Қордың 2019 жылы атқарған
іс-шаралары

Қазақ тілінен ӛзге ұлт оқушыларының 5-10 сынып арасында қазақ тілін
меңгеру бойынша «Тіл-мемлекет тәуелсіздігінің символы» атты ХІII
республикалық қашықтық олимпиадасы
9 Қаңтар 2019
Ақыл-ой және рухани дамудың,
қарым-қатынастың құралы ретінде
қазақ
тілін
меңгеруге
деген
қызығушылық танытқан дарынды
оқушыларды қолдау және анықтау
мақсатында
Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің
«Дарын»
республикалық ғылыми-практикалық
орталығы және Мемлекеттік тілді
дамыту қорының қолдауымен өзге
ұлт оқушылары арасында қазақ тілінен «Тіл – мемлекет тәуелсіздігінің
символы» XІII республикалық қашықтық олимпиадасының қорытынды
кезеңін 2019 жылдың 7-9 қаңтар аралығында Астана қаласында №3
мектеп-гимназиясында өткізді.

АҒЫЛШЫНША-ЛАТЫНША «SOYLE.KZ» АРҚЫЛЫ ШЕТЕЛДІКТЕР ДЕ
ҚАЗАҚША СӚЙЛЕЙ БАСТАЙДЫ
25 Ақпан 2019
2019 жылдың 25 ақпанында ҚР
АКМ Орталық коммуникациялар
қызметі алаңында ҚР Тұңғыш
Президенті – Елбасы қоры
жанындағы Мемлекеттік тілді
дамыту
қоры
қазақ
тілін
үйренуге көмектесетін жаңа
жобаларымен таныстырды.
Бұл
«Soyle.kz»
онлайнкурсының ағылшынша және
латын
графикасындағы
нұсқасы,
Android
пен
iOs
платформаларындағы «Balasoyle» мобильді қосымшасы, «Ұлы дала
аңыздары» («Легенды великой степи») веб-графикалық романдар сериясы,
қазақ тілін үйренуге арналған Soyletube видеожобасы.
Бұл аталған жобалар ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры және «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен жүзеге
асырылды.

Шетелдегі қазақтарға арналған ана тілін үйренудің тегін курстары
ұйымдастырылады
6 Наурыз 2019
Мемлекеттік
тілдің
рөлін
арттыруды негізге ала отырып,
«Отандастар Қоры» КЕАҚ мен
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы
қоры жанындағы Мемлекеттік
тілді
дамыту
Қоры
ынтымақтастық
туралы
меморандумға
қол
қойды.
Тараптар
шетелдік
қандастардың ана тілін еркін
меңгеруіне
жағдай
жасауға,
сондай-ақ тіл саясатының тиімді
іске асуына атсалысуға ниет білдірді.

Тұңғыш Президент Қоры жобаларын Павлодар облысында
таныстырды
13 Наурыз 2019
2019 ж. 12 наурыз күні Павлодар қ.
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы
Қорының Күндері өткізілді. Мақсат
– облыс әкімдігімен бірлесе
Мемлекет басшысының талантты
жастарды қолдауға бағытталған
идеяларын
насихаттау,
Қор
жобаларына
Павлодар
облысының жастарын қатысуға
шақыру. ҚР Тұңғыш Президенті –
Елбасы
Қорының
күндерін
облыстарда
өткізу
дәстүрге
айналды.
Мемлекеттік тілді дамыту қоры өзінің тілдік жобаларымен жиналған жұртты
таныстырып өтті.

«Тәтті алма» әдеби жинағы мен «Ұлы дала аңыздары» веб-графикалық
романдар сериясының тұсаукесері
17 Сәуір 2019
Сәуірдің 17-сі күні Қазақстан
Республикасы
Тұңғыш
Президенті – Елбасының Қоры
және Мемлекеттік тілді дамыту
қоры «Назарбаев орталығында»
«Тәтті алма» балалар әдебиеті
жинағы мен веб-графикалық
романдардан тұратын «Ұлы
дала аңыздары» атты онлайнжобасының тұсаукесерін өткізді.
Соңғы
жинаққа
енген
шығармаларды
«Tattialma.kz»
сайтынан және «Tattialma» мобильді қосымшасынан оқуға болады.
«Ұлы дала аңыздары» (Легенды великой степи) онлайн жобасы аясында
веб-графикалық романдар сериясын әзірлеуді қолға алып, қазақ, орыс және
ағылшын тілдеріндегі «Qazcomics.kz» веб-сайты мен мобильді қосымшасы
әзірленді.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы мен Мемлекеттік тілді
дамыту қоры ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды
25 қазан 2019
24 қазанда Алматы қаласында
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
кітапханасы
мен
Мемлекеттік тілді дамыту қоры
арасында
ынтымақтастық
туралы
меморандумға
қол
қойылды. Құжатқа Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
кітапханасының
директоры
Бақытжамал
Оспанова
мен
Мемлекеттік
тілді
дамыту
қорының
директоры
Азат
Шауеев қол қойды. Жасалған келісім аясында тараптар қазақ тілінің
мәртебесін нығайтуға бағытталған жеке жобаларды әзірлеуге, қазақ
халқының мәдени, әдеби, рухани жетістіктерін кеңінен насихаттауға,
сондай-ақ осы мақсатта ұйымдастырылатын түрлі бірлескен ісшараларды жүзеге асыруға келісті.

SoyleTalk сұхбат клубының отырысы ӛтті
25 қазан 2019
24 қазанда Алматы қаласында
Қазақстан Республикасының
Ұлттық
кітапханасында
«SoyleTalk»
клубы
қатысушыларының
кездесуі
өтті, онда қазақ тілін үйрену
мақсатындағы
қызықты
сұрақтар жағымды достық
жағдайда талқыланды. Клуб
жүргізушісі — Ақын Ақыныч.

Telegram қосымшасында қазақ тілін үйренуге арналған «Soyle Bot» іске
қосылды
19 Қараша 2019
Тіл үйренудің дәстүрлі әдістері
жалықтырып, оқуға деген ынтажігерді
жоғалтып
алған
оқырмандар
Telegram-ды
пайдаланып,
қазақша
үйренулеріне болады. Енді кезкелген тіл үйренуші ӛзінің
сүйікті қосымшасынан шықпайақ қазақ тілін еркін үйрене
алады!
Боттың көмегімен тіл үйренуші сөздік қорын күніне 10 сөзбен толықтыра
алады, сәйкесінше айына 300 жаңа сөз, жылына 3600 сөзді меңгереді.
Караоке Soyle-мен ән айтып қазақша үйреніңіз!
19 Қараша 2019
Soyle.kz
жобасы
аясында karaoke.soyle.kz жаңа
жобасын ұсынды. Мұнда кезкелген
қолданушы
қазақ
тіліндегі сүйікті әндерін айтуға
керемет мүмкіндік алды.
Барлық бейнероликтер қазақ
тіліндегі
мәтінімен
қоса
ұсынылған, мұнда тек қана сүйікті
әнді айтып қана қоймай, сонымен қатар қазақ тілін меңгерудегі ең қажетті
сөздік қорды арттыруға болады.

«Үздік қазақтілді интернет-сайт сыйлығы» байқауының жеңімпаздары
анықталды
29 Қараша 2019
Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан
Республикасы Тұңғыш Президенті
–
Елбасы
Қорының
үздік
қазақтілді
интернет-сайт
байқауының марапаттау рәсімі
өтті. Байқау ұйымдастырушысы –
Мемлекеттік тілді дамыту қоры.
Жеңімпаздар
9
номинация
бойынша анықталды.
«Ӛткір тіл» аталымы бойынша
https://qalamger.kz/
«Рухани азық» аталымы бойынша http://madeniportal.kz/
«Терең ізденіс» аталымы бойынша https://dasturkb.kz/
«Шынайы ӛмір» аталымы бойынша https://arasha.kz/
«Спорт тынысы» аталымы бойынша http://qsport.kz/
«Білім бұлағы» аталымы бойынша http://ozattar.kz/
«Жастар әлемі» аталымы бойынша http://balbal-kz/
«Балаларға базарлық» аталымы бойынша https://imektep.kz/kz
«Ойын сауық» аталымы бойынша https://kinostan.kz сайтына берілді.
Байқау жеңімпаздары ҚР Тұңғыш Президенті — Елбасы Қорының
дипломымен,
385 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйлықпен
марапатталды.
Елбасы Қоры үздік әдеби шығармалардың авторларын марапаттады
13 Желтоқсан 2019



Назарбаев
орталығында
V
«Алтын
тобылғы»
әдеби
байқауының
жеңімпаздарын
марапаттау рәсімі өтті.
ҚР
Тұңғыш
Президенті
–
Елбасының Қоры бұл байқауды
жыл сайын 18 бен 35 жас
аралығындағы
жас
ақынжазушылар арасында өткізеді.
«Алтын тобылғы» байқауының
қорытындысы
бойынша
жеңімпаздар:
 «Жылдың
үздік
прозасы»
номинациясы – Қанат Әбілқайыр, Досхан Жылқыбай;
«Жылдың үздік балаларға арналған шығармасы» – Марат Сейілханов,
Асылан Тілеген, Мирас Асан.
Жоғарыда аталған жеңімпаздардың әрқайсысы 1 миллион теңгеден алды.

Жүлде қоры 2 миллион теңге «Жылдың үздік поэзиясы» және «Жылдың
үздік драмасы» номинацияларының жеңімпаздары Бекзат Смадияров пен
Аршын Нұрбақов.
«Ұлы даланың жасампаз ұрпағы» номинациясын Нұртас Тұрғанбек жеңіп
алды. Оған 3 миллион теңгенің сертификаты тапсырылды.

«Кім білгіш?» интеллектуалды-танымдық ойыны бойынша
халықаралық онлайн-турнирінің қорытындысы шығарылды
19 Желтоқсан 2019
19 желтоқсанда «Назарбаев
орталығында»
Қазақстан
Республикасы
Тұңғыш
Президенті – Елбасының Қоры
мен Мемлекеттік тілді дамыту
қоры жариялаған «Кім білгіш?»
интеллектуалды - танымдық
ойыны бойынша 9,10,11 сынып
оқушылары арасында өткен
онлайн турнирінің қорытындысы
шығарылды.
Қазақтілді
ойыншылар
арасында 1 орынға Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел ауылы,
№2 орта мектебінің 9 – сынып оқушысы Сұраған Дәуіржан, 2 орынға
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Күлтөбе негізгі орта
мектебінің 9-сынып оқушысы Тәттібек Дариға, 3 орынға ШҚО, Семей
қаласы, Бесқарағай ауданы, Қарабас ауылы, Семеновка орта мектебінің 10сынып оқушысы Мұратбекова Гүлнұр Нұрғалымқызы ие болды.
Орыс тілді ойыншылар арасында 1 орынға Павлодар облысы, Ақсу
қаласының №4 орта мектебінің 11 – сынып оқушысы Шанышпаева Камила,
2 орынға Павлодар облысы, Ақсу қаласының №4 орта мектебінің 9 – сынып
оқушысы Белоусова Софья, 3 орынға Өскемен қаласының №4 орта
мектебінің 11-сынып оқушысы Коротков Роман ие болды.
Финалға қатысқан төрт ойыншы арнайы диплом мен ынталандыру
сыйлығына ие болды. Турнирдің жеңімпаздарына «2019 жылдың ең ақылды
оқушысы» атты арнайы диплом мен ноутбук, планшет, смартфон сияқты
бағалы сыйлықтар табысталды.

