
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Азамат» Қарқаралы ауданының жастар мен балалар ұйымдарының одағы» қоғамдық бірлестігі 

Гранттың тақырыбы: «Қарағанды облысының ауылдық жерлеріндегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына ҰБТ-ға дайындық, 

ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек көрсету бойынша «Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық 

жобасын іске асыру» 

Грант сомасы: 14 600 000 тенге 

  

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз  

Гранттық шарттың №3 қосымшасына сәйкес (әлеуметтік жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) әлеуметтік жобаны іске асыру 

шеңберінде өткізілген барлық іс-шаралар туралы мәліметтерді көрсете отырып, кестені толтыру қажет.: 
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№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізіле

тін күні 

  

Өткізілеті

н орны 

(қала/ауыл 

мекен 

жайы) 

Қатыс

ушы 

лар 

саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшыла

р  

Жоспарланған іс-

шаралардың 

орындалу толықтығы 

 

Растайтын құжаттары 

бар №___ қосымша 

1-міндет.  Мүдделі топ өкілдерінің қажеттіліктеріне сай келетін волонтер-оқытушылардың жұмысын ұйымдастыру. 

1.  Ұйымдастыруш

ылық іс-әрекет  

Наурыз  Қарағанды 

қаласы 

3 ҚБ 

қызметкерле

рі, білім 

басқармасы 

қызметкері 

 Облыстық білім 

басқармасымен 

байланыс орнатылды,  

әлеуметтік серіктестік 

туралы меморандум 

жасалынды. Облыс 

көлеміндегі аудандар 

бойынша ауылдық елді 

мекендердегі білім 

алушылардың  ҰБТ 

тапсыру көрсеткіштері, 

компьютерлік 

сауаттылық, ағылшын 

тілін меңгеру деңгейі, 

пәндік 

олимпиадалардағы 

жетістіктері бойынша 

ақпарат жиналды.  

1-қосымша  

Облыстық білім 

басқармасына жолданған 

хат, 28.04.2020жыл №9 

Әлеуметтік серіктестік 

туралы меморандум, 

04.05.2020жыл 

Білім басқармасы 

басшысымен кездесуден 

фотосурет 

Білім көрсеткіштері 

бойынша статистикалық 

мәліметтер 

Іс-шаралар кестесі 

Көрсетілген білім беру 

бағыттары бойынша 

басым қажеттілікке ие 

аудандарға талдау 
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2.  Халықты кең 

көлемде 

ақпараттандыру 

және кездесу 

өткізу 

жұмыстары 

Наурыз-

қазан 

Қарағанды 

облысы 

200 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

мектеп 

мұғалімдері, 

жергілікті 

волонтерлер 

 Студенттермен, жоғары 

сынып оқушыларымен, 

мектеп ұстаздарымен, 

өзге де білім беру 

ұйымдарымен, 

жергілікті волонтерлер 

бірлестіктерімен 

кездесулер 

ұйымдастырылды 

2-қосымша  

Кездесулер кестесі 

Кездесулер бағдарламасы 

Кездесулер хаттамасы 

Қатысушылар тізімі 

Кездесулерден фото 

  Наурыз- 

қазан 

Қарағанды 

облысы 

 БАҚ 

қызметкерле

рі 

 Жергілікті БАҚ, 

интернет ресурстарда 

жарияланым 

жасалынды 

БАҚ жарияланымдар 

Ақпаратты тарату 

жолдары 

Видеоролик сценариі 

Видеороликқа рецензия 

Видеоролик 

хронометражы (скрин) 

Видеоролик таралым 

каналы 

Видеоролик қаралым саны 

3.  Ауылдық елді-

мекендегі білім 

алушылардың 

Наурыз-

сәуір 

Қарағанды 

облысы 

100 Жоғары 

сынып 

 Ауылдық елді 

мекендердегі білім 

алушылардың ҰБТ 

3-қосымша  

Облыстық білім 

басқармасымен келісілген 
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қажеттіліктерін 

анықтау үшін 

сауалнама 

жүргізу 

оқушылары тапсыру көрсеткіштері, 

компьютерлік 

сауаттылық, ағылшын 

тілін меңгеру деңгейі, 

пәндік 

олимпиадалардағы 

жетістіктерін бағалау 

және қажеттіліктерін 

анықтау сауалнама 

жүргізілді. 

сауалнама формасы 

 

Оқушылармен 

толтырылған сауалнама   

Білім беру бағыттары 

бойынша сауалнамаларға 

анализ 

 

Анықталған қажеттіліктер 

бойынша аналитикалық 

анықтама 

 

qazvolunteer.kz 

платформасына 

жарияланған:  

- сауалнама қорытындысы 

бойынша анықталған 

мәлімет (скрин); 

- оқушылар мен 

волонтерлар тізімі 

(скрин); 

- жоба үйлестірушілері 

туралы ақпарат (скрин) 

 

4.  Волонтерлерді 

іріктеу үшін 

сараптамалық 

кеңес құру 

Наурыз-

сәуір 

Қарағанды 

облысы 

5 Оқытушы-

волонтерлер, 

жоба 

серіктестері 

 Волонтерлік бастамаға 

қызығушылық танытып 

жүрген жалпы білім 

беретін мектеп, жоғары 

оқу орны, колледж 

студенттері мен 

оқытушылары 

4-қосымша  

Сараптамалық кеңес 

туралы ереже 

 

Сараптамалық кеңес 

құрамының тізімі 

 

Кеңес құрамын 
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арасынан үміткер 

волонтерларды іріктеу 

үшін құрамы 5 адамнан 

тұратын сараптамалық 

кеңес құрылды. 

qazvolunteer.kz 

платформасынан скрин 

 

Волонтерларды іріктеу 

ережесі 

Волонтерларды іріктеу 

байқауы туралы 

хабарландыру (3 скрин) 

Білім беру бағыттары 

бойынша сараптамалық 

кеңес хаттамасы - 5 

Білім беру бағыттары 

бойынша бекітілген 

волонтерлар тізімі - 5 

Волонтерлар тізімін 

qazvolunteer.kz 

платформасынан скрин 

5.  Волонтерларды 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Наурыз - 

қыркүйе

к 

Қарағанды 

облысы 

100 Оқытушы 

волонтерлер 

 Іріктеу байқауынан 

өткен қатысушылар 

үшін волонтерлік 

қызметтің негізгі 

аспектілері бойынша 

онлайн тренингін 

ұйымдастырылды. 

Волонтер-

5-қосымша  

Волонтерлар тізімі - 1 

 

Оқыту курстарының 

бағдарламасы - 5 

 

Кері байланыс 

сауалнамасының 

көшірмелері - 25 
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оқытушыларды оқыту 

бағдарламалары, 

менторлық сүйемелдеу, 

жобаны жүзеге 

асырудағы техникалық 

сұрақтар бойынша 

дайындау жұмыстары 

жүргізілді 

 

Сауалнама анализі - 1 

 

БАҚ жариаланымдар, 

пресс-анонс - 1 

 

Қатысушылар пікірі 

(көшірме) - 3 

 

Волонтерлерге 

әдістемелік ұсынымдар - 1 

 

 

Әдістемелік ұсынымға 

рецензия – 2 

2 міндет.   Ағылшын тілін оқыту курсын ұйымдастыру 

1. Ағылшын тілін 

оқыту курсы 

Сәуір-

мамыр 

Қарағанды 

облысы 

220 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Оқыту курсының 

ұзақтығы 48 

академиялық сағатты 

құрады. Аптасына 3 рет 

2 академиялық сағат 

көлемінде өтеді. 

Курсты ұйымдастыру 

үшін 20 волонтер 

тартылды. Оқыту 

курсы 200 оқушыны 

қамтыды. 

6-қосымша  

Оқу бағдарламасы - 1 

 

Оқыту курсының өт 

у кестесі - 1 

 

Қатысу табелі - 1 

 

Қатысушылар саны - 210 

 

Волонтерлар саны - 21 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) -2 
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Атқарылған жұмыс 

анализі, аналитикалық 

анықтама - 1 

 

Фотосурет - 10 

 

Қатысушылар пікірі - 3 

         3 міндет.  Компьютерлік сауаттылық бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

 1. Компьютерлік 

сауаттылық 

бойынша оқыту 

курсы 

Маусым  Қарағанды 

облысы 

275 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Оқыту курсының 

ұзақтығы 8 

академиялық сағатты 

құрады. Курсты 

ұйымдастыру үшін 20 

волонтер тартылды. 

Оқыту курсы 250 

оқушыны қамтыды. 

7-қосымша  

Оқу бағдарламасы - 1 

 

Оқыту курсының өту 

кестесі - 1 

 

Қатысу табелі - 1 

 

Қатысушылар саны - 250 

 

Волонтерлар саны - 25 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) -2 

 

Атқарылған жұмыс 

анализі, аналитикалық 

анықтама - 1 

 

Фотосурет - 10 

 

Қатысушылар пікірі - 3 
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4 міндет.ҰБТ пәндері бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

1. ҰБТ пәндері 

бойынша оқыту 

курсы 

Шілде-

тамыз 

Қарағанды 

облысы 

281 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Білім бөлімдерінің 

мәліметіне сүйене 

отырып аудандардан 

248 оқушы іріктеліп 

алынды. Оқыту 

курсының ұзақтығы 72 

академиялық сағатты 

құрайды. Аптасына 3 

рет 3 академиялық 

сағат көлемінде өтті. 

Курсты ұйымдастыру 

үшін 33 волонтер 

тартылды 

8-қосымша  

Оқу бағдарламасы - 1 

 

Оқыту курсының өту 

кестесі - 1 

 

Қатысу табелі - 1 

 

Қатысушылар саны - 248 

 

Волонтерлар саны - 33 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) -2 

 

Атқарылған жұмыс 

анализі, аналитикалық 

анықтама - 1 

 

Фотосурет - 10 

 

Қатысушылар пікірі - 3 

5 міндет.  Құқықтық сауаттылық бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

1 Құқықтық 

сауаттылық 

бойынша оқыту 

курсын 

Қыркүйе

к  

Қарағанды 

облысы 

573 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

 Оқыту курсының 

ұзақтығы 8 

академиялық сағатты 

құрады. Курсты 

ұйымдастыру үшін 34 

9-қосымша  

Оқу бағдарламасы - 1 

 

Оқыту курсының өту 

кестесі - 1 
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ұйымдастыру волонтерлер волонтер тартылды. 

Оқыту курсы 539 

оқушыны қамтыды. 

 

Қатысу табелі - 1 

 

Қатысушылар саны - 539 

 

Волонтерлар саны - 34 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) -2 

 

Атқарылған жұмыс 

анализі, аналитикалық 

анықтама - 1 

 

Фотосурет - 10 

 

Қатысушылар пікірі - 3 

6 міндет.Олимпиадаларға, ғылыми байқауларға дайындық курстарын ұйымдастыру 

1 Олимпиадаларға 

ғылыми 

байқауларға 

дайындық 

курстары 

Қыркүйе

к-қазан 

Қарағанды 

облысы 

60 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Оқыту курсының 

ұзақтығы 48 

академиялық сағатты 

құрады. Аптасына 3 рет 

2 академиялық сағат 

көлемінде өтті. Курсты 

ұйымдастыру үшін 10 

волонтер тартылды. 

Оқыту курсы 50 

оқушыны қамтыды.  

10-қосымша  

Оқу бағдарламасы - 1 

 

Оқыту курсының өту 

кестесі - 1 

 

Қатысу табелі - 1 

 

Қатысушылар саны - 50 

 

Волонтерлар саны - 10 

 

Білім деңгейін өлшеу 
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(бастапқы және кейінгі) -2 

 

Атқарылған жұмыс 

анализі, аналитикалық 

анықтама - 1 

 

Фотосурет - 10 

 

Қатысушылар пікірі - 3 

7 міндет. Оқушылардың үлгерімі бойынша есеп жүргізу, курс қатысушыларының материалды меңгеру дәрежесіне, динамикасына 

мониторинг жасау 

1 Курс 

қатысушыларын

ың оқу 

материалын 

меңгеру 

деңгейін 

анықтау 

Сәуір-

қараша 

Қарағанды 

облысы 

1297 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Әр білім беру бағыты 

бойынша 

қатысушылардың 

теориялық білімді 

меңгеру деңгейі 

анықталды. Аралық 

және қорытынды 

бақылау жұмыстары 

алынды. 

11-қосымша  

Аудандар бойынша 

волонтерлар тізімі - 1 

 

Білім беру бағыттары 

бойынша үлгерім 

мониторингі - 1 

 

Аналитикалық анықтама - 

1 

 

Кері байланыс 

сауалнамасы, білім 

деңгейін анықтау тесті - 1 

 

Аралық есеп - 1 

 

Қорытынды есеп - 1  

 

qazvolunteer.kz 
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платформасында есеп 

жариялау - 1 

 

2 Оқыту 

курсының 

«Үздік 

волонтері» 

облыстық 

байқауын 

ұйымдастыру 

Қазан- 

қараша 

Қарағанды 

облысы 

123 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Жоба аясында 5 білім 

беру бағыты бойынша 

волонтер-оқытушылар 

арасында оқыту 

курсының «Үздік 

волонтері» облыстық 

байқауы 

ұйымдастырылып, әр 

бағыт бойынша 

үздіктер анықталды 

12-қосымша  

Байқау ережесін әзірлеу - 

1 

 

Әділқазылар алқасын құру 

– 5 адам 

 

Жоба жеңімпазы - 5 

 

Номинация саны - 5  

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар - 2 

Жоба қорытындысы ретінде облыстық форум 

1 Жоба 

қорытындысы 

ретінде 

облыстық форум 

ұйымдастыру 

Қараша  Қарағанды 

облысы, 

Қарағанды 

қаласы 

30 Жоғары 

сынып 

оқушылары, 

оқытушы 

волонтерлер 

 Мүдделі топ өкілдері, 

волонтер-оқытушылар, 

мемлекеттік ұйым 

өкілдерінің, білім беру 

ұйымдарының   

қатысуымен облыстық 

форум ұйымдастыру. 

Жоба жұмысының 

нәтижелерімен 

таныстыру. Жұмысты 

қорытындылау 

13-қосымша  

Форум бағдарламасы - 1 

 

Пресс-релиз - 1 

 

Әлеуметтік желілердегі 

трансляция - 1 

 

Жоба презентациясы – 1  

 

Қатысушылар саны - 30 

 

Қатысушылар тізімі - 1 
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Гранттық шартқа №3 қосымшаға (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу 

деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде өткізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау 

және талдау қажет. 

 

1-міндет.  Мүдделі топ өкілдерінің қажеттіліктеріне сай келетін волонтер-оқытушылардың жұмысын ұйымдастыру. 

 

1-іс-шара. Ұйымдастырушылық іс-әрекет 

Облыстық білім басқармасымен байланыс орнатылды,  әлеуметтік серіктестік туралы меморандум жасалынды. Облыс көлеміндегі 

аудандар бойынша ауылдық елді мекендердегі білім алушылардың  ҰБТ тапсыру көрсеткіштері, компьютерлік сауаттылық, ағылшын тілін 

меңгеру деңгейі, пәндік олимпиадалардағы жетістіктері бойынша ақпарат жиналды.  

Қарағанды облысы бойынша орналасқан аудан орталықтарындағы жалпы білім беретін мектептерде жоба жоспарына сәйкес 5 білім 

беру бағытында көрсетілген оқыту курстарын ұйымдастыру үшін басым қажеттілікке ие аудандарға талдау жасалынды. Аталған жұмысты 

жүргізуде облыстық білім басқармасынан алынған мәліметтер қолданылды. Жұмыстың жүйелі жүруін қамтамасыз ету мақсатында білім 

басқармасымен бірлескен жұмыс жоспары жасалынды. 

2-іс-шара. Халықты кең көлемде ақпараттандыру және кездесу өткізу жұмыстары 

Студенттермен, жоғары сынып оқушыларымен, мектеп ұстаздарымен, өзге де білім беру ұйымдарымен, жергілікті волонтерлер 

бірлестіктерімен кездесулер ұйымдастырылды.  

№ Іс-шара атауы 
Өту орны  

(мекен-жайы) 

Орындау 

мерзімі 

Қатысушылар 

саны 

 

Өткізілген іс-шара туралы 

жарияланымдар - 2 

 

Фотосуреттер - 5 

 

Іс-шара қорытындысы 

бойынша ұсынымдар - 1 
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1 Қарқаралы ауданы бойынша орналасқан 25 селолық округ оқушыларымен семинар-

тренинг ұйымдастыру 

Қарқаралы ауданы, 

Қарқаралы қаласы 
28.02.2020ж 50 оқушы  

 

2 Қарқаралы аудандық білім бөлімінің әдіскері А.Е.Толеубаеваның қатысуымен 25 
селолық округтен келген мектеп ұстаздарымен кездесу ұйымдастырып, волонтерлық 

бағыттары және «Біргеміз білім» жобасы туралы ақпарат беру.  

Қарқаралы ауданы, 
Қарқаралы қаласы 

28.02.2020ж  25 мектеп 

мұғалімдері 

3 Қарқаралы ауданының Көктас ауылының №4 орта мектебі оқушыларымен семинар 
тренинг ұйымдастыру.  

Қарқаралы ауданы,  

Көктас ауылы 

04.03.2020ж. 20 оқушы 

4 Шет ауданының орталығында колледж студенттері және жоғары сынып 

оқушыларымен кездесу барысында жүзеге асырылатын жоба туралы ақпарат тарату. 

Шет ауданы,  

Ақсу-Аюлы кенті 

05.03.2020ж. 25 студенттер, 

оқушылар 

5 Қарқаралы ауданы Бүркітті ауылының №20 орта мектеп оқушыларымен кездесу 

өткізілді. Мектеп оқушылары арасында өткізілген іс-шара барысында жоба туралы 

ақпарат беру 

Қарқаралы ауданы, 

Қарқаралы қаласы 

10.03.2020ж. 25 оқушы 

6 Қарағанды қаласы Октябрь ауданы, Сұрыптау бекетіндегі №56 орта мектеп жоғары 

сынып оқушыларымен кездесу  

Қарағанды облысы, 

Сұрыптау бекеті 

13.03.2020ж. 25 оқушы 

7 Қарағанды облысының білім басқармасы басшысы Имангалиев Есенғазы 
Нұртөлеуұлымен облыс бойынша жоғары оқу орны ректорларымен, аудан 

орталықтарындағы білім бөлімдерінің басшылармен онлайн кездесу  

Қарағанды облысы, 

Онлайн форматта 

11.05.2020ж. 20 білім беру 

ұйымының 

басшылары 

8 ZhanaFM радио телеарнасының «Сәтті күн» бағдарламасында birgemiz bilim жобасы 

аясында ақпараттық түсіндірме, презентация жасау 
Қарағанды облысы, 

Қарағанды қаласы 

12.05.2020ж. 3 адам 

9 "Sarybel eriktileri", мұғалімдер және ауылдық округтің жастар ісі жөніндегі 

мамандары мен волонтерларға арналған семинар - тренинг ұйымдастыру 

Қарағанды облысы, 

Осакаровка ауданы 

 

07.08.2020 11 адам 

10 Birgemiz bilim жалпы ұлттық жобасы аясында волонтерлік көмек көрсетіп 

жүрген волонтер-оқытушыларға брендтік киім, әдістемелік нұсқаулықтар 

таратып, белсенді волонтерлерді арнайы алғыс хаттармен марапаттау.⠀ 
 

Қарағанды облысы,  

Балқаш қаласы 

08.08.2020ж 15 волонтер 
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3 - іс-шара. Ауылдық елді-мекендегі білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау үшін сауалнама жүргізу 

 

Ауылдық елді мекендердегі білім алушылардың ҰБТ тапсыру көрсеткіштері, компьютерлік сауаттылық, ағылшын тілін меңгеру 

деңгейі, пәндік олимпиадалардағы жетістіктерін бағалау және қажеттіліктерін анықтау сауалнама жүргізілді. 

Сауалнама онлайн режимде "Гугл-сауалнама" интернет платформасының көмегімен жүргізілді. Респонденттер ретінде жоба аясында 

курсқа қатысқан ауыл мектептерінің жоғары сынып оқушылары таңдалды. Оларға сауалнама ұсынылып, сауалнамада көрсетілген 

нұсқауларды орындауға нұсқау берілді.  

Жоғары сынып оқушыларының қызығушылығын және олардың осы зерттеудегі оқу нәтижелеріне әсерін зерттеу әдісі сауалнама 

болып табылады: ол қысқа мерзімде көптеген респонденттермен сұхбаттасуға және жаппай кез - келген жаппай құбылысты немесе 

заңдылықты анықтауға мүмкіндік береді. 

Сауалнама бес бағыт бойынша өтті: 

- Ағылшын тілін оқыту курсы; 

- Компьютерлік сауаттылық курсты: 

- Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) дайындық; 

Жергілікті БАҚ, интернет ресурстарда жарияланым жасалынды. 

БАҚ жарияланымдар жасау жоба жоспарына сәйкес облыстық «Егемен Қазақстан» газетінде, «Тілші.кз», «Закон.кз» 

порталдарында, аудандық деңгейдегі «Қарқаралы», «Шет шұғыласы» газеттерінде жүзеге асырылды.  

Ақпаратты тарату жолдары ретінде 5 канал таңдалып алынды. Олар жобаның Instagram, Facebook желілеріндегі ресми 

парақшалары, YouTube каналы, «Азамат» қоғамдық бірлестігінің ресми сайты, Qazvolonteer платформасы болып табылады 

Видеороликқа рецензия – жоба аясында түсірілген видеороликтарға рецензия облыстық білім басқармасының орынбасарынан 

және Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығының маманынан алынды. 

Видеоролик хронометражы (скрин) – жоба жоспарына сәйкес 1 минутқа дейінге уақыт аралығына жоспарланып жасалынды. 

Видеоролик таралым каналы  - 5 канал таңдалып алынды. Олар жобаның Instagram, Facebook желілеріндегі ресми 

парақшалары, YouTube каналы, «Азамат» қоғамдық бірлестігінің ресми сайты және жоба серіктестерінің әлеуметтік 

жеілердегі парақшалары болып табылады 

Видеоролик қаралым саны – 500 қаралым. 
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- Құқықтық сауаттылық курсы; 

- Оқушыларды пән бойынша облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға қатысуға дайындау. 

"Ағылшын тілі" бағыты бойынша оқушылардың жауаптарын талдап, келесі қорытынды жасауға болады: Оқушылардың 87% - ы 

ағылшын тілін үйренудің маңыздылығын түсінеді, бірақ, өкінішке орай, 64,9% - ы мектептен тыс уақытта оқымайды және осы пәнді 

қосымша зерттеуді қажет етеді, ал бұл оқушылардың 61% - дан астамы. Осы сауалнама негізінде ауыл мектептерінің жоғары сынып 

оқушылары үшін ағылшын тілінен қосымша курстар қажет деп болжауға болады. 

Ауылдық жерлердегі жоғары сынып оқушыларының облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадаларға, ғылыми 

конкурстарға қатысуға қызығушылық деңгейін анықтау мақсатында "ғылыми жобаларға және олимпиадаларға қатысуға дайындық"бағыты 

бойынша сауалнама жүргізілді. Талдау негізінде келесі қорытынды жасауға болады: 

"Сізге олимпиадаға қатысу ұнайды ма?"Сұралғандардың 68% - ы оң жауап берді, бұл әртүрлі олимпиадаларға қатысуға деген 

жоғары қызығушылықты білдіреді, сондай-ақ респонденттердің 30% - дан астамы олимпиадаларға қатысуда қиындық көріп отырғанын 

және осы бағыт бойынша дайындық бойынша білім беру орталықтарына барғысы келетінін атап өтуге болады. 

"Құқықтық сауаттылық" бағыты бойынша жүргізілген сауалнаманы талдау көрсеткендей, оқушылардың 56% - ы құқықтық білімнің 

жетіспеушілігін сезінген жағдайларда болған. Оқушылардың 73% - ы өздерінің құқықтары мен міндеттері туралы толығырақ ақпарат 

алғысы келеді, ал сұралғандардың 61 % - ы құқықтық сауаттылық бойынша тегін курстарға қатысқысы келеді. Жүргізілген сауалнама 

нәтижелері осы бағыт бойынша қосымша курстарды енгізу қажет екенін көрсетті. 

"Компьютерлік сауаттылық" бағыты бойынша сауалнама көрсеткіштерін талдай отырып , келесі қорытынды жасауға болады: 

оқушылардың 82,4% - ы компьютерлік дағдыларды игеру қажет деп санайды, бірақ өкінішке орай, оқушылардың тек 47,2% - ы осы бағыт 

бойынша өз бетінше оқиды, сондай-ақ оқушылардың 74,9% - ы компьютерлік сауаттылық бойынша қосымша материалды оқығысы келеді. 

Сауалнама нәтижелері qazvolunteer.kz сайтына жарияланды.  

4 – іс-шара. Волонтерлерді іріктеу үшін сараптамалық кеңес құру 

Волонтерлік бастамаға қызығушылық танытып жүрген жалпы білім беретін мектеп, жоғары оқу орны, колледж студенттері мен 

оқытушылары арасынан үміткер волонтерларды іріктеу үшін құрамы 5 адамнан тұратын сараптамалық кеңес құрылды. 

Сараптамалық кеңес "Қарағанды облысының ауылдық жерлеріндегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына ҰБТ-ға 

дайындық, ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек көрсету бойынша «Birgemiz: 

Bilim» жалпыұлттық жобасы аясында конкурстық іріктеу және волонтерлерді ынталандыру мәселелері бойынша құрылған 
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сараптамалық кеңесінің жұмыс бағыты ауылдық елді-мекендердегі жоғары сынып оқушыларын ҰБТ-ға дайындау, ағылшын тілін 

оқыту, пәндік олимпиадаларға дайындық және ғылыми және зияткерлік конкурстарға қатысу, сондай-ақ компьютерлік және 

құқықтық сауаттылық курстарын өткізу үшін волонтерлерді конкурстық іріктеу және ынталандыру жұмыстарын ұйымдастыру болып 

табылады. 

Сараптамалық кеңес «Азамат» Қарқаралы ауданының жастар мен балалар ұйымдарының одағы» қоғамдық бірлестігінің қоғамдық 

сараптамалық-конкурстық комиссиясы болып табылады және жобаны іске асыру бойынша волонтерлерді конкурстық іріктеу және 

ынталандыру мақсатында әрекет етеді. 

Сараптамалық кеңестің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі базалық ұйым «Азамат» Қарқаралы ауданының жастар мен балалар 

ұйымдарының одағы» қоғамдық бірлестігі болып табылады. 

 

5- іс-шара. Волонтерларды оқытуды ұйымдастыру 

Іріктеу байқауынан өткен қатысушылар үшін волонтерлік қызметтің негізгі аспектілері бойынша онлайн тренингін ұйымдастырылды. 

Волонтер-оқытушыларды оқыту бағдарламалары, менторлық сүйемелдеу, жобаны жүзеге асырудағы техникалық сұрақтар бойынша 

дайындау жұмыстары жүргізілді. 

Жобаны іске асыру барысында енгізілген пандемияға байланысты волонтер - оқытушылар ауыл оқушыларына әртүрлі мессенджерлер 

мен интернет - платформалар (WhatsApp, ZOOM және т.б.) арқылы онлайн оқытулар өткізді. 

Жоба бағыттары бойынша оқушыларды дайындау басында оқушылардың алғашқы білімін аңықтауға арналған тест жұмыстары 

жүргізіліп, ал оқыту аяқталғаннан кейін ауыл мектептерінің 8-11 сынып оқушыларын кейінгі білім деңгейін аңықтауға арналған 

тестілеуі өткізілді. 

 

2 - міндет.   Ағылшын тілін оқыту курсын ұйымдастыру 

 Ағылшын тілі курсы 2020 жылдың сәуір-мамыр аралығында ұйымдастырылды. Курсқа қатысуға 210 оқушы өтінім берді. 

Олардың ішінен әлеуметтік топтардан оқушы іріктелді. Курсқа қатысқан оқушылардың әлеуметтік санаттары: көп балалы отбасылар, 

мүмкіндігі шектеулі балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Курсқа Қарағанды облысының 5 ауданынан (Қарқаралы, Шет, 

Нұра, Бұқар-Жырау, Осокаровка) оқушылар қатысты. Курстың ұзақтығы - 48 академиялық сағат. Курс аптасына 3 күн 2 академиялық 

сағаттан өткізілді. Курс басталар алдында оқушылардың тілдік деңгейін анықтау үшін түсу тестілеуі өткізілді. Тестілеу нәтижелері 

бойынша 13 - Elementary, 2 - Pre-Intermediate топтары құрылды. Ағылшын тіліне дайындық курсына қатысқан оқушылардың көрсеткіштері 

 

Оқушылар саны Кірі тестінің нәтижесі 

(макс.балл – 100) 

Қорытынды тест 

нәтижесі 

 (макс.балл – 100) 

Өсу 

динамикасы, % 

210 37,56 69,26 84,39 
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3 міндет.  Компьютерлік сауаттылық бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

Компьютерлік сауаттылық бойынша оқыту курсы 2020 жылдың маусым айында ұйымдастырылды. Курсқа қатысуға 250 

оқушы өтінім берді. Олардың ішінен әлеуметтік топтардан оқушы іріктелді. Курсқа қатысқан оқушылардың әлеуметтік санаттары: 

көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Курсқа Қарағанды облысының 5 

ауданынан (Қарқаралы, Шет, Нұра, Бұқар-Жырау, Осокаровка) оқушылар қатысты. Курстың ұзақтығы - 8 академиялық сағат. Курс 

басталар алдында оқушылардың білім деңгейін анықтау үшін түсу тестілеуі өткізілді. Тестілеу нәтижелері бойынша топтар 

құрылды. Компьютерлік сауаттылық бойынша оқыту курсына қатысқан оқушылардың көрсеткіштері 

 

Оқушылар саны Бастапқы орташа бал 

(макс.балл – 100) 

Қорытынды тест 

орташа балл 

(макс.балл – 100) 

Көрстекіш, % 

250 47,89 77,70 62,24 

4 міндет.ҰБТ пәндері бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

Білім бөлімдерінің мәліметіне сүйене отырып аудандардан 248 оқушы іріктеліп алынды. Оқыту курсының ұзақтығы 72 академиялық 

ҰБТ-ға дайындық бойынша оқыту курсы 2020 жылдың маусым айында ұйымдастырылды. Курсқа қатысуға 250 оқушы өтінім берді. 

Олардың ішінен әлеуметтік топтардан оқушы іріктелді. Курсқа қатысқан оқушылардың әлеуметтік санаттары: көп балалы отбасылар, 

мүмкіндігі шектеулі балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Курсқа Қарағанды облысының 5 ауданынан (Қарқаралы, Шет, 

Нұра, Бұқар-Жырау, Осокаровка) оқушылар қатысты. Курстың ұзақтығы - 72 академиялық сағат. Курс басталар алдында оқушылардың 

білім деңгейін анықтау үшін түсу тестілеуі өткізілді. Тестілеу нәтижелері бойынша топтар құрылды. ҰБТ-ға дайындық бойынша оқыту 

курсына қатысқан оқушылардың көрсеткіштері 

 

Оқушылар саны Бастапқы орташа бал 

(макс.балл – 100) 

Қорытынды тест 

орташа балл 

(макс.балл – 100) 

Көрстекіш, % 

248 40,74 80,29 97,07 

 

5-міндет.  Құқықтық сауаттылық бойынша оқыту курсын ұйымдастыру 

Құқықтық сауаттылық бойынша оқыту курсы 2020 жылдың маусым айында ұйымдастырылды. Курсқа қатысуға 250 оқушы өтінім 

берді. Олардың ішінен әлеуметтік топтардан оқушы іріктелді. Курсқа қатысқан оқушылардың әлеуметтік санаттары: көп балалы отбасылар, 
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мүмкіндігі шектеулі балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Курсқа Қарағанды облысының 5 ауданынан (Қарқаралы, Шет, 

Нұра, Бұқар-Жырау, Осокаровка) оқушылар қатысты. Курстың ұзақтығы - 8 академиялық сағат. Курс басталар алдында оқушылардың білім 

деңгейін анықтау үшін кіру тестілеуі өткізілді. Тестілеу нәтижелері бойынша топтар құрылды. Құқықтық  сауаттылық бойынша оқыту 

курсына қатысқан оқушылардың көрсеткіштері 

 

Оқушылар саны Кіру тестінің орташа 

балы (макс.балл – 20) 

Қорытынды тесттің 

орташа балы 

(макс.балл – 20) 

Өсу 

динамикасы, 

 % 

539 9,45 16,41 73,6 

6-міндет.Олимпиадаларға, ғылыми байқауларға дайындық курстарын ұйымдастыру 

Олимпиада, ғылыми байқауларға дайындық бойынша оқыту курсы 2020 жылдың қазан-қараша айларында ұйымдастырылды. Курсқа 

қатысуға 50 оқушы өтінім берді. Олардың ішінен әлеуметтік топтардан оқушы іріктелді. Курсқа қатысқан оқушылардың әлеуметтік 

санаттары: көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі балалар, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар. Курсқа Қарағанды 

облысының 5 ауданынан (Қарқаралы, Шет, Нұра, Бұқар-Жырау, Осакаровка) оқушылар қатысты. Курстың ұзақтығы - 48 академиялық 

сағат. Курс басталар алдында оқушылардың білім деңгейін анықтау үшін түсу тестілеуі өткізілді. Тестілеу нәтижелері бойынша топтар 

құрылды. Олимпиада, ғылыми байқауларға дайындық курстары бойынша оқыту курсына қатысқан оқушылардың көрсеткіштері 

 

Оқушылар саны Бастапқы орташа бал 

(макс.балл – 100) 

Қорытынды тест 

орташа балл 

(макс.балл – 100) 

Көрстекіш, % 

50 44,62 74,84 67,72 

 

7-міндет. Оқушылардың үлгерімі бойынша есеп жүргізу, курс қатысушыларының материалды меңгеру дәрежесіне, 

динамикасына мониторинг жасау 

1-іс-шара. Курс қатысушыларының оқу материалын меңгеру деңгейін анықтау 

Әр білім беру бағыты бойынша қатысушылардың теориялық білімді меңгеру деңгейі анықталды. Аралық және қорытынды бақылау 

жұмыстары алынды. 

Жоба жоспарына сәйкес, волонтер – оқытушылар жобаның бағыттары бойынша оқытудан өткеннен кейін, ауыл мектептерінің 

оқушыларын оқытуды бастады, ал оқыту үшін оқу бағдарламаларын әзірледі. 

 

  Бағыттары Оқыту сағаттары 

1 Ағылшын тілі 48 
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2 Компьютерлік сауатталық 8 

3 ҰБТ-ға дайындық 72 

4 Құқықтық сауаттылық 8 

5 Олимпиадаларға, ғылыми байқауларға дайындық 48 

  

 

Жобаны іске асыру барысында енгізілген пандемияға байланысты волонтер - оқытушылар ауыл оқушыларына әртүрлі 

мессенджерлер мен интернет - платформалар (WhatsApp, ZOOM және т.б.) арқылы онлайн оқытулар өткізді. 

Жоба бағыттары бойынша оқушыларды дайындау басында оқушылардың алғашқы білімін аңықтауға арналған тест жұмыстары жүргізіліп, 

ал оқыту аяқталғаннан кейін ауыл мектептерінің 8-11 сынып оқушыларын кейінгі білім деңгейін аңықтауға арналған тестілеуі өткізілді. 

  

  «Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасы оқушыларына жүргізілген тест нәтежиелері бойынша пайыздық (%) өсім 

 

№ Оқыту бағыттары Бастапқы деңгей Кейінгі деңгей Өсу 

динамикасы,  

% 

1 Ағылшын тілі 37,56 69,26 84,39 

2 Компьютерлік 

сауатталық 

47,89 77,70 62,24 

3 ҰБТ-ға дайындық 40,74 80,29 97,07 

4 Құқықтық сауаттылық 9,45 16,41 73,6 

5 Олимпиадаларға, 

ғылыми байқауларға 

дайындық 

44,62 74,84 67,72 

  

Волонтерлермен күнділікті оқыту бойынша консультациялар жүргізілді. Оқыту бағдарламасына сәйкес сабақтарда волонтерлер 

оқушылармен күн сайын онлайн кеңестерін айтып, оқыту жүргізілді. Оқушылардың білімінің оқыту басталғаннан салыстырғанда 

күнделікті өсім көрінді. 

 Жобаның жүзегне асырылуы бойынша аралық және қорытынды есеп дайындалды. Қорытынды есеп qazvolunteer.kz сайтына 

жарияланды.   

 

2-іс-шара. Оқыту курсының «Үздік волонтері» облыстық байқауын ұйымдастыру 
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Жоба аясында 5 білім беру бағыты бойынша волонтер-оқытушылар арасында оқыту курсының «Үздік волонтері» облыстық байқауы 

ұйымдастырылып, әр бағыт бойынша үздіктер анықталды.  

3-іс-шара. Жоба қорытындысы ретінде облыстық форум 

Мүдделі топ өкілдері, волонтер-оқытушылар, мемлекеттік ұйым өкілдерінің, білім беру ұйымдарының   қатысуымен облыстық форум 

ұйымдастырылды. Жоба жұмысының нәтижелерімен таныстырылды. Атқарылған  жұмыстар қорытындыланды.  

Жоба соңында үздік деп танылған 15 волонтерді сараптамалық кеңес анықтап, жалпы сомасы 350 мың теңгеге бағалы сыйлықтармен 

марапатталды. 

 Жалпы жоба аясында волонтерлер мен оқушыларға талдау жасай отырып, білім беру мекемелерінде балаларға қосымша білім беруді 

ұйымдастыру кезінде келесі басым принциптерге сүйену керек: 

1. Волонтерлерді материалдық ынталандырудан тәрбиелік-дамытушылыққа көшуге назар аудару (оқыту курстары түрінде, білім беру 

мазмұнына қол жетімділік) 

2. Волонтер – оқытушылардың жұмысын әрі қарай қолдау және мұғалімдердің мәртебесін көтеру.  

2. Оқушының жеке мүдделеріне, қажеттіліктеріне, қабілеттеріне бағдарлау. 

3. Оқушылардың қызығушылықтарына сәйкес білім беруге көшу. 

4. Оқыту, тәрбиелеу, дамыту бірлігі. 

5. Білім беру процесінің практикалық-әрекеттік негізі. 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 
Мүдделі топ өкілдерінің қажеттіліктеріне сай келетін волонтер-оқытушылардың жұмысын 

ұйымдастыру 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі:  

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер (іс-

шараларға) 

Өнімдер мен индикаторлар 

(іс-шараларға) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

Мүдделі топ 

өкілдерінің 

қажеттіліктеріне 

сай келетін 

волонтер-

оқытушылардың 

Облыстық білім 

басқармасымен 

байланыс орнату, 

облыс көлеміндегі 

аудандар бойынша 

ауылдық елді 

Облыстық білім 

басқармасымен байланыс 

орнату, облыс көлеміндегі 

аудандар бойынша ауылдық 

елді мекендердегі білім 

алушылардың ҰБТ тапсыру 

Облыстық білім басқармасына 

жолданған хат 

Білім көрсеткіштері бойынша 

статистикалық мәліметтер 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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жұмысын 

ұйымдастыру 

мекендердегі білім 

алушылардың ҰБТ 

тапсыру 

көрсеткіштері, 

компьютерлік 

сауаттылық, 

ағылшын тілін 

меңгеру деңгейі, 

пәндік 

олимпиадалардағы 

жетістіктері 

бойынша ақпарат 

жинау 

көрсеткіштері, компьютерлік 

сауаттылық, ағылшын тілін 

меңгеру деңгейі, пәндік 

олимпиадалардағы 

жетістіктері бойынша 

ақпарат жинау 

Іс-шаралар кестесі 

Көрсетілген білім беру 

бағыттары бойынша басым 

қажеттілікке ие аудандарға 

талдау 

1 

 

1 

1 

 

1 

Халықты кең 

көлемде 

ақпараттандыру 

және кездесу 

өткізу 

жұмыстары 

Жобаның бастау 

алғандығы туралы 

хабарлау: 

 

 

- Жергілікті БАҚ, 

интернет ресурстарда 

жарияланым; 

- Студенттермен, 

жоғары сынып 

оқушыларымен, ЖОО 

оқытушыларымен;  

- Өзге де білім беру 

ұйымдарымен 

- Жергілікті 

волонтерлер 

бірлестіктерімен 

кездесу 

 

Кездесулер кестесі 

 

Кездесулер бағдарламасы 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Қатысушылар саны 

 

Кездесулер хаттамасы 

 

БАҚ жарияланымдардың 

болуы 

 

Ақпаратты тарату жолдары 

 

Видеоролик сценарийі 

 

Видоероликқа рецензия  

 

Видеоролик хронометражы 1 

1 

 

10 

 

1 

 

200 

 

10 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

2 

 

5 

1 

 

4 

 

1 

 

200 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

2 

 

5 



22 

 

 
 

минутка дейн, есеп үшін 

скрин жасау 

 

Видеоролик электронды 

нұсқада 

 

Видеороликтың таралым 

каналы 

 

Видеороликтың қаралым саны 

 

Фото    

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

500 

 

50 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

500 

 

50 

Ауылдық елді-

мекендегі білім 

алушылардың 

қажеттіліктерін 

анықтау үшін 

сауалнама 

жүргізу 

Ауылдық елді 

мекендердегі білім 

алушылардың ҰБТ 

тапсыру 

көрсеткіштері, 

компьютерлік 

сауаттылық, 

ағылшын тілін 

меңгеру деңгейі, 

пәндік 

олимпиадалардағы 

жетістіктерін 

бағалау және 

қажеттіліктерін 

анықтау сауалнама 

жүргізілді. 

 Облыстық білім 

басқармасымен келісілген 

сауалнама формасы 

 

Оқушылармен толтырылған 

сауалнама   

 

Білім беру бағыттары 

бойынша сауалнамаларға 

анализ 

 

Анықталған қажеттіліктер 

бойынша аналитикалық 

анықтама 

 

qazvolunteer.kz 

платформасына:  

- сауалнама қортындысы 

бойынша анықталған 

мәліметті; 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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- оқушылар мен оларға 

бекітілген волонтерларды; 

- жоба үйлестірушілері туралы 

ақпаратты жариялау 

Волонтерлерді 

іріктеу үшін 

сараптамалық 

кеңес құру 

Волонтерлік 

бастамаға 

қызығушылық 

танытып жүрген 

жалпы білім беретін 

мектеп, жоғары оқу 

орны, колледж 

студенттері мен 

оқытушылары 

арасынан үміткер 

волонтерларды 

іріктеу үшін 

сараптамалық кеңес 

құрылды  

Волонтерлік бастамаға 

қызығушылық танытып 

жүрген жалпы білім беретін 

мектеп, жоғары оқу орны, 

колледж студенттері мен 

оқытушылары арасынан 

үміткер волонтерларды 

іріктеу үшін сараптамалық 

кеңес құрылды 

Сараптамалық кеңес туралы 

ереже 

 

Сараптамалық кеңес 

құрамының тізімі 

 

Кеңес құрамын qazvolunteer.kz 

платформасында жариялау 

 

Волонтерларды іріктеу 

ережесі 

Волонтерларды іріктеу 

байқауы туралы хабарландыру 

Білім беру бағыттары 

бойынша сараптамалық кеңес 

хаттамасы  

Білім беру бағыттары 

бойынша бекітілген 

волонтерлар тізімі 

Волонтерлар тізімін 

qazvolunteer.kz 

платформасында жариялау 

1 

 

 

1 (5адам) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 (5адам) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Волонтерларды 

оқытуды 

Іріктеу байқауынан 

өткен қатысушылар 

 Волонтерлар тізімі 

 

1 

 

1 
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ұйымдастыру үшін волонтерлік 

қызметтің негізгі 

аспектілері бойынша 

облыс орталығында 

2 күндік оқыту 

тренингін 

ұйымдастыру. 

Волонтер-

оқытушыларды 

оқыту 

бағдарламалары, 

менторлық 

сүйемелдеу, жобаны 

жүзеге асырудағы 

техникалық сұрақтар 

бойынша дайындау 

Білім беру бағыттары 

бойынша волонтерлар саны 

 

Оқыту курстарының 

бағдарламасы 

 

Кері байланыс 

сауалнамасының көшірмелері 

 

Сауалнама анализі 

 

БАҚ жариаланымдар, пресс-

анонс 

 

Қатысушылар пікірі 

(көшірме) 

 

Волонтерлерге әдістемелік 

ұсынымдар – 100 дана. 

 

 

Әдістемелік ұсынымға 

рецензия 

 

100 

 

 

5 

 

 

25 

 

 

5 

 

1 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

 

2 

123 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

0 

 

1 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

 

2 

Ағылшын тілін 

оқыту курсын 

ұйымдастыру 

Оқыту курсының 

ұзақтығы 48 

академиялық сағатты 

құрайды. Аптасына 3 

рет 2 академиялық 

сағат көлемінде 

өтеді. Курсты 

ұйымдастыру үшін 

20 волонтер 

 Оқу бағдарламасы 

 

Оқыту курсының өт 

у кестесі 

 

Қатысу табелі 

 

Қатысушылар саны 

 

1 

 

1 

 

 

Әр мектепте 1 

 

200 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

210 
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тартылады. Оқыту 

курсы 200 оқушыны 

қамтиды. 

Волонтерлар саны 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) 

 

Атқарылған жұмыс анализі, 

аналитикалық анықтама 

 

Фотосурет 

 

Қатысушылар пікірі 

20 

 

2 

 

 

 

1 

 

10 

 

Кемінде 3 

21 

 

2 

 

 

 

1 

 

10 

 

3 

Компьютерлік 

сауаттылық 

бойынша оқыту 

курсы 

Оқыту курсының 

ұзақтығы 8 

академиялық сағатты 

құрады. Курсты 

ұйымдастыру үшін 

20 волонтер 

тартылды. Оқыту 

курсы 250 оқушыны 

қамтыды. 

 Оқу бағдарламасы  

 

Оқыту курсының өту кестесі 

 

Қатысу табелі  

 

Қатысушылар саны  

 

Волонтерлар саны  

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі)  

 

Атқарылған жұмыс анализі, 

аналитикалық анықтама  

 

Фотосурет  

 

Қатысушылар пікірі  

1 

 

1 

 

1 

 

250 

 

20 

 

 

2 

 

2 

 

 

10 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

250 

 

20 

 

 

2 

 

2 

 

 

10 

 

3 

ҰБТ пәндері 

бойынша оқыту 

курсы 

Білім бөлімдерінің 

мәліметіне сүйене 

отырып аудандардан 

 Оқу бағдарламасы 

 

Оқыту курсының өту кестесі 

1 

 

1 

1 

 

1 
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248 оқушы іріктеліп 

алынды. Оқыту 

курсының ұзақтығы 

72 академиялық 

сағатты құрайды. 

Аптасына 3 рет 3 

академиялық сағат 

көлемінде өтті. 

Курсты 

ұйымдастыру үшін 

33 волонтер 

тартылды 

 

Қатысу табелі  

 

Қатысушылар саны  

 

Волонтерлар саны 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі)  

 

Атқарылған жұмыс анализі, 

аналитикалық анықтама  

 

Фотосурет  

 

Қатысушылар пікірі  

 

1 

 

200 

 

20 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

 

3 

 

1 

 

248 

 

33 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

 

3 

Құқықтық 

сауаттылық 

бойынша оқыту 

курсын 

ұйымдастыру 

Оқыту курсының 

ұзақтығы 8 

академиялық сағатты 

құрады. Курсты 

ұйымдастыру үшін 

34 волонтер 

тартылды. Оқыту 

курсы 539 оқушыны 

қамтыды. 

 Оқу бағдарламас 

 

Оқыту курсының өту кестесі  

 

Қатысу табелі  

 

Қатысушылар саны  

 

Волонтерлар саны 

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) 

 

Атқарылған жұмыс анализі, 

аналитикалық анықтама  

 

Фотосурет  

1 

 

1 

 

1 

 

300 

 

30 

 

 

2 

 

1 

 

 

10 

1 

 

1 

 

1 

 

539 

 

34 

 

 

2 

 

1 

 

 

10 
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Қатысушылар пікірі 

 

3 

 

3 

Олимпиадаларға 

ғылыми 

байқауларға 

дайындық 

курстары 

Оқыту курсының 

ұзақтығы 48 

академиялық сағатты 

құрады. Аптасына 3 

рет 2 академиялық 

сағат көлемінде өтті. 

Курсты 

ұйымдастыру үшін 

10 волонтер 

тартылды. Оқыту 

курсы 50 оқушыны 

қамтыды. 

 Оқу бағдарламасы 

 

Оқыту курсының өту кестесі  

 

Қатысу табелі – 

 

Қатысушылар саны - 

 

Волонтерлар саны -  

 

Білім деңгейін өлшеу 

(бастапқы және кейінгі) - 

 

Атқарылған жұмыс анализі, 

аналитикалық анықтама -  

 

Фотосурет - 

 

Қатысушылар пікірі -  

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

10 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

10 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

 

3 

Курс 

қатысушыларын

ың оқу 

материалын 

меңгеру 

деңгейін 

анықтау 

Әр білім беру 

бағыты бойынша 

қатысушылардың 

теориялық білімді 

меңгеру деңгейін 

анықтау. Аралық 

және қорытынды 

бақылау жұмыстары 

алынды. 

 Аудандар бойынша 

волонтерлар тізімі 

 

Білім беру бағыттары 

бойынша үлгерім мониторингі 

 

Аналитикалық анықтама 

 

Кері байланыс сауалнамасы, 

білім деңгейін анықтау тесті 

 

Аралық есеп 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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Қорытынды есеп 

 

qazvolunteer.kz 

платформасында есеп 

жариялау 

 

 

1 

 

1 скрин 

 

1 

 

1 скрин 

Оқыту 

курсының 

«Үздік 

волонтері» 

облыстық 

байқауын 

ұйымдастыру 

Жоба аясында 5 

білім беру бағыты 

бойынша волонтер-

оқытушылар 

арасында оқыту 

курсының «Үздік 

волонтері» облыстық 

байқауы 

ұйымдастырылып, 

әр бағыт бойынша 

үздіктер анықталды 

 Байқау ережесін әзірлеу 

 

Әділқазылар алқасын құру  

 

Жоба жеңімпазы 

 

Номинация саны 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

1  

 

5 адам 

 

5  

 

5 

 

2 

1 

 

5 адам 

 

5 

 

5 

 

2 

Жоба 

қорытындысы 

ретінде 

облыстық 

форум 

ұйымдастыру 

Мүдделі топ 

өкілдері, волонтер-

оқытушылар, 

мемлекеттік ұйым 

өкілдерінің, білім 

беру ұйымдарының   

қатысуымен 

облыстық форум 

ұйымдастырылды. 

Жоба жұмысының 

нәтижелерімен 

таныстырылды.  

 Форум бағдарламасы 

 

Пресс-релиз 

 

Әлеуметтік желілердегі 

трансляция 

 

Жоба презентациясы 

 

Қатысушылар саны 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Өткізілген іс-шара туралы 

жарияланымдар 

1 

 

1 

 

Кемінде 1 

 

 

1 

 

Кемінде 30 

 

1 

 

Кемінде 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

30 

 

1 

 

2 
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Фотосуреттер 

 

Іс-шара қорытындысы 

бойынша ұсынымдар 

 

 

Кемінде 5 

 

1 құжат 

 

5 

 

1 құжат 

      

 

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсету арқылы кестені толтырыңыз 

 

 Индикатор Өлшем бірлігі Жоспарланған деңгей Нақты деңгей 

1.  Тікелей бенефициарлар саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 

адам 1000/300 1297/300 

2.  Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та жариялау 

есебінен) 

адам 10000 10000 

3.  Штаттық қызметкерлер саны адам 5 5 

4.  Тартылған мамандардың саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 

адам 4 4 

5.  Қамтылған ҮЕҰ саны Ұйым 2 2 

6.  Гранттың жалпы сомасынан еңбек ақы төлеу қоры тенге 4374000 3 882 992 

7.  Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, 

МӘМС)  

тенге 462000 428 275 

8.  Экономикаға салым (тауарлар мен қызметтерді 

сатып алу) 

тенге 7300000 3 928 418 

9.  Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / 

немесе жеке тұлғалар) 

Ұйым / адам 12 12 

 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз:  

Жоба жоспарынан ауытқу елімізде енгізілген күшейтілген санитарлық жағдайлардың әсерінен орын алды. Көрсетілген индикаторларға 

толық жетуде жоспарланған іс-шаралардың біразы онлайн фарматқа ауыстырылды. Іс-шараларды онлайн форматқа ауыстыру аталған 



30 

 

 
 

бағыттағы қиындықтарды алып келді. Іс-шаралар жосарда көрсетілген мерзімде уақытымен орындалып отырды. Қарағанды облысы 

бойынша 9 ауданның ауылдық елді-мекен жоғары сынып оқушыларымен 5 білім беру бағыты бойынша оқыту курстары ұйымдастырылды.  

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):  

Мақсатқа қол жеткізу толық деңгейде орындалған жоқ. Жоба аясында ауылдық елді мекеннен 1297 оқушы мен 123 оқытушы волонтер 

қамтылды. 2020 жылдың наурыз айынан тамыз айы аралығында жоба жоспарына сәйкес жұмыстар жасалынды. 

Жобаны іске асыру барысында енгізілген пандемияға байланысты волонтер - оқытушылар ауыл оқушыларына әртүрлі 

мессенджерлер мен интернет - платформалар (WhatsApp, ZOOM және т.б.) арқылы онлайн оқытулар өткізді. 

Жоба бағыттары бойынша оқушыларды дайындау басында оқушылардың алғашқы білімін аңықтауға арналған тест жұмыстары жүргізіліп, 

ал оқыту аяқталғаннан кейін ауыл мектептерінің 8-11 сынып оқушыларын кейінгі білім деңгейін аңықтауға арналған тестілеуі өткізілді. 

 

 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе ішінде болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жоба 

аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу 

дәрежесі): 

«Жетістік тарихы» - ретінде Айым Комшабаева есімді оқушының жетістігін көрсетуге болады. Ағылшын тілі білім беру бағыты 

бойынша оқушы болып қатысқан Айым курс негізінде білімін жетілдіріп, ағылшын тілін қысқа мерзімде жақсы игеріп шықты. Және 

курс қорытындысы бойынша өзі де волонтер ретінде тіркеліп жоба аясында оқушыларға көмек көрсетті.  

Айым Комшабаева – ағылшын тілі оқыту курсы бойынша волонтер, байланыс номері: 87006792045 

 «Жетістік тарихы» - ретінде Бекмұрат Диас есімді 11 сынып оқушысын көрсетуге болады. Диас Birgemiz жоба аясында 

ұйымдастырылған физика бағыты бойынша олимпадаға дайындық кустарын үздік аяқтап  Республикалық ғылыми жоба  конкурсының 

облыстық кезеңде бас жүлдені иеленіп, Республикалық конкурстқа жолдама алды. Жоба тақырыбы: Альтернативті энергия көзімен 

жүретін «Аэрошана модельдері». Байланыс номері: 87775863909 
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4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бойынша статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну сәтінде): 

 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

1420 497  923 

 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жабаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

1420 1297/0 131 21 119 3 22 3 5 5 0 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушылар 

саны, барлығы 
13- 16 жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 

59 жас және одан 

жоғары 

1420 1211 56 72 38 21 22 0 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері:  

•  көрсетілген нысаналы топтармен әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алынған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді 

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып):  

Жоба аясында 123 волонтер мен 1293 оқушы қамтылды. Әр білім беру бағыты бойынша қатысушылардың теориялық білімді меңгеру 

деңгейі анықталды. Аралық және қорытынды бақылау жұмыстары алынды. 
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Жоба жоспарына сәйкес, волонтер – оқытушылар жобаның бағыттары бойынша оқытудан өткеннен кейін, ауыл мектептерінің 

оқушыларын оқытуды бастады, ал оқыту үшін оқу бағдарламаларын әзірледі. 

 

  Бағыттары Оқыту сағаттары 

1 Ағылшын тілі 48 

2 Компьютерлік сауатталық 8 

3 ҰБТ-ға дайындық 72 

4 Құқықтық сауаттылық 8 

5 Олимпиадаларға, ғылыми байқауларға дайындық 48 

  

Жобаны іске асыру барысында енгізілген пандемияға байланысты волонтер - оқытушылар ауыл оқушыларына әртүрлі 

мессенджерлер мен интернет - платформалар (WhatsApp, ZOOM және т.б.) арқылы онлайн оқытулар өткізді. 

Жоба бағыттары бойынша оқушыларды дайындау басында оқушылардың алғашқы білімін аңықтауға арналған тест жұмыстары жүргізіліп, 

ал оқыту аяқталғаннан кейін ауыл мектептерінің 8-11 сынып оқушыларын кейінгі білім деңгейін аңықтауға арналған тестілеуі өткізілді. 

 

• жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы 

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі):  

«Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасы оқушыларына жүргізілген тест нәтежиелері бойынша пайыздық (%) өсім 

 

№ Оқыту бағыттары Бастапқы деңгей Кейінгі деңгей Өсу 

динамикасы,  

% 

1 Ағылшын тілі 37,56 69,26 84,39 

2 Компьютерлік 

сауатталық 

47,89 77,70 62,24 

3 ҰБТ-ға дайындық 40,74 80,29 97,07 

4 Құқықтық сауаттылық 9,45 16,41 73,6 

5 Олимпиадаларға, 

ғылыми байқауларға 

дайындық 

44,62 74,84 67,72 
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Волонтерлермен күнділікті оқыту бойынша консультациялар жүргізілді. Оқыту бағдарламасына сәйкес сабақтарда волонтерлер 

оқушылармен күн сайын онлайн кеңестерін айтып, оқыту жүргізілді. Оқушылардың білімінің оқыту басталғаннан салыстырғанда 

күнделікті өсім көрінді. 

Жобаның жүзегне асырылуы бойынша аралық және қорытынды есеп дайындалды. Қорытынды есеп qazvolunteer.kz сайтына 

жарияланды.   

• әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы  

Әлеуметтік жоба ары қарай волонтерлік бағытта өз жалғасын табады. Жобаны жүзеге асыру барысында дайындалған оқытушы-

волонтерлер мен супервайзер, координаторлар ауылдық елді-мекен оқушыларын 5 білім беру бағыты бойынша ҰБТ-ға дайындық, ағылшын 

тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек көрсету жұмыстарын жалғастыратын болады. Белгіленген 

кесте бойынша оқытушы волонтерлар оқыту курстарын ерікті түрде жалғастыруға қызығушылық танытып өз тараптарынан ұсыныс 

білдірді. «Азамат» ҚБ онлайн сабақтарды өткізуде «ZOOM» платформасын жалға алуда, өзге де техникалық сұрақтарды шешуде көмек 

көрсетеді. 

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың 

үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара 

іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр? 

 

Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдар мен мекемелер жоғары деңгейде көмек көрсетті. Жоспардан тыс 

көптеген мекемелермен әдеуметтік серіктестік орнатылды. Алдағы уақытта волонтерлік бастама ретінде аталған мекемелермен бірлескен 

жұмыс өз жалғасын табады.  

 

 

Әлеуметтік жобаның серіктестері 

Қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін жобаны іске асыруға тікелей қатысатын ұйымдар. Логистика, тамақтану, жол жүру және 

т.б. бойынша қызметтер көрсететін жеткізушілер серіктестерге жатпайды. 

 

Ұйымның атауы /әріптестің 

аты-жөні 
Жобадағы рөлі 

Ұйымның, серіктестің 

байланыстары 
Ескертпе 

Қарағанды облысы жастар 

ресурстық орталығы 

Әлеуметтік серіктестік көрсету Жанар Шаменовна 87073051574  

Қарқаралы ауданының жастар 

ресурстық орталығы 

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Қобланды Ерсайын Саянұлы 

87758198268 
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Ұлттық волонтерлер желісі ЗТБ Әлеуметтік серіктестік көрсету Миронюк Татьяна 87776115375  

Қарағанды облыстық білім 

басқармасы ММ 

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Айгерім Думановна 87774185167  

Шет ауданының Жастар 

ресурстық орталығы 

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Қалихан Қадырет 87022943638  

«Жарқын болашақ» ҚБ Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Сұлтан Шоқанұлы 87011222463  

Қарқаралы ауданының білім 

бөлімі ММ 

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Арғын Серікұлы 87754476622  

Бұқар жырау ауданының білім 

бөлімі ММ 

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Амангүл Дүйсенхан  87024484642  

Бұқар жырау ауданының ЖРО  Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 

Мадина 87755932320  

Жаңаарқа ауданының білім 

бөлімі  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау  
Асылхан Маратовна  87085947128  

Жаңаарқа ауданының жастар 

ресурстық орталығы  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Асхат Қайратұлы87083561786  

Осакаровка ауданының Жастар 

ресустық орталығы  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Акимжанов Хаджмухамед 

87770060444 

 

Шет ауданың білім бөлімі  Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Смағұл Елдос Жарылғапұлы 

87782811964 

 

Ақтоғай ауданының жастар 

ресурстық орталығы  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Мейірман Талғатұлы 87078055905  

Абай ауданның жастар ресурстық 

орталығы  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Какенов Темирлан 87474517100  

Қарағанды қаласының Дарын 

орталығы  

Әлеуметтік серіктестік бірлесіп 

жұмыс жасау 
Улан Тулек 87751403006  
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Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

(Сіз ұсынған грант тақырыбына сәйкес келетін грантты ұсыну бағытын таңдаңыз) 

      1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

  

 

 

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды 

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  Ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

Қалалық, аудандық жастар ресурстық 

орталықтары, білім бөлімдері, жоғары оқу 

орындары 

Аталған жобаларға белсенді ат салысып, 

жүзеге асуына жан-жақты көмек көрсету. 

Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы 

хаттар тіркелген жоқ 

 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   Рахымбек Дәурен Берікбайұлы / ____________________ 

  Лауазымы, басшының аты-жөні (болған жағдайда)  

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 


