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«Мен мұғалім болғым келеді» эссе байқауы туралы Қостанай облысының 
жалпы орта білім беретін мектептердің 9-11 сынып оқушылары арасында

Ереже



1. Жалпы ережелер.

1.1. Осы Ереже Қостанай облысының жалпы орта білім беретін мектептерінің 9- 
11 сынып оқушылары арасында "Мен мұғалім болғым келеді" эссе байқауының 
мақсатын, міндеттерін, ұйымдастыруын, өткізуін және қорытындысын шығару 
тәртібін анықтайды.

1.2. Байқау РҺО докторы (Онтарио білім беруді зерттеу институты, Торонто 
университеті, Канада), Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебінің 
қауымдастырылған профессоры Д.А. Шаматовтың бастамасымен, Қостанай 
облысының Білім басқармасының, "Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық 
педагогикалық институты" КЕАҚ қолдауымен өткізіледі.

1.3. Байқау жоғары сынып оқушыларының педагогикалық мамандығын таңдауға 
ынталандыру деңгейін арттыру мақсатында өткізіледі. Байқаудың міндеттері:

- мұғалім мамандығының қоғамдағы беделін арттыру;

- оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, олардың білімі негізінде 
белгілі бір тақырып бойынша өз ұстанымдарын құру және дәлелдеу;

- оқушыларға кәсіби өзін-өзі анықтауға көмек көрсету.

2. Ұйымдастыру комитеті, қазылар алқасы және эссе байқауына 
қатысушылар.

2.1. Конкурсты өткізуді бақылау мен жүзеге асыру үшін ұйымдастыру комитеті 
құрылады. Ұйымдастыру комитеті конкурсты дайындау мен өткізуге тікелей 
басшылықты жүзеге асырады, конкурстың қорытындыларын талдайды және 
қорытады.

2.2. Конкурсты өткізу үшін қазылар алқасы құрылады. Оның құрамын байқауды 
ұйымдастыру комитеті анықтайды. Қазылар алқасының құрамына еліміздің басқа 
өңірлерінде тұратын және Қостанай облысының тумалары болып табылмайтын 
өкілдер кіреді. Қазылар алқасының құрамы конкурстың екінші туры аяқталғаннан 
кейін ғана жарияланады.

2.3. Конкурсқа Қостанай облысының жалпы орта білім беретін мектептерінің 9, 
10, 11-сынып оқушылары қатысады.

3. Эссе байқауын ұйымдастыру және өткізу тәртібі.

3.1. Конкурсқа қатысу тегін және ерікті негізде жүзеге асырылады. Қатысу 
формасы қашықтықтан.

3.2. Әрбір қатысушы конкурсқа жеке орындалған бір ғана эссені ұсынуға құқылы.



3.3. Эссе қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде орындалуы мүмкін.

3.4. Барлық қатысушылардың эсселері плагиаттың болуына тексеріледі. Мәтіннің 
өзіндік ерекшелігі кемінде 70% болуы керек.

3.5. Байқау төрт кезеңде өткізіледі:

- бірінші кезең 2022 жылғы 19-30 қыркүйек аралығында (қоса алғанда) өтеді. Осы 
кезеңде байқаудың бірінші туры өтеді. Қатысушылар эссені ұйымдастырушы 
көрсеткен электрондық поштаға жіберуі керек. Эссе алған кезде әрбір қатысушыға 
оның жұмысын конкурсқа қатысуға қабылдағаны туралы хабарлама жіберіледі. 
Көрсетілген мерзімнен ерте немесе кеш жіберілген эсселер қарастырылмайды.

- екінші кезең 2022 жылдың 3-14 қазан аралығында өтеді. Осы кезеңде конкурсты 
ұйымдастырушы эссені бағалаудың объективтілігі мақсатында әр жұмысқа 
қатысушылар туралы барлық ақпаратты алып тастап, шифр береді. Содан кейін 
қазылар алқасының мүшелері эссені тексереді, содан кейін жұмыстарды шифрлайды 
және екінші турға қатысушыларды анықтайды. Екінші турға өткен қатысушылар 
электронды пошта арқылы хабарланатын болады.

- үшінші кезең 2022 жылдың 18 қазанында өтеді. Осы кезеңде байқаудың екінші 
кезеңі өтеді. Екінші турға өткен әрбір қатысушы көрсетілген уақытта оған 
электрондық пошта арқылы жіберілген сілтеме бойынша 2оот-кездесуге қатысуға 
тиіс. Кездесу барысында әр қатысушы дыбыс пен бейнекамераны қосуы керек, 
әйтпесе қатысушының нәтижелері жойылады. Конкурсқа қатысушыларға бір сұрақ 
қойылады, оған олар 50 минут ішінде жазбаша жауап беруі тиіс. Бөлінген уақыт 
аяқталғаннан кейін қатысушылар 10 минут ішінде өз жауабын конкурсты 
ұйымдастырушының поштасына жіберуі тиіс, әйтпесе қатысушының жұмысы 
қабылданбайды.

- төртінші кезең 2022 жылдың 19-24 қазан аралығында өтеді. Ол екінші кезеңге 
ұқсас болады. Байқау жеңімпаздары электронды пошта арқылы хабарланып, 
марапаттау рәсіміне шақырылады.

4. Эссені бағалау критерийлері.

- тақырып мазмұнына сәйкестігі;

- тақырыпты ашу тереңдігі;

- презентацияның дәйектілігі мен өзіндік ерекшелігі;

- ақпаратты талдау және бағалау;

- пайымдау құрылысы;



- авторлық, жеке позицияның айқындылығы;

- емле ережелеріне сәйкестігі;

- эссе рәсімдеуге қойылатын талаптарды сақтау.

5. Эссе рәсімдеуге қойылатын талаптар.

5.1. Эссе Місго80Й ОҒіісе ^огй бағдарламасында орындалған көлемі 500-800 
сөзден тұратын электронды түрде, шрифт -  Тітез Котап, шрифт өлшемі (кегль) 
-  12, интервалы -  бір, жиектері барлық жағынан 2 см болуы тиіс.

5.2. Эссе мәтінінің алдында қатысушыға тегін, атын, әкесінің атын (толық) жазу, 
оқу орнының атауын, сыныбын, е-таіі көрсету қажет. Бұл ақпарат эссе көлеміне 
кірмейді.

6. Эссе байқауының қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 
марапаттау.

6.1. Конкурстың қорытындысын шығару бағалау критерийлеріне сәйкес әрбір 
қатысушы бойынша жеке жүргізіледі.

6.2. Қазылар алқасының шешімі түпкілікті болып табылады және қайта қарауға 
жатпайды. Эсселер өңделмейді және авторларға қайтарылмайды.

6.3. Байқау жеңімпаздары бірінші, екінші, үшінші орындар үшін дипломдармен 
марапатталады.

Екінші турға өткен, бірақ жүлделі орындарға ие болмаған қатысушыларға 
сертификаттар беріледі.

Ұйымдастырушы және ұйымдастыру комитеті арнайы жүлделер тағайындау 
құқығын өзіне қалдырады.

6.4. Конкурсты ұйымдастырушы мен ұйымдастыру комитетінің конкурсқа 
қатысушылардың эсселерін жариялауға және оларды одан әрі жұмыста пайдалануға 
құқығы бар.

7. Байланыс ақпараты.

Барлық сұрақтар бойынша қатысушылар е-таіі арқылы хабарласа алады: 
Копкиг8.е88ау2022@арі.к2

Калимжанова Роза Лайковна 87013382186


