (30 оқушы) 

• Олимпиадалық мектеп (74 оқушы) 

• Үштік бағасы бар оқушыларға қосымша сабақтар (30 оқушы) 

Қосымша курстар:  



Күн тәртібі 

■ Вокал 
■ Би үйрмесі 
■ Гитара” үйірмесі 
■“Домбыра” үйірмесі 
■ Импровизация театры 
■ “Шахмат” үйірмесі 

 
 
 
 
 

■ Спорттық үйірмелер: 
■ Футбол 
■ Волейбол  
■ Теннис  
■ Баскетбол 
■ Фитнес 

 

Уақыты Ӛткізілетін шаралар 

9.40-10.00 Таңғы ас 

10.00-11.50 Таңдау бойынша курстар 

12.00-12.40 Практикалық жұмыстар 

Ғылыми конкурсқа дайындық 

12.40-13.00 Түскі ас 

13.00-13.10 Номинацияларды тағайындау 

Конкурс жеңімпаздарын жариялау 

13.10-14.00 Қызығушылықтары бойынша үйірмелер 

Қызығушылықтары бойынша үйірмелер: 



 



 



 



Жалпы ұсыныстар мен 
қорытындылар 

•  Мектептерге оқушылардын 
тіркелу бойынша санын реттеу 
және жүйеден алып тастау 
мүмкіндігін беру. 

 

Сайт 
 

 

• Бағдарлама құрастыруда қолда бар 
ресурстарды ұсыну (баламалы 
ресурстар тізімімен қатар); 

• Әрбір параллель үшін жеке курстар 
өткізу; 

• Екі аптада оқушыларға екі курсты 
оқуға ұсыну. 

 

 

Бағдарламалар/р
есурстар 

• Жазғы мектеп жұмысына 
негізінен шетелдік мұғалімдер 
мен ағылшын тілі мұғалімдерін 
тарту 

Оқытушылар 



ЖББМ оқушылары үшін 
ұйымдастырылған Жазғы  

мектеп 
13.06.2016-24.06.2016 



№ Курс Саны 

1 Топырақ және оның ерекше қасиеттері/ Биотехнология 

және Биоинженерия (тегін оқыту) 

18 

2 Инженерия/ Сабын ӛндірісі мен дизайні (Сабын ӛндірісі 

мен дизайні) 

25 

3 Ағылшын тілі (ақылы оқыту) 14 

Тегін оқыту бойнша оқушылардың жалпы саны 43 

Ақылы оқыту бойнша оқушылардың жалпы саны 14 

Әр курс бойынша ЖББМ 

оқушыларының саны: 
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Мектептер бойынша оқушылардың саны 



Уақыты Ӛткізілген шаралар 

9.00-9.40 Курстар бойынша сабақтар 

9.40-10.00 Флешмоб/қимыл-қозғалыс ойындары 

10.00-10.50 Курстар бойынша сабақтар 

11.00-12.00 Үйірмелер (би, спорттық ойындар)* 

Ақысыз ЖМ қатысушылары үшін  оқытудың аяқталуы  

12.00-12.30 Түскі ас 

12.30-13.10 Курстар бойынша сабақтар 

13.20-14.10 Курстар бойынша сабақтар 

Күн тәртібі 

 

1 апта 2 апта 

Топ 1  

(2 кіші топ) 

Топырақ және 

оның ерекше 

қасиеттері 

Биотехнология 

және 

биоинженерия 

Топ 2   

(2 кіші топ) 

Инженерия Сабын ӛндірісі 

мен дизайні 



Әр күн дегі 

тақырыптар/шаралар 

Ӛткізілу күні 

“Кӛк” күн 14.06 

“Креативті футболка” күні 16.06 

 “Easy Science” конкурсы 

11.00 .- 12.00 . 

17.06 

“Ақ” күн 20.06 

“Креативті бас киім” күні 22.06 

“Easy Science” конкурсы 

ЖМ жабылуы 

11.00 . - 12.00. 

24.06 

Жазғы мектеп шаралары 



Оқушыларды тарту/қабылдау 

Тегін және ақылы курстарға оқушыларды тарту келесі 
қадамдар арқылы жүзеге асырылды: 
■Облыстық газеттерде жарнамалар жарияланды; 
■Әлеуметтік желілер арқылы ақпараттық буклеттер жіберілді; 
■Кӛшелердегі радиолардан (сауда орталықтары, 
аялдамаларда);  хабарландырулар жіберілді 
■Білім беру бӛліміне, қалалық және ауылдық мектептерге хат 
жолданды; 
■Мектептің ата-аналары, үлкен ұйымдардың бірінші 
басшыларына хат жолданды; 
■Мектептерді аралау барысында директорлар, мұғалімдер мен 
оқушыларға жарнамалық парақшалар таратылды. Сынып 
жетекшілерімен жеке сұхбат жүргізілді.  
■Үйлердің, мектептердің кіре берісінде, аялдамаларында 
жарнамалық парақшалар ілінді. 

 



Ұсыныстар мен қорытындылар 

■ ЖМ бойынша ақпаратты курстар басталардан екі ай бұрын 
жарнамалау қажет; 
■ Курсқа тіркелу және тӛлем жасау процесін жеңілдету керек; 
■ Ақылы курстарда 50 сағат орнына 25 сағат не одан да аз 
сағат санын ұсыну керек; 
■ Курстарды оқушылардың білім және тілдік деңгейіне сәйкес 
әзірлеу қажет; 
■ Ағылшын тілі мен робототехника курстарына назар аудару 
қажет; 
■ Робототехника 1-4 сынып оқушылары үшін жүргізілуі тиіс; 
■ Оқушылар, студенттер мен ересектерге арналған ақылы 
IELTS курстарын ұйымдастыруға болады; 
■ 5 және 7- сынып оқушыларына ақылы курстар 
ұйымдастыруды қарастыру қажет. 

 



Назарларыңызға 
рахмет! 

■E-mail: akhmetova_a@ukk.nis.edu.kz 

■Ішкі байланыс тел: 6112 
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