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Чыцгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий
мурасы» темасында компьютердик плакаттардын сырттан еткерулуучу
республикалык сынагын жана «Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы илим
жана техника» темасында эссеннн республикалык сынагын еткеруу
женунде
Чыцгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жана окуучу жаштарды
илимий-техникалык чыгармачылыкка, инновациялык ишмердуу лукке тартуу,
аны мындан ары енуктуруу, жендемдуу балдарды табуу жана аларды колдоо,
окуучулардын
патриоттук ац-сезимин,
маалыматтык
активдуулугун
калыптандыруу максатында, буйрук кылам:
1. Чыцгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий
мурасы» темасында компьютердик плакаттардын республикалык
сынагын сырттан жана “Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы илим жана
техника” темасында эссе жазуунун республикалык сынагы 2018жылдын 16-мартынан 12-сентябрна чейин еткерулсун.
2. Сынакты откеруу жоопкерчилиги «Алтын туйун» Балдардын
республикалык инженердик-техникалык академиясына (Бапанова Ж,Б.)
жуктелсун.
3„ Республикалык
сынактарды
еткерууго
Жоболор
бекитилсин
(тиркеме-1;2).
4. Республикалык сынактарды откеруу женунде жоболор «Кут билим»
гезитине жарыялансын.
5. Облустук координаторлор, райондук, шаардык билим беруу
белумдерунун жетекчилери, мектептен тышкары билим беруу
мекемелеринин
директорлору
республикалык
сынактарга
катышуучуларды катышууну камсыз кылышсын.
6. Бюджеттик саясат жана каржылык анализ башкармалыгынын
башчысына (Баймурзаев М.А.) бекитилген чыгымдар сметаларына
ылайык сынакты еткерууну каржылоо тапшырылсын (тиркеме-3;4).
7. Буйруктун аткарылышын кезомелдее Мектепке чейинки, мектептик
жана мектептен тышкаркы билим беруу башкармалыгына (Усеналиев
М.Дж.) жуктелсун.
Статс-катчы
Атк, Мусаева 62-04-77
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Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун адабий
мурасы» темасында компьютерщик плакаттардын республикалык
конкурсун сырттан еткеруу женунде
ЖОБОСУ

Иш-чаранын уюштуруучулары
Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги, «Алтын
туйун» Балдардын республикалык инженердик-техникалык академиясы.
Максаты жана милдети:
а жарандык позицияны енуктуруу жана бийик патриоттук ац-сезимди.
Мекенге жана анын тарыхына болгон суйууну, адамдарга болгон жароокер
мамилени жана сый-урматты калыптандыруу;
а балдардын окууда, таанып-билууде, керквм жана изилдвечулук
ишмердуулугунде маалыматтык активдуулуктерун калыптандыруу;
s керк байкамын, визуалдык сабаттуулугун, т.а. керкемдууну керуу жана
жарата билуусун калыптандыруу.
Иш-чараны етквруунун убактысы
Республикалык конкурс 2018-жылдын 16-мартынан 12-сентябрна чейин
©ткерулет. Иштер кийинки дарек боюнча 2018-жылды‘н 12-августуна чейин
кабыл алынат: 720017, Бишкек ш., Манас проспектиси 1, БРИТА «Алтын
туйун». Электрондук почта: rdita.a.t@gmai 1.com Телефондору: (0312) 31-5847, 31-58-74
Конкурстун катышуучулары
Конкурска мектептерде, мектептен тышкары кошумча билим беруу
мекемелеринде жана балдардын билим беруу борболорунда окуган 7 жаштан
17 жашка чейинки курактагы балдар катышат. Келип тушкен иштерди баалоо
эки курактык категория боюнча ишке ашат:
и 1-категория - 10-13 жаш

■ 2- категория -1 4 -1 8 жаш
Конкурстун жецуучулеру дипломдор жана эстелик байгелери менен
сыйланат.
Иштерге коюлган талаптар
Конкурска сунушталуучу иштер кайсы болбосун компьютердик
технологияларды колдонуу менен тузулушуно жол берилет: графикалык
редакгорлор (Paint. Paint.net, CorelDraw, Photoshop, Flash ж.б.), программалоо
(exe, bat, com программалары). Иштер конкурстун темасына дал келишине
жана анын аткарылышынын сапатына ылайык бааланат. Конкурстун
катышуучулары плакат - бул, езунде угуттеочулук, маалыматтык же билим
беруу максатын камтыган, оз урааны, чакырыгы ж.б.у.с. бар сурет болууга
тийиштигин
унутпоосу
зарыл.
Иш
окуучулардын
Ч.Айтматовдун
чыгармалары тууралуу билимдерин чагылдырууга тийиш. Жазуучунун кенул
чордонунда - «адам жана коом» маселеси. Айтматовдун каармандары - жан
дуйносу бийик, кайраттуу, активдуу жана заманбап доордун жароокер
адамдары. Айтматов озун жазуучу-новатор, психологиялык портреттин
чебери экендигин керсете алган.
Цлакаттын ылдыйкы оц бурчунда теменкудей маалыматтар
милдеп YV турде болууга тийиш: катышуучунун фамилиясы, аты, жаш
курагы, мектеби, классы, дареги; эгер иш жамаат менен аткарылса, анда
чыгармачыл жамааттын аталышы керсетулет. Шрифт 12ден ашпоосу
зарыл.
Иштер электрондук турде e-mail: rdita.at@gmail.com же БРИТА (жогоруда
керсетулен) дарекке де женетулет.
Мыкты иштер_2019-жылга карата чыгарыла тур га и жылнааманын
иллюстрациясы катары колдонулат.
Вирусу бар Flash Disk, CD дисктер конкурска кабыл алынбайт!
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Ч.Т.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Ч.Айтматовдун
чыгармаларындагы илим жана техника» темасында эсселердин
республикалык конкурсу жонунде
ЖОБОСУ
Иш-чаранын уюштуруучулары: Кыргыз Республикасынын Билим беруу
жана илим министрлиги, «Алтын туйун» Балдардын республикалык
инженердик-техникалык академиясы.
Максаты жана милдети: Ч.'Г.Айтматовдун чыгармалары аркылуу окуучу
жаштарды илимий-техникалык чыгармачылыкка тартуу жана аны мы план
ары енуктуруу. жарандык позицияны енуктуруу жана бийик патриоттук ансезимди, Мекенге жана анын тарыхына болгон суйууну, адамдарга болгон
жароокер мамилени жана сый-урматты калыптандыруу;
Конкурстун катышуучулары: Конкурска мектептерде, лицейлерде.
колледждерде, коигумча билим беруу мекемелеринде окуган 14 жаштан 18
жашка чейинки курактагы балдар катышат.
Иш-чараны еткеруунун убакгысы: Конкурс 2018-жылдын 16-мартынан
12-сентябрь аралыгында еткерулет.
Эссени тариздоеге коюлган талаптар: иш басылган турде. А-4
форматында, шрифта Times New Roman - 14, интервалы 1,5; ар бир тарабы 2 см
талаача калтырылып, кецдиги боюнча тецдештирилип; келему (250 сез) менен
берилет.
Милдеттуу турде теменкулер керсетулет: фамилиясы, аты, мектеби,
классы; 1:
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меенету

2018-жылдын

12-сентябрынан

Кийинки дарек боюнча: Бишкек ш. Манас пр., 1 БРИТА «Алтын туйун»,
2-кабат, методкабинет.
Конкурстун жецуучулеру дипломдор жана баалуу байгелер менен сыйланат.
Байланыш телефону (0312) 31-58-47.

