«Алтын түйүн» Улуттук инженердик-техникалык академиясынын 60 жылдыгына
арналган «Инженердик каникулдар» республикалык форумунун
ЖОБОСУ
1. Максаты:
Форум Кыргыз Республикасынын аймактарынын окуп жаткан жаштарын
инженердик

иш

жана

техникалык

чыгармачылыкты

өнүктүрүүнүн

заманбап

тенденцияларына ылайык интенсивдүү илимий-техникалык чөйрөгө тартуу максатында
өткөрүлөт. Бул “балдардан-балдарга” принциби боюнча билимди ырааттуу өткөрүп берүү
менен жаштардын креативдүү классын түзүүнү шарттайт жана ыктыярчылардын
кыймылын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.
2. Форумдун милдети


Билим берүү мектептеринин, мектептен тышкары кошумча билим берүү
уюмдарынын ишин активдештирүү жана окуучу жаштардын илимий-техникалык
чыгармачылыгын өнүктүрүүдө ролун жогорулатуу;



Өсүп келе жаткан муунду өз аймактарында азыркы замандын актуалдуу
социалдык-экономикалык проблемаларын чечүүгө тартуу. Аймактар менен
мындан ары өз ара иштешүү жолу менен онлайн-вебинар: тренинг, мастер-класс,
онлайн-сабактарды өткөрүү аркылуу катышуучулардын алган

билимдеринин

жыйынтыгын бекемдөө;


балдардын жана жаштардын кызыгуусуна, интеллектуалдык өсүшүнө жана
инженердик-техникалык жана жумушчу адистиктерге кесиптик багыт алуусуна
түрткү берүү, болочоктогу изилдөөчү адисти калыптандыруу, командада-жамаатта
иштей билүүсүн өнүктүрүү.
3. Форумду өткөрүүчүлөр



Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;



«Алтын түйүн» Улуттук инженердик-техникалык балдар академиясы;
4. Өнөктөштөр



Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;



И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети;



Аймактарда

Кыргыз

Республикасынын

Президентинин

ыйгарым

укуктуу

аппараттары.
5. Форумдун катышуучулары
5.1. Форумга 8-10-класстардын окуучулары –– «Биз – ХХI кылымдын интеллектуалдары»
конкурсунун

жеңүүчүлөрү,

«Илим+Техника=Ойлоп

табуу»

илимий-техникалык

олимпиадасынын, «Жаш пифагорлор илим жана техника дүйнөсүндө» республикалык
математика боюнча олимпиадасынын тапшырмаларын өзгөчө аткарып берүү менен
айырмаланган активдүү катышуучулар катышат.
5.2. Форумду өткөрүүдө санитардык-эпидемиологиялык кырдаал эске алынат, ал эми
балдардын өмүрү жана саламаттыгы үчүн жоопкерчилик аларды коштоп жүрүүчү
делегация жетекчилерине жүктөлөт.
6. Форумду уюштуруу жана өткөрүү
6.1. Форумдун даярдыгына жана өткөрүлүшүнө уюштуруу комитети жалпы жетекчиликти
жүзөгө ашырат (мындан ары – уюштуруу комитети), ал Форумдун уюштуруучуларынын
жана өнөктөштөрүнүн курамынан түзүлөт.
6.2. Уюштуруу комитети Форумдун максатына жана милдеттерине жетишүү үчүн
Форумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде түзүлөт.
6.3. Уюштуруу комитети төмөнкүлөргө укуктуу болот:
- Форумдун иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүүгө карата эксперттерди тартуу;
-

Форумдун

иш-чараларын

уюштурууга

жана

өткөрүүгө

өнөктөштөрдү

жана

демөөрчүлөрдү тартуу;
- катышуучуларды тандоо үчүн эксперттик комиссияны түзүү.
6.4. Уюштуруу комитетинин отурумдары Форумдун коюлган максаттары жана
милдеттерин чечүү үчүн зарылчылыгына жараша чакыртылат.
6.5. Уюштуруу комитетинин өзүнүн компетенциясынын алкагында кабыл алынган
чечимдер, Форумдун катышуучулары, коноктору, ошондой эле Форумдун уюштуруудаярдоо ишине тартылган бардык жактар тарабынан аткаруусуна милдеттүү болот.
6.6. Уюштуруу комитети Форум жөнүндө жобого өзгөртүү киргизүүгө укуктуу.
6.7. Уюштуруу комитетинин чечимдери тиешелүү протоколго жазылат.
7. Форумду өткөрүү убактысы жана орду
Форум 2021-жылдын 12-декабрдан 15-декабрь аралыгында оффлайн-форматта өтөт.
8. Форумдун программасы
Форумдун

катышуучулары

аймактарындагы

социалдык-экономикалык

проблемаларды чагылдырган өздөрүнүн долбоорлору менен келишет. Экономикалык
долбоорлордун конкурсу өткөрүлөт.

Форумдун программасына билим берүү жана талкуулоо аянтчалары, эксперттер
менен форумдун конокторунун

мастер-класстары, багыттар боюнча чыгармачыл

өнөрканалар кирет:


Креативдүү индустрияларга: «HTML/CSS сайты үчүн шаблон түзүү»,



«Кызыктуу математика»,



«Жеке буюмдардын дизайнын түзүү жана басып чыгаруу»,



«Компьютердик дизайн жана 3 D принтерлерде прототиптөө»,



«3 D модель түзүүнүн Fusion 360 мейкиндиктеги технологиялар»,



«Жаш менеджерлер»;



«Тик Ток режиминде флешмоб».
9. Форумду каржылоо

Билим берүү программаларын жана маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча
чыгымдар,

атрибутика

менен

камсыз

кылуу

Форумдун

уюштуруучуларынын,

өнөктөштөрүнүн эсебинен жүргүзүлөт.
10. Корутунду жоболор
Ушул Жобого өзгөртүү киргизилген учурда

уюштуруу комитети Форумдун

катышуучуларына билдирүүгө милдеттүү.
Байланыш маалыматтары:
«Алтын түйүн» Улуттук инженердик-техникалык балдар академиясы
байланыш телефондору: (0-312)31-58-47; 31-58-18, ф.(0-312)31-58-47
rdita.at@gmail.com

