«Мұнара» республикалық интеллектуалды білім порталы шығармашылық бағытта
көптеген байқаулар ұйымдастыруы арқылы республиканың балабақша, мектепке
дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру, жоғарғы оқу
орны ұйымдарының педагогтары мен оқушыларына өздерінің кәсіби және
шығармашылық потенциалдарын танытып, қабілет-қарымын одан ары ұштай
түсуге ықпал етіп келеді.
Ел дамуының басты қозғаушы күші болуы үшін еліміздің жас буын өкілдерінің және
олардың интеллектуалды және тәрбиелік тұрғыда дамуы жолында жетекшілік
көрсетіп, бағыт-бағдар болып жүрген ұстаздар қауымының дамуына үлес қосу
“Мұнара” интеллектуалды порталының басты мақсаты.
Құрметті педагог!
«Мұнара» республикалық интеллектуалды білім порталы 2021-2022 оқу жылының
желтоқсан айында қашықтан өткізілетін сайыстарға балабақша, мектепке дейінгі,
жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру, жоғарғы оқу орны
ұйымдарының білім алушылары мен ұстаздарын оқу жылының мерзімінде
өткізетін конкурстарға қатысуға шақырады.
Оқушыларға арналған байқаулар тізімі












Ғажайып қыс мезгілі
Менің тәуелсіз Қазақстаным
Жаңа жылдық тілек
Қош келдің жаңа 2022 жыл
Аяз атаға хат
Ұлт шамшырағы – Ыбырай Алтынсарин
How I spend New Year (ағылшын тілінен эссе, шығарма)
Қылқалам шебері (суреттер сайысы, еркін тақырып)
Мәнерлеп оқу (еркін тақырып)
Оқушының ғылыми жұмысы (еркін тақырып)
Өнерлі өрге жүзер (ән, би, қолөнер туындылары)

Мұғалімдерге арналған байқаулар тізімі








Үздік сабақ жоспары
Үздік ашық сабақ
Үздік сыныптан тыс іс-шара
Үздік сабақ презентациясы
Үздік мұғалім портфолиосы
Ұстаз өнері
Үздік психолог



Үздік ғылыми жоба

Байқау шарттары
Байқауға қатысу конкурсанттың bilim@munara.kz поштасына жарнапұл түбіртегін,
өз жұмысын және қатысушы сұранысын толтырып жіберуі арқылы жүзеге асады.
Конкурстық жұмыстар жоғарыдағы тақырыптарға сай сурет, өлең, шығарма, эссе,
қолөнер туындысы, ғылыми жұмыс, тест, кроссворд түрінде қабылданады. Конкурс
жұмыстары өзге ақпарат көздерінен, өзге автордан алынбаған болуы тиіс. Плагиат
жұмыстар конкурстан шеттетілетінін қатаң ескертеміз!
Ескерту!
Сұраныс тек Word форматында ғана қабылданады. Түбіртек (квитанция) жоқ жұмыстар
мүлдем қабылданбайды. Сұраныс қағазы үлгіде көрсетілгендей толтырылуы қажет. Сурет
форматындағы сұраныс қағазы қабылданбайды. Төлем түбіртегі толық емес (төлем
операторы, уақыты мен датасы, төлем карта номері көрсетілмеген) дәлелдемел
қабылданбайды. Kaspi GOLD түбіртегінің историядағы нұсқасы жолдануы тиіс.

Қатысушы сұранысын жүктеп алу:
http://munara.kz/munara-suranys.docx
Байқау уақыты
Қабылдау: 23.12.2021 сағат 19:00 ге дейін
Нәтиже: 27.12.2021
Байқауға қатысу жарна құны:
Оқушылар үшін 500 теңге
Педагогтар үшін 1350 теңге
Марапаттау
Барлық конкурсанттар қатысушы сертификатымен, жеңімпаздар дипломмен
марапатталады. Сонымен қатар барлық оқушылардың жетекшілері мен ата –
аналарына алғыс хаттар табысталады. Конкурс жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежелі
дипломдармен марапатталады.
Біздің реквизиттер
Kaspi GOLD картасы (ЖСН: 620829401338, Карта номері: 4400 4301 4849 6331;
Жумакул А.)
Qiwi кошелек шотын толтыру (кошелек номері: 8 776 776 44 22)
Beeline мобильдік операторының теңгеріміне бірлік салу (номер: 8 776 776 44 22)
Жұмыс уақыты: 10:00 – 19:00. Демалыс күндер: сенбі, жексенбі.
Байланыс телефоны: 8 776 776 44 22
Email адрес: bilim@munara.kz
Instagram: munara.bilim

Республиканский интеллектуальный портал знании «Мунара» благотворно
влияет на пути к проявлении творческого и профессионального потенциала и
повышении уровня навыков учащихся и педагогов через организовывания
конкурсов в творческих направлениях.
Главной целью интеллектуального портала «Мунара» является внесение вклада в
развития и обретения интеллектуальных способности и воспитательных навыков
молодого поколения, которая является главной силой развивающей страны.
Уважаемый педагог!
Республиканский интеллектуальный портал знании «Мунара» приглашает
учащихся и педагогов дошкольных, средних-общеобразовательных,
дополнительных, технических и профессиональных образовательных учреждений
к участию в декабрьских дистанционных конкурсах.
Список конкурсов (для учащихся)












Зимушка зима
Мой Независимый Казахстан
Новогоднее пожелание
Добро пожаловать, Новый 2022 год
Письмо Деду Морозу
How I spend New Year (эссе, сочинение на английском языке)
Ибрай Алтынсарин - великий просветитель степи
Великолепная картина
Выразительное чтение
Лучшая научная работа
Талантливый человек - талантлив во всем!

Список конкурсов (для учителей)









Лучший поурочный план
Лучший открытый урок
Лучшее внеклассное мероприятие
Лучшая презентация к уроку
Лучшее портфолио учителя
Талант учителя
Лучший психолог
Лучный научный проект

Условия конкурса
Для участия в конкурсе конкурсант должен отправить фото или скриншот
квитанции, конкурсную работу и заполненную заявку на электронную
почту bilim@munara.kz. Конкурсные работы по указанным темам принимаются в
следующих форматах: рисунок, эссе, научная работа, стих, рукодельная поделка,
тест, кроссворд. Конкурсные работы с других информационных источников, а
также работы плагиаты не принимаются.
Примечание!
Заявки принимаются только в формате Word. Конкурсные работы без
прикрепленных к ним фото квитанции не принимаются. Заявки в формате jpg, jpeg
(фото) не принимаются. В квитанции четко должно отображаться сумма, дата,
время, адресат платежа.
Скачать образец заявки:
http://munara.kz/munara-suranys.docx
Время проведения конкурса
Прием конкурсных работ: до 23.12.2021 (включительно)
Итоги: 27.12.2021
Цена организационного взноса
Для учащихся: 500 тенге
Для учителей: 1350 тенге
Награждение
Всем участникам конкурсов выдается сертификат за участия, а участникам
занявшим призовые места выдается дипломы. А также выдается
благодарственные письма всем руководителям и родителям. Победители
конкурсов будут награждены дипломами I,II,III степени.
Примечание!
Работы принимаются на трех языках (русский, английский, казахский). Наградные
материалы будут выдаваться на том языке, на котором заполнена заявка
(русский, казахский).
Наши реквизиты:
Перевод средств на карту Kaspi GOLD (ИИН: 620829401338, Номер карты: 4400
4301 4849 6331; Жумакул А.)
Пополнение счета Qiwi кошелка (Номер: 8 776 776 44 22)
Пополнение баланса номера мобильного оператора Beeline (номер: 8 776 776 44
22)
Дополнительная информация
Телефон для справки: 8 776 776 44 22

E-mail: bilim@munara.kz
Instagram: munara.bilim
Время работы: 09:00 – 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

