
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 175 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ

«АБАЙ МҰРАСЫ-ҚАЗАҚТЫҢ ҚАСИЕТТІ ҚАЗЫНАСЫ»

АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ

Байқаудың мақсаты: Абай Құнанбайұлының шығармаларын педагогтар мен білім

алушылардың арасында кеңінен насихаттау. Жастардың бойындағы Қазақ еліне деген

құрметті күшейту, патриоттық сезімді арттыру болып табылады.

Байқауға республика көлеміндегі ЖОО-ның педагогтарын, колледж оқытушыларын, мектеп

мұғалімдерін және студенттерді, оқушыларды байқау жұмыстарына қатысуға шақырамыз!

Байқауға қатысушы педагогтар мен білім алушылар «Абай мұрасы-Қазақтың қасиетті қазынасы»

атты республикалық түрлі-түсті кітап жинағын иеленеді, педагогтар «Абай Құнанбайұлының-175

жылдығы төсбелгісімен» және  білім алушылар «Абай Құнанбайұлы төсбелгішесімен» және төсбелгіні

куәландыратын куәлікпен І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен  марапатталады. Білім алушылардың ата-

аналарына Алғыс хат беріледі.

Байқаудың шарттары:

Педагогтар төмендегі тақырыптардың бірін таңдап екі беттен аспайтын эссе немесе ашық сабақ,

мақала, өлең  жазуы қажет:

1. Абай Құнанбайұлы шығармаларындағы оқу-білім тақырыбы.

2. Абай Құнанбайұлының қарасөздері.

3. Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің тәрбиелік мәні.

4. Мұхтар Әуезовтің  «Абай жолы» романындағы Құнанбайдың бейнесі.

Білім алушылар, яғни оқушылар мен студенттер:

1. Абай Құнанбайұлы өлеңдерінің ерекшеліктері.

2. Абай Құнанбайұлы поэмалары туралы шығарма;

3. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай білім алушылардың арнаулары.

4. Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романындағы «Абай бейнесі» атты тақырыптардың бірін

таңдап екі беттен аспайтын эссе немесе мақала, өлең  жазу қажет. Байқау қатысушылары өзі және

жетекшісі жайында жазылған мәліметтерді төмендегі кесте үлгісі бойынша толтырып, байқау

материалдарымен бірге 2020 жылдың мамыр айының 15-не дейін abai_olimpiada@mail.ru

электрондық почтасына жолдауы тиіс. Байқауға қатысуға жұмыстар 3 (қазақ, орыс, ағылшын)

тілдерінің бірін таңдап жіберілуі қажет.

Байқаудың марапаттау рәсімі: 2020 жылдың мамыр айында,  Нұр-Сұлтан қаласында,

Министрліктер үйінде, 14 кіреберіс, Мәжіліс залында конференция түрінде өтеді. Қорытынды

конференцияның  марапаттау рәсімінде елімізге белгілі тұлғалардың қолынан, жеңімпаз атанған

педагогтар, оқытушылар «Абай Құнанбайұлының-175 жылдығы төсбелгісімен», оқушылар мен

студенттер «Абай Құнанбайұлы төсбелгішесімен» және педагогтармен білім алушылардың

шығармалары еңгізілген «Абай мұрасы-қазақтың қасиетті қазынасы» атты түрлі-түсті кітап-

жинақпен марапатталады.
Ұйымдастыру алқасының сайты: http://bilim-ork.kz/.  инстаграм парақшамыз: bilim_orkeniety.

Ұйымдастырушылар алқасы: 8707-142-74-40, 8702-542-33-05. abai_olimpiada@mail.ru

Өтініш кестесі жұмыспен бірге жіберілуі тиіс!

Педагогтың, білім алушының  аты-жөні.

Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы:

Білім беру мекемесінің атауы:

3-4 фото суреті. (мұғалім, оқушы)

Телефон номері, және эл.почтасы:

https://surak.baribar.kz/131382/

