
ТӘРБИЕ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖОСПАР-КЕСТЕСІ 
(тәрбиенің базалық мазмұнын жаңартудың басым бағыттарына сәйкес) 

 
Әрбір бағыт «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қоғамдық санасын жаңғыртудың барлық негізгі бағыттарын ескере отырып жүзеге 
асырылады. 

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтылықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие 
Мақсаты: Отанға деген тиімді және эмоционалдық қарым-қатынас, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы 
тұратын мемлекет пен қоғамның заңдарын меңгеру және сақтау қажеттілігі бар, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-
зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын патриот пен азаматты қалыптастыру. 

Рухани-адамгершілік тәрбие 
Мақсаты: жалпы адамзаттық құндылықтар, өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен қазақстандық қоғаммен келісіліп отырып, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның моральдық қасиеттері мен ұстанымдарын жаңғырту 
туралы терең түсінігін қалыптастыру. 

Ұлттық тәрбие 
Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, ана мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, 
Қазақстан Республикасының этностары мен этникалық топтарына құрмет көрсету. 

Отбасылық тәрбие 
Мақсаты: ата - аналарды ағарту, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін арттыру. 

 
Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қарым-қатынасты қалыптастыру, тұлғаның экономикалық ойлау және экологиялық мәдениетін 
дамыту. 

Полимәдени және көркем-эстетикалық тәрбие 
Мақсаты: мінез-құлықтың жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық объектілерді 

қабылдауға, игеруге, бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортақұру. 
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениеттәрбиесі 

Мақсаты: әр тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін 
дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру. 

 
 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 
Мақсаты: салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау үшін кеңістік құру. 



 
 
  

ҚЫРКҮЙЕК 
 

1 қыркүйек – Білім күні 
5 қыркүйек  - Тілдер күні  
12 қыркүйек  - Отбасы күні 
19 қыркүйек  «Аналар күні» 
 

Тәрбие жұмысының 
бағыттары  

 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды іске 
асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сынып сағаттары «Менің туым» облыстық 
жобасы 

 
«Family day» облыстық 

жобасы 
 

Облыстың танымал 
тұлғаларымен «Табысқа 
апарар жол» облыстық 

жобасы 

«Конституция – ұлы 
халық құндылығы» 

Quest (бір күн) 
 

«Family day» 
облыстық жобасы  

 

«Мен пікірсайысшымын» челлендж 
 

«Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының облыстық слеті 
 

Speak пікірталас онлайн-мектебі 
«Үздік Ұлан-Мектеп омбудсмені» облыстық жобасының басталуы 

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасының басталуы 

 
Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

«Отбасы ағашы» 
Шеберханасы 

 

Шеберхана сынып  
«Мое генеалогическое дерево» 

  

«Мейірімділік қайырымдылық ісі» Челленджі 
 

Театр өнерінің «Театрдың ғажайып әлемі» республикалық 
фестиваль – байқауының облыстық қашықтық туры (24 

Қыркүйек) 
Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 

Отбасы күніне орай 
отбасылық спорт мерекесі 

Спорттық-сауықтыру 
квест ойыны 

Қажымұқан 
Мұңайтпасовтың 150 

 



 «Спорт-біздің серігіміз» 
 

«Денсаулық және спорт 
аралдарына саяхат» 

 

жылдық мерейтойына 
орай ұйымдастырылған 

челленджі 
Жасқырандықтарға арналған 
«Жеті қазына» облыстық 
жоба шеңберінде«Мен 
Салауат жолындамын» -    
«Салауат» эстафетасы  

 «Салауат», «sport – активити» бағыттары бойынша «Бірыңғай 
күндер күнтізбесі» облыстық жобасы  

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«ЭКОboom» облыстық жобасы аясында «Болашақ бағы»  
акциясы 

«Жүз игі іс» акциясы «ЭКОboom» 
облыстық жобасы аясында 
«Болашақ бағы»  акциясы  

 
«ЭКОboom» облыстық 

жобасы «Жақсылық жаса» 
пластикалық қақпақтарды 

жинау акциясы 
Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

 «Біздің тату отбасы»  номинациясында 
«Мен - блогермін» мектеп жобасы   

 

 

«Ана тілім - айбыным»   
Қазақ ақындарының шығармаларын мәнерлеп оқу  

 
«Әжемнің әңгімесі» 

Отбасының үлкен адамларымен кездесу 

Мультимедиялық 
журналистика бағытындағы 
«iMediaProject» облыстық 

жобасының басталуы 
 

 «Анашым-дара тұлға, 
бар асылым»  
эссе конкурсы  

 

  «Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам 
инновациялық идеялардың» 

 республикалық байқауның облыстық туры 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Менің отбасым» 
фотоколлажы 

«Менің отбасымның дәстүрлері» 
шығармашылық вернисажы 

«Отбасым - мекенім 
менің» бейне челленджі 

 

 



ҚАЗАН 
1 қазан – Ұстаздар күні,  Қарттар күні 
10 қазан -  Касым Аманжоловтың туғанына 110 жыл (1911-1955)  
11 қазан -  Қоғам қайраткері Роллан  Сейсенбаевтың туғанына 75 жас (1946 жыл ) 
14  қазан  - ақын, Қазақстан жазушысы Хамита Ергалиевтің туғанына 105 жыл (1916-1997) 
15 қазан -  Саин Муратбековтың туғанына 85 жыл (1936-2007)  
25 қазан -   Ануарбек Дуйсенбиевтің туғанына 90 жыл (1931-1979) жыл  
 

Тәрбие жұмысының 
бағыттары  

 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды іске 
асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  

«Я - патриот» Селфи on-
line акциясы 

 

«AntiParaGraf» Квест  ойыны 
 

«Бақытты балалық шақ – 
жемқорлықсыз» 

қашықтықтан 
бейнероликтер конкурсы 

«Шанырак»  
 облыстық жобасы 

 
 

Облыстың танымал 
тұлғаларымен «Табысқа 

апарар жол» облыстық жобасы 
 

Жасқырандықтарға арналған  
«Dream team» облыстық 
көшбасшылар онлайн-

мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі       

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы 
 
 
 

Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Үйсіз жануарларға көмек 
көрсету мақсатында 

жасқырандықтарға арналған 
«Шанс» облыстық акциясы 

 

   
«Адал friends»  

облыстық жобасы  

«Мейірім-fest» бірыңғай адалдық күні 
 

 



Дене тәрбиесі, салауатты 
өмір салты 

 

Жол жүру ережелері 
бойынша 

«Жас жаяу жүргіншілер» 
квест ойыны 

 
 

Балалардың 
жол-көлік жарақаттарын алдын алу 

мақсатында 
жол полициясы инспекторының 

шақыруымен 
«Зеленый огонек» 
конкурс-жарысы 

Қазақтың тұңғыш 
ғарышкері Тоқтар 

Әубәкіровтің туғанына 75 
жылдығына орай 

«Жүзден жүйрік» 
космоквесті 

 

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Пайдаланылған батареялар мен ПВХ өнімдерін кәдеге жарату»  
акциясы 

«ЭКОboom» 
облыстық жобасы аясында 

«Пайдаланылған 
батареялар мен ПВХ 

өнімдерін кәдеге жарату» 
акциясы 

 
«ЭКОboom» облыстық 
жобасы  «Жақсылық 

жаса» пластикалық 
қақпақтарды жинау акциясы 

 
«Bala business»  облыстық 

жобасы 

«Біз өмір сүретін әлем»  
сынып сағаты 

«Еңбек» бағыты бойынша «Бірыңғай күндер күнтізбесі»  «Профи-time» 
бірыңғай күні облыстық жобасы 

Жасқырандықтарға арналған 
«Жеті қазына» облыстық 

жобасының аясында 
«Мектеп ауласы» акциясы  

 

  

Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

 
«Қазақстан 

Республикасының 
ақындарымен 
жазушылары» 

Инфо-Time  
 

 

Қоғам қайраткері Қасым 
Аманжоловтың 

 110-жылдығы мен  
Роллан Сейсенбаевтың 75 жылдығына 

арналған  (1946) 
жерлес ақын жазушыларыдң 

қатысуымен  
«Өмірін өрген өлеңмен» әдеби 

қонақжай 

Мультимедиялық 
журналистика бағытындағы 
«iMediaProject» облыстық 

жобасы 
 

 «Әсем әуен» 
әдеби-музыкалық кешi  

 

 



«Бейне құттықтау»  
номинациясы бойынша  

сүйікті әже-аталарды, ұстаздарды құттықтау  
 «Мен блогермін» мектеп жобасы 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Шығармашылық – талант» шығармашылық шеберханасы: 
аға буынның шеберлік сағаттары 

«Әр түрлі дәуірлердің 
кездесуі»  
арт-салон 

 

 

 
 
 
 

ҚАРАША 
15 қараша – ұлттық валюта күні 
195 жыл (1826) Баянауыл құрылған күннен бастап 
310 жыл (1711-1781) мемлекет қайраткері, қолбасшы, дипломат Абылай ханның туған күнінен бастап 
230 жыл (1791-1838) Қазақстанның ұлттық батыры Исатай Таймановтың туған күнінен бастап 
195 жыл (1826-1906) ақын Құлмамбеттің туған күнінен бастап 
 

Тәрбие жұмысының 
бағыттары  
 

«Зерек»  бағдарламасы 
1-4 сыныптар 

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» 
бағдарламасы 

10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды іске 
асыру 

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 

Оқушылар арасында 
«Адал және 

сатылмайтын еңбек 
бейнесі» атты облыстық 

сурет конкурсы 

«Патриот ұрпақ-Мәңгілік елдің 
жетістігі» IQ дода (зияткерлі ойыны) 

 

«Саналы ұрпақ-
жарқын болашақ» 

пікір-сайыс 
 

«Шанырак»  
 облыстық жобасы 

  
«Табысқа жол»  

облыстық жобасы 



тәрбие; ұлттық  
тәрбие  

Жасқырандықтарға арналған  
«Dream team» облыстық 
көшбасшылар онлайн-

мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі        

 

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы 
 «Жас Ұланның жеті қанаты» «Жас Ұлан» ББЖҰ Х облыстық 

құрылтайы 
 
 

  

 
 

«Аққу» облыстық жобасы аясында медицина қызметкерлерін 
шақырумен 8-11 сынып қыздарымен бірге «Ең бастысы» 

дөңгелек үстелі 
 
Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

АРТ-кеңістігі 
«Мы дружная страна!» 

  

Квест ойыны «Кэшбэк» 
 

КТД 
«Толеранттылық - 
түлектің өмірлік 

ұстанымы» 

 

Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 
 

«Болашақтың ұтқыр ойлы ұрпағы» 
мектепішілік шахмат-дойбы турнирі 

  

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Үнемділік 
Инноваторы» су мен 

электр энергиясын 
үнемдеуге бағытталған 

бейнероликтердің 
облыстық конкурсы 

 
Облыстық конкурсы «Экокарта»  

«ЭКО boom» облыстық 
жобасы «Болашақ үшін 

энергия және су» акциясы 
 

«ЭКОboom» облыстық 
жобасы «Жақсылық жаса» 
пластикалық қақпақтарды 

жинау акциясы 
 

«Bala business»  облыстық 
жобасы 

 
«ЭКО boom» облыстық жобасы «Болашақ үшін энергия және 

су» акциясы 



Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

«Теңге туралы сыр» 
мектеп ертегі жазу 

конкурсы  
 

«Travel» номинациясы бойынша  
«Мен – блогермін» 

мектеп конкурсы 

 

«Баянауыл – cinema» 
«Баянауыл Қазақстанның інжуі» 

кинокүнi 

 

Онлайн экскурсия  
https://www.youtube.com/watch?v=skhIhBL4i-U  

«Баянауылдың рухани мұрасы»  
- онлайн экскурсия   

 

Жасқырандықтарға арналған 
«Жеті қазына» облыстық 

жобасының аясында 
«Тапқырлар әлемі» 

Зияткерлік ойын 

«Зерде» патриоттық бағыты бойынша 
«Бірыңғай күндер күнтізбесі» облыстық 

жобасы 
 
 

Мультимедиялық 
журналистика 
бағытындағы 

«iMediaProject» облыстық 
жобасы 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Балауыз қарындаштарды қолдана отырып, матаға басып 
шығару» шығармашылық зертхана 

«Ұрпақ NEXT» 
макеттер байқауы 

 

 

 
 
 

ЖЕЛТОҚСАН 
1 желтоқсан-ҚР Тұңғыш Президенті күні 
16 -17 желтоқсан-Тәуелсіздік күні 
Жаңа жылдық мерекелер 
 

Тәрбие жұмысының 
бағыттары  
 

«Зерек»  бағдарламасы 
1-4 сыныптар 

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» 
бағдарламасы 

10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды іске асыру 

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 

«Менің туым» облыстық 
жобасы аясында «Отан 

туым» акциясы 

«Менің елім - менің мақтанышым» облыстық эссе 
байқауы 

 

«Менің туым» облыстық жобасы 
«Отан туым» акциясы; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skhIhBL4i-U


тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие 

Жасқырандықтарға арналған  
«Dream team» облыстық 
көшбасшылар онлайн-

мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі  

 
Жасқырандықтарға арналған 

«Жеті қазына» облыстық 
жобасының аясында 

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне арналған 

«Тәуелсіз Елім – 
Қазақстан»  Челленджі  

 

Жас экскурсоводтардың облыстық байқауы  
«Отан» патриоттық бағыты бойынша «Бірыңғай күндер 

күнтізбесі» облыстық жобасы, «Мен патриотпын» 
викторинасы 

 
«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   

Speak пікірталас онлайн-мектебі 
«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы 

 
«Аққу облыстық жобасы аясында «1 желтоқсан – 
Бүкіл дүниежүзілік ЖИЖС-ке қарсы күрес күні 

Назарымызда ЖИЖС!» онлайн – челленджі  

«Шанырак»  
 облыстық жобасы 

Облыстың танымал тұлғаларымен 
«Табысқа апарар жол» облыстық 

жобасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Жас Ұлан» ББЖҰ қатарына салтанатты қабылдау 

 
Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Квест ойыны 
«Қазақстан Менің 

Отаным» 

Қайырымдылық акциясы 
«30 игі іс» 

Блиц турнир  
«Біз-Тәуелсіз 

еліміз» 
 

«Адал friends» облыстық жобасы 

Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 

 

ЖИТС орталығының 
қызметкерімен кездесу 

«ЖИТС деп  аталатын 
ауру» 

«ЖИТС – ғасыр қасіреті» 
кинокөрсетілімі 

Қысқа метражды санитарлық-ағарту фильмдерін көру 
 

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«ЭКО boom»  облыстық жобасы: «Құстарға арналған Кафе» акциясы «ЭКО boom»  облыстық жобасы: 
«Құстарға арналған Кафе» 

акциясы 
 

«ЭКОboom» облыстық жобасы 
«Жақсылық жаса» пластикалық 

қақпақтарды жинау акциясы 
 



«Bala business»  облыстық жобасы 
Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

«Тәуелсіз елдің ұланымын» 
Қазақстан республикасының 30-жылдығына арналған 

патриоттық флеш-моб 

 

«Менің елім,менің жерім» 30-жылдығына арналған бейне эссе  
Қазақстан туралы 

кинокүнi 
 

«Тәуелсіздік тұғырына 30 
жыл» 

зияткерлік турнир 

Мультимедиялық 
журналистика 
бағытындағы 

«iMediaProject» 
облыстық жобасы  

«Тәуелсіздік 
құрдастары» 

кездесу 
«Мен - блогермін» 

жобасы аясында 
номинациясы 

бойынша 
«Ел тағдыры – ер 

тағдыры» 
«Video stories» 

түсіру 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

Челлендж 
«Менің қолымнан 

келеді» 

«Мемлекет тұрақтылығының 
символы» әдеби-музыкалық 

қонақжайы (Тәуелсіздік 
күніне орай) 

«Тәуелсіздік 
құрдастарымен 

кездесу»  
«Қазақстанның 100 
жаңа есімі» ұлттық 

жобасының 
қатысушыларымен 

кездесу 

 

 
 

ҚАҢТАР 
Қысқы демалыс 
 



Тәрбие жұмысының 
бағыттары  

 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды 
іске асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық 
тәрбие  

"Менің отбасымныі мұрасы" 
отбасылық сайысы 

 
«Dream team» облыстық көшбасшылар 

онлайн-мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің болашағымыз!» 

облыстық онлайн мектебі  
  

 

«Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық 
картасы» жобалар 

конкурсы 
(8-9 сынып) 

«Ұшқыр ой алаңы» атты 
оқушылардың облыстық 

пікір-сайыс турнирі 
 

«Мектеп Ұланбасшысы» 
облыстық қашықтық 

байқауы 

«Шанырак»  
 облыстық жобасы 

 
Облыстың танымал 

тұлғаларымен «Табысқа 
апарар жол» облыстық 

жобасы 
«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   

Speak пікірталас онлайн-мектебі 
«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы 

«Аққу» облыстық жобасы аясында «Біздің 
қыздарымыздың арасында құпия туралы сөйлесейік» 
әйелдерді оңалту орталығының психологтарымен кездесу 

«Family day» облыстық жобасы аясында «Менің отбасым» облыстық байқауы 

Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Мультимедиялық сағат 
«Мультфильмдер нені үйретеді?» 

Актерлермен кездесу 
«Театр Үзілісі» 

 
«Адал friends» 

облыстық жобасы  «Күй тартыс» облыстық байқауы - 2022» (28 қаңтар) 
Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір 
салты 

Қысқы спорт ойындары бойынша 
«Көңілді старттар» 

«Денсаулық құпиялары»  
ойын-саяхат 

 

Шаңғы жарысы  

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Қалдықтарды кіріске 
айналдырайық» онлайн-акциясы 

«Экология және энергия үнемдеу» ақпарат time  «ЭКО boom»  облыстық 
жобасы: «Құстарға 

арналған Кафе» 
акциясы 

  
«ЭКОboom» облыстық 
жобасы «Жақсылық 
жаса» пластикалық 



қақпақтарды жинау 
акциясы 

 
«Bala business»  

облыстық жобасы 
Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық 
мәдениетті тәрбиелеу 

«ЗОЖNIKI» номинациясы бойынша  «Мен – блогермін» бейнероликтер конкурсы  

«Қысқы фотошашу» фотосессиясы 
 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 
жобасы  

 

«Жеті жарғы» құқықтық 
бағыты бойынша «Бірыңғай 
күндер күнтізбесі» облыстық 

жобасы, зияткерлік ойын 

Мультимедиялық 
журналистика бағытындағы 
«iMediaProject» облыстық 

жобасы 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

Кітап иллюстраторларының 
конкурсы 

«Кітапfest» 

Интерактивті викторина 
«Ертіс өңірінің аңыздары» 

«Ертіс Cinema - Қазақстан еліне саяхат» 
 анимациялық фильмдер фестивалі 

 

 
 

АҚПАН 
 

Тәрбие жұмысының 
бағыттары  

 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды 
іске асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  

«Біздің отбасымыздың  
ережелері» челленджі 

 

«Мейірімділік – 
татулықтың кепілі» 

челленджі 
 

"Қоғамдық тәртіп 
негіздері"пікірталас сағаты 

«Family day» 
облыстық жобасы 

 
«Шанырак»  

 облыстық жобасы 
 

Облыстың танымал 
тұлғаларымен «Табысқа 

«Dream team» облыстық көшбасшылар 
онлайн-мектебі шеңберінде 

«Жасқыран біздің болашағымыз!» 
облыстық онлайн мектебі  

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы   
«Жайдары Жас Ұлан» зияткерлік КТК байқауы 



 
Жасқырандықтарға арналған «Жеті 

қазына» облыстық жобасының аясында 
«Жеті жарғы» құқықтық бұрыш 

конкурсы 

«Family day» 
облыстық жобасы 

 апарар жол» облыстық 
жобасы  

Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Челлендж «Өз қолыңызбен 
жақсылық жасаңыз» 

 

Аниматор күні «Балалардың жүрегін 
жылытайық» 

 

 «Золотой микрофон» облыстық байқауы (11 ақпан) 
 

 «Жаңа жұлдыз» вокалдық шеберліктің облыстық 
байқауы (25 ақпан) 

Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 
 

«Дұрыс тамақтану – денсаулық 
кепілі» 

челленджі 

«Зиянды бестік 
және пайдалы ондық» 

ойыны 

Облыстық зерттеу жобасы: 
«Фауствуд. Дәмді немесе 

зиянды» 

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Жаман әдеттерге жол жоқ» сынып сағаты  «ЭКОboom» облыстық 
жобасы «Жақсылық 
жаса» пластикалық 
қақпақтарды жинау 

акциясы 

 «Менің мектебімдегі гидропоника» облыстық 
конкурсы 

 

Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

«іЗі»  номинациясы бойынша  «Мен блогермін» мектеп конкурсы  
«Мақал-сөздің азығы, 

жұмбақ – ойдыңқазығы» 
конкурсы 

«Ертістің киелі жеріне саяхат» квест ойыны 
 

 

Мультимедиялық журналистика бағытындағы 
«iMediaProject» облыстық жобасы  

 

 «Үздік мақала» облыстық қашықтық байқауы  

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Музей экспонаттарындағы Ертіс 
өңірінің тарихы» 

мұражайларға бару және онлайн 
дәрістерді қарау 

«Музей экспонаттарындағы Ертіс өңірінің тарихы» 
мұражайларға бару және онлайн дәрістерді қарау  

(5-9 сынып) 
Интернационалист жауынгерлер туралы 

бейнероликтер конкурсы 

 

 
 



 
 
 

НАУРЫЗ 
 

1 наурыз – Алғыс айту күні 
8 наурыз-Халықаралық әйелдер күні 
21, 22, 23 наурыз-Наурыз мейрамы 
27 наурыз-Дүниежүзілік театр күні 
 
Тәрбие жұмысының 

бағыттары  
 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық жобаларды 
іске асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  
 

"Тәртіп елі" фото байқауы 
(қала / аудан) 

«Мамандықтар әлемін ашамыз» облыстық форумы «Family day» 
облыстық жобасы 

 
«Шанырак»  

 облыстық жобасы 
 

Облыстың танымал 
тұлғаларымен 
«Табысқа апарар жол» 
облыстық жобасы  

«Мемлекеттік қызмет – елдің 
мүддесіне адал еңбек» 

облыстық эссе конкурсы 

«Family day» 
облыстық жобасы 

 
 «Dream team» облыстық 
көшбасшылар онлайн-

мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі  

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасы   
  

Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Жасқырандықтарға арналған 
«Жеті қазына» облыстық жобас 
аясында "Мұражай тарихы" 

үздік бейне ролик байқауы  
 

«Руханият» бағыты бойынша 
«Бірыңғай күндер күнтізбесі» 

облыстық жобасы – «Мейірім-fest» 
бірыңғай парасаттылық күні 

 «Адал friends» 
облыстық жобасы 

Брейн-ринг 
«Біздің сүйікті 
ертегілеріміз» 

Жергілікті жерлердегі конкурс «Қазақ халқының 
ұмытылған дәстүрлері» 

«Ақ шағала» Республикалық хореографиялық фестиваль-
байқауының облыстық кезеңі (16 наурыз) 



Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 
 

 «Ұрпақ  
ұлттық ойынмен 

шыңдалады»  
«Бестас», «Асық ату» ұлттық 
ойындары бойынша жарыс 

Наурыз мерекесіне орай  
 «Тоғызқұмалақ»  

ұлттық ойынынан турнир 
 

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Біздің кабинетіміздің 
өсімдіктері» сынып сағат 

 

«Экологиялық калейдоскоп» облыстық челленджі 
 

«ЭКОboom» облыстық 
жобасы «Жақсылық 
жаса» пластикалық 
қақпақтарды жинау 

акциясы 
Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

«Ұлттық ойын- ұлт 
қазынасы» 

Ұлттық ойындар  
 

 

"Сауатты ұрпақ -ғасыр 
мақтанышы" 

білгірлер турнирінің  
 

#меніңсүйіктікітабым 
Хэштегі бойынша өткізілетін 

челленджді 

«Шаш өру - өнер» 
«Аққу» клубы аясында 

шеберлік-сынып 
 

Мультимедиялық журналистика 
бағытындағы «iMediaProject» 

облыстық жобасы  

 

"Júregim - ANA dep sogady! " номинациясы бойынша  «Мен блогермін»  
мектеп жобасының  «Ана туралы әңгіме»  бейнеблог жүргізу  

 
«Алғыс айту» – бейнеблог түсіру  Алғыс күні аясында 

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Ертегілер еліне саяхат» 
атты сахналау байқауы 

«Әжемнің асыл мұрасы» атты 
халық шеберлерінің шеберлік 

сыныбы 

Пайдалы лайфхактар 
айдары 

 

 

 
 

СӘУІР 
12 сәуір-Ғылым күні 
 
Тәрбие жұмысының 

бағыттары  
«Зерек»бағдарламасы 

1-4 сыныптар  
«Өрен» бағдарламасы 

5-9 сыныптар 
«Азамат» бағдарламасы 

10-11 сыныптар 
Облыстық 

жобаларды іске 



  асыру  

Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  

Қазақстан халықтарының 
бірлігі күніне арналған 
"Менің Қазақстаным 
жарқырап, гүлдене 
бер!"викторинасы 

Қазақстан халықтарының бірлігі 
күніне арналған "Ғажайып алаң" 

ойыны 

"Транспарентті және есеп 
беретін мемлекет" 

бейнероликтер конкурсы 

 
Облыстың танымал 

тұлғаларымен 
«Табысқа апарар 

жол» облыстық 
жобасы   «Dream team» облыстық 

көшбасшылар онлайн-
мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі 

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

«Біз және заң» облыстық құқықтық жобасының финалы    
 
 

 «Менің бастамам-менің Отаным» республикалық 
шығармашылық жобалар байқауының облыстық кезеңі 

 «Ұлы Жеңіс» облыстық қашықтық байқауы 
Рухани-адамгершілік 
тәрбие 

Жасқырандықтарға 
арналған «Үміт сәулесі» 
облыстық байқауының 

финалы  

«Жайдарлы Time» КТК Пікірталас «Халықтар 
достығы - біздің рухани 

байлығымыз» 
 

«Адал friends» 
облыстық жобасы 

Балалар кітаптарының 
авторларымен кездесу 

Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 
 

«Денсаулық күні» 
спорттық-ойын-сауық 

мерекесі 

«Денсаулық және спорт күні!» 
спорттық мерекесі 

Өмір қауіпсіздігі негіздері 
бойынша 

КТК  

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Біздің өлкеміздің 
табиғаты туралы 

сүйіспеншілікпен»  
суреттер байқауы 

«ЭКО boom»  облыстық жобасы 
«ЭКО CROSS»  акциясы 

«ЭКОboom» 
облыстық жобасы 

«Жақсылық жаса» 
пластикалық 



Жасқырандықтарға арналған 
«Жеті қазына» облыстық 

жобасы аясында «Табиғат 
сыры» эко квесті 

 
 

«Эко-әлем» бағыты бойынша «Бірыңғай күндер күнтізбесі» облыстық 
жобасы – «Эко-марафон» квесті 

 
«Эко-әлем» үстел ойынының облыстық чемпионаты 

 
 

қақпақтарды жинау 
акциясы 

 

«ЭКО boom» 
облыстық жобасы 

«ЭКО CROSS»  
акциясы 

Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

Абылай хан және  Исатая Тайманов жайлы фильмдерді көру   

«Хоббишоп» номинациясы бойынша  «Мен – блогермін» бейнеблог   

«Тайны и судьбы великих казахов» 
Қ.Сатбаев жайлы қызықты 15 фактілер  

инфо-тайм өткізудің әдістемелік нұсқаулығы  
 

 

«Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» жобасы аясында 

өткізілетін  
  кездесу 

 
Мультимедиялық журналистика 
бағытындағы «iMediaProject» 

облыстық жобасы  

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Ғарыш – Қазақстан - 
Ғалам» 

 суреттер көрмесi 

LIKETIME «Менің хоббиім» 

 

 

 
 

 
МАМЫР 

 
1 мамыр-Қазақстан халықтарының бірлігі күні 
7 мамыр-Отан қорғаушылар күні 
7 мамыр – Радио күні 
9 мамыр-Жеңіс күні 
31 мамыр-Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні 
 



Тәрбие жұмысының 
бағыттары  

 

«Зерек»бағдарламасы 
1-4 сыныптар  

 

«Өрен» бағдарламасы 
5-9 сыныптар 

«Азамат» бағдарламасы 
10-11 сыныптар 

Облыстық 
жобаларды іске 

асыру  
Жаңа қазақстандық 
патриотизм мен 
азаматтылықты 
тәрбиелеу, құқықтық 
тәрбие; Отбасылық 
тәрбие; ұлттық тәрбие  
 

«Жалауға кім бірінші 
жетеді?» квест ойыны 

«Жастар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы!» 

7-9кл Пікірсайыс " Азамат болу 
деген нені білдіреді!» 

«Менің туым» 
облыстық жоба  

 
Облыстың 
танымал 

тұлғаларымен 
«Табысқа апарар 

жол» облыстық 
жобасы  

«Жалауға кім бірінші жетеді?» 
квест ойыны  
5-6 сынып 

«Dream team» облыстық 
көшбасшылар онлайн-
мектебі шеңберінде 
«Жасқыран біздің 
болашағымыз!» облыстық 
онлайн мектебі  

«Үздік Ұлан-Мектеп омбудсмені» облыстық байқау-конкурсының 
финалы  

«Dream team» облыстық көшбасшылар мектебі   
Speak пікірталас онлайн-мектебі 

 
 

 «Менің кіші Отаным» облыстық байқауы  
Рухани-адамгершілік 
тәрбие Мұражайларға бару  

(онлайн, оффлайн режим) Кеңес Одағының Батыры Махмет Қайырбаевтың ұлымен кездесу 
 

Дене тәрбиесі, 
салауатты өмір салты 

 

«Менің өлкемнің дәрілік 
шөптерін қолдануы 

туралы» 
презентациялар конкурсы 

«Ұялы телефон дос па, жау ма?» 
 мини-спектакльдер байқауы 

 
 
 

«Темекі шегу-денсаулыққа 
зиян» іскерлік ойыны 

 

 

Экологиялық, 
экономикалық, еңбек 
бағыты 

«Туған өлке табиғатын сақтайық» фотокөрмесі 
 

 



Зияткерлік тәрбие, 
ақпараттық мәдениетті 
тәрбиелеу 

«IN FUTURE» номинациясы бойынша 
«Мен - блогермін» жобасы 

 
Аймағымыздың танымал журналистерімен телекөпір өткізу 

 
«Мектептің үздік блогері» 

«Мен - блогермін» 
жобасының қортындысын өткізу 

 

«Бейнеқұттықтау» номинациясы бойынша  «Мен - блогермін»  бейнеблог түсіру  

  
Мультимедиялық журналистика 
бағытындағы «iMediaProject» 
облыстық жобасының финалы  

 

Полимәдени және 
көркем-эстетикалық 
тәрбие 

«Отан қорғаушының 
портреті» 

көрме 

«Жауынгерлік парақ» конкурсы 
 

«Батырлар кеше – бүгін – 
ертең»  

челленджі 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


	Қысқы демалыс
	«Зиянды бестік
	және пайдалы ондық»
	"Тәртіп елі" фото байқауы (қала / аудан)
	Жасқырандықтарға арналған «Жеті қазына» облыстық жобас аясында "Мұражай тарихы" үздік бейне ролик байқауы 
	«Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы!»
	7-9кл

