
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
о проведении Республиканского форума 

«Открываем мир профессий» по направлениям 
дополнительного образования детей 

 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 
проводит Республиканский форум «Открываем мир профессий» по 
направлениям дополнительного образования детей 3 - 7 ноября 2014 
года в городе Астана. 

Цель Форума: активизация творческого подхода к изучению 
профессий обучающимися для удачного выбора будущей профессии, 
востребованной и необходимой рынку труда и экономике будущего 
Казахстана, вовлечение обучающихся и педагогов в совместную 
общественно-значимую профориентационную деятельность. 

Задачи Форума: 
-  воспитание активной, позитивной профессиональной и 

жизненной позиции у детей; 
-  активизация интереса обучающихся, находящихся в ситуации 

проектирования своего жизненного пути, к поисковой деятельности; 
-  поддержка и развитие полезной общественно-значимой 

деятельности старшеклассников в вопросах профессионального 
самоопределения; 

-  выявление и поддержка ярких индивидуальностей, развитие 
творческих способностей в получении профессионального образования. 

В форуме принимают участие обучающиеся 7-11 классов по всем 
направлениям деятельности дополнительного образования детей. 

Церемония открытия Форума состоится 4 ноября т.г. во Дворце 
школьников города Астана. 

В программе форума предумострены: 
1.  Республиканская выставка «Шаг к будущей профессии»; 
2.  Республиканский конкурс проектов «Время выбирать 

профессию» по номинациям: 
-  «Есть такая профессия» - конкурс детских компьютерных 

презентаций профессий, востребованных и необходимых рынку труда и 
экономике Казахстана; 

-  «Время – выбирать профессию» - конкурс проектов, видео-
рассказ; 

-  «Я в мире профессий» - литературный конкурс (сочинение, 
эссе). 

3.  КВН «Профессия вчера, сегодня, завтра» в рамках темы 
«ЭКСПО-2017» глазами детей». 

Конкурсные работы будут оцениваться членами жюри. Победители 
будут награждены дипломами и ценными призами. 

Церемония закрытия и награждение победителей Форума состоится 
6 ноября 2014 года. 



Форум даст импульс к развитию у подрастающего поколения 
приоритета активной жизненной позиции, воспитание потребности у 
молодых граждан в самостоятельном решении задач, духовного 
совершенствования и профессионального самоопределения. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 44-53-41 (вн. 112), 8 (701) 500-18-
17; e-mail: nt_ekotur@mail.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Балаларға қосымша білім беру бағыты бойынша 
"Мамандықтар әлеміне жол ашамыз" атты Республикалық 

форумының баспасөз хабарламасы 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Республикалық қосымша білім беру оқу- әдістемелік орталығы Астана 
қаласында 2014 жылғы 3-7 қарашада балаларға қосымша білім беру 
бағыты бойынша "Мамандықтар әлеміне жол ашамыз" атты 
Республикалық форумын өткізеді.  

Форумның мақсаты: алдағы уақытта Қазақстан экономикасы мен 
еңбек нарығында қажет және талап етілетін кәсіпті таңдаудағы 
оқушылардың шығармашылық ізденісін арттыру және қоғамдық маңызы 
бар кәсіптік бағдар беру қызметіне педагогтар мен оқушыларды тарту. 

Міндеттері: 
- балалардың белсенді, жағымды кәсіптік және өмірлік 

көзқарасын қалыптастыру; 
- білім алушылардың өмір жолында ізденушілік іскерлігін 

жобалау кезеніндегі ынталарын арттыру; 
- жоғары сынып оқушыларының қоғамға керекті қызметтерді 

тандау кезінде кәсіби тұрғыда өзін танып білуге көмек көрсету; 
- жеке тұлғаны анықтау және қолдау көрсету, кәсіби білім 

алудағы шығармашылық қабілеттілігін дамыту. 
Форумға 7-11 сыныптар бойынша барлық бағыттағы қосымша білім 

беру ұйымдарының білім алушылары қатысады. 
Форумның ашылу салтанаты 4қараша күні Астана қаласының 

Оқушылар сарайында өтеді. 
Форум бағдарламасында қарастырылған: 
1. Республикалық көрме «Болашақ мамандыққа қадам»; 
2. «Мамандықты таңдау уақыты» атты Республикалық жобалар 

байқауының номинациялар бойынша: 
- "Осындай мамандық бар"- Қазақстан экономика мен еңбек 

нарығында талап етілетін және қажетті мамандықтар туралы балалардың 
компьютерлік презентациялар байқауы. 

- "Мамандықты таңдау уақыты"-жобалардың байқауы 
(бейнероликтер); 

- "Мен мамандықтар әлемінде"- әдеби байқау (шығарма эссе, 
тақпақ); 

-  «ЭКСПО-2017 балардың көзімен» атты тақырып аясындағы КВН 
«Кешегі, бүгінгі, болашақтағы мамандық».  

Байқау жұмыстарын әділқазылар  алқасы бағалайды. Жеңімпаздар 
дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапаталады. Республикалық 
Форумның жабылу салтанаты және жеңімпаздарды марапаттау рәсімі 6 
қарашада өтеді. 

Форум өскелең ұрпақтың белсенді өмірге деген көзқарасының 
басымдылығын дамытуға, жас азаматтарды кәсіби айқындау және өзін-өзі 
рухани жетілдіру мен өз бетінше шешім қабылдай білуге тәрбиелейді. 

Қосымша ақпараттарды мына телефондар бойынша алуға болады: 



8 (7172) 445341, 8 701 500 18 17  Қалиев Дінмұхаммед Қуанышбекұлы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


