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“Мҽғариф проекты” конкурс һынауы 

 

Маҡсат: конкурс лауреаттарының белем биреүҙҽге проектлаштырыу 

культураһын күрһҽтеүе, тормош барышындағы проблемаларҙы күреүе һҽм 

уларҙы сисеү юлдарын белеүе, командала һөҙөмтҽле эшлҽй һҽм конструктив 

үҙ ара хеҙмҽттҽшлек итҽ белеүе. 

 

Конкурс һынауының форматы: 5 конкурсанттан булған төркөм 

(составы йҽрҽбҽ буйынса билдҽлҽнҽ) 15 минут эсендҽ белем биреү проектын 

үҙ ара тикшерҽлҽр һҽм темаһын асыҡлайҙар, командалағы һҽр ағҙаның 

яуаплылыҡ зонаһын бүлешҽлҽр. Төркөмдҽргҽ белем биреү проектын 

эшкҽртеү һҽм уны электрон йҽки башҡа форматта ҽҙерлҽп биреү өсөн 6 

сҽғҽттҽн дҽ кҽм булмаған ваҡыт бирелҽ. Белем биреү проектын сҽхнҽлҽ 

күрһҽтеү өсөн төркөмгҽ 20 минут һҽм жюриҙарҙың һорауҙарына яуап биреү 

өсөн 10 минут ваҡыт бирелҽ. 

 

Проект 

 

 

 

Команда составындағы эшмҽкҽрлек  

Проектты презентациялау   

Проектты ғҽмҽлғҽ ашырыу  



Конкурс биремдҽрен үтҽүҙең баһаланыуы 5 критерий буйынса 

аткарыла. Уларҙың һҽр береһе 5-ҽр күрһҽткестҽн тора. Конкрет күрһҽткескҽ 

тура килгҽн биремдең яуабы 0 дҽн 2 балл диапазонында баһалана 

 

Критерийҙар Күрһҽткестҽр 

Тикшеренеү 

эшсҽнлеге 

0-дҽн 10-ға 

тиклем 

ситуацияның һҽр яҡлы һҽм уйланылған анализы 

төрлө проблемаларҙы күреү һҽм уларҙы сисеү юлдарын аңлау 

гипотезалар һҽм фаразлауҙар тҽҡдим итҽ алыу һҽлҽте, үҙеңдең 

һөҙөмтҽлҽреңде нигеҙлҽү һҽм тикшереүҙе үткҽреү 

ғҽмҽлдҽр планының уйланылған һҽм аныҡ эҙмҽ-эҙлеклелекле булыуы 

маҡсат ҡуйыуҙың эҙлеклелеге (маҡсатты аңлау һҽм уны ҡуйыу 

оҫталығы, көтөлгҽн һөҙөмтҽлҽрҙең аңлашылған булыуы, бурыстарҙы 

ҡуйылған маҡсат менҽн тап килеүе) 

Аралашыу 

һҽм тел 

культураһы 

0-дҽн 10-ға 

тиклем 

командала эшлҽүҙҽ конструктив үҙ ара хеҙмҽттҽшлекте ойоштора белеү 

(ишетҽ һҽм тыңлай белеү) 

проектты эшкҽртеүҙҽ һҽм уны тҽҡдим итеүҙҽ йҽлеп ителеү 

телмҽр мҽҙҽниҽте һҽм төшөнсҽ аппаратының корректлы ҡулланылышы 

һорауҙарҙы формалаштырыу оҫталығы, комментарийҙар биреү һҽм 

ҡуйылған һорауҙарға яуап бирҽ алыу 

дискуссиялар алып барыу мҽҙҽниҽте (башҡа ҡараштарҙы ихтирам итеү, 

башҡа ҡараштарҙы аңлау) 

Ҡарарҙарҙың 

актуаллеге 

һҽм реаллеге 

0-дҽн 10-ға 

тиклем 

белем биреү өсөн проект проблемаһының ҽһҽмиҽтен иҫбатлау 

проблеманы хҽл итеүҙең төрлө юлдарын күрҽ белеү, гипотезаны 

нигеҙлҽү һҽм ҡарар һайланыуҙың аргументланған булыуы 

булған проблемаларҙы эффектлы хҽл итеүҙең юлдарын һҽм 

белем биреү өсөн ҡарарҙарҙың ҽһҽмиҽтлеген күреү   

ресурслы тҽьмин ителеүҙең реаль булыуы һҽм юғалтыу 

ҡурҡынысы мөмкинлеген кҽметеү 

белем биреү барышында проекттың ҡулланылыу һҽм таралыу 

мөмкинлеге, тиражланыу мөмкинлеге 



Һөҙөмтҽлелек 

0-дҽн 10-ға 

тиклем 

ҡуйылған маҡсаттарға ирешеүҙең һҽм проекттың бурыстарын 

үтҽүҙең объективлығы һҽм күргҽзмҽлелеге 

һөҙөмтҽлҽрҙең алдан беленеүе (прогнозируемость), 

планлаштырылған һҽм ирешелгҽн һөҙөмтҽлҽрҙең 

тиңлҽштерелеүе 

эшсҽнлектең билдҽлелеге һҽм ырамлылығы (проекттың 

эффектлылығы һҽм һөҙөмтҽлелеге) 

белем биреү проектының эшкҽртелеүендҽ һҽм тҽҡдим 

ителеүендҽ сағыштырма яҡынайыу юлдарының ҡулланылышы 

(һҽйбҽт тҽжрибҽлҽрҙең сағыштырып ҡаралыуы һҽм 

ҡулланылыуы) 

проектның тҽҡдим ителеү культураһы һҽм эффектлылығы, 

күргҽҙмҽлелеге 

Проект 

тҽҡдим 

итеүҙең 

ижадилығы 

һҽм 

оригиналлеге

0-дҽн 10-ға 

тиклем 

идеялар һҽм тҽҡдимдҽрҙең стандарт булмауҙары, 

оригиналлектҽре 

тикшерелеүсе проблеманың яңы яҡтарын күреү маһирлығы 

белем биреү проекты бурыстарын үтҽгҽндҽ яуаплылык һҽм 

инициативалык 

проект һөҙөмтҽлҽренең һҽм эшсҽнлегенең баһалары һҽм үҙ 

баһалары тура килеү, төҙҽтмҽлҽр индереүгҽ һҽлҽтлелек 

проектты тҽҡдим итеүҙҽ сағыу стиль һҽм ижадтың, 

индивидуаллектең күренеүе 

 

Фекерҙҽр 

 

 

 


