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4-15 жас аралығындағы балаларды
робот техникасы және

бағдарламалауды оқыту бойынша
қызмет көрсетуд� ұйымдастыру арқылы
балалардың IT- технологияға және

робототехника бағытын өз қалаңызда
дамыта отырып табыстылыққа жету.

Мақсаты:
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4-15 жас аралығындағы балалардың
 цифрлық сауаттылығын 90 % арттыру.

Айына 72-ден аса оқушы оқытып, 
кем� 864 000 теңге табысқа жету.

Балалардың бос уақытын 
ти�мд� әр� пайдалы өтк�зу.

Robo-Sport және робо
 жоба бағытын дамыту. Б�р айда 8 сабақ.

8 сабақта 8 роботтың түр�н құрастыру.
Сертификат беру.

2 апта �ш�нде кәс�б�ң�з
 жұмысын бастайды, 

алғашқы табысты табасыз. 
Гарантия



Әр ата-ананың
нег�зг�
проблемасы

01 Ба�а�ар��ң

бос уақытын ти�мд� пайдаланбау

02 Ба�а�ар��ң �е�ефон о��н�ар�на

�әуе��і�і�і

03 Мектептег� сабақтарға
қызығушылығының төмен болуы

04 Робо�о�ехн��а

үй�рмелерд�ң жоқтығы

05 Балалардың логикалық ойлау
қаб�лет�н�ң төмен болуы
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Жобаның
концепциясы

Балалардың қызығушылығы өте
жоғары
Кәз�рг� балалар лего құрастырғыштарына өте
қатты қызығады, ал Robo Park те құрастырған
механиз�мдер қозғала алады. Бұл деген�м�з ата-
аналар балалары  үш�н с�зд� өздер� �здеп келед�.

Проблема шешу арқылы ақша табу
Ата-ананың басты проблемасы баланың уақытын ти�мд�
пайдалану, басқа курстарға қарағанда Robo Park те оқу
процесс� қызықты өтед�. Робот құрастыра отырып
мектептег� сабағының денгей� көтер�лед�, үйткен� ойын
түр�нде математика, физика, информатика пәндер�н
меңгеред�

С�з ашпасаңыз с�зд�ң орныңызға басқа
адам ашады.
Робототехника және бағдарламалау  саласы енд� ғана
дапып келе жатыр.
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Kazrobotics 

Республикалық спорттық және б�л�м
бағытындағы робототехника
федерациясының ресми сер�ктестер�. Осы
федерацияның жарыстарына үзбей
қатысып, жерг�л�кт� чемпионаттарын
ұйымдастырамыз.

Robo Park
ерекшел�г�

Авторлық методика
Robo Park техникалық б�л�м беру
орталығының әд�стемел�к орталығы  қазақ
т�л�ндег� авторлық әд�стемел�к құралы
жарыққа шыққан.

14 күн
14 күн �ш�нде кәс�б�ң�з ашылып, алғашқы
балаларды ерекше методика арқылы
оқытып, ақшаңызды табасыз



Robo Park 1

870 000 �ен�е

С�зге ыңайлы болу үш�н
үш нұсқадағы пакет

дайындадық

2 018 000 �ен�е
Robo Park 2

1 493 000 �ен�е
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Әр пакетке не к�рет�н�н келес� слайдта қараңыз



Robo Park дамыту 
Robo Park Қазақстан бойынша дамыту

нег�зг� басты мақсатымыз, с�зд�ң
кәс�б�ң�зд�ң дамуы б�зге маңызды 

Роботтар б�зден
Ойлаңызшы, с�з тек пакет таңдайсыз, робот

құрылғылардың барлығы сол пакет �ш�не
к�рген

Роялти жоқ
Ия, с�з пакетт� таңдауға ғана ақша кет�рес�з.
Кәс�п ашылған соң айына б�зге ешқандай

пайыз төлемейс�з.

Аспандағы айды сұрап тұрған жоқпыз.
Б�зге мықты сер�ктестер керек.
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Пакет № 1 не к�ред� ?

2 дана Robo kids WeDo 2.0 робототехника жинағы + бонус рет�нде роботтардың  pdf нұсқаулығы,
 роботтың бағдарламасын жазуға арналған лицензиялық бағдарлама

1 дана Robo junior Lego Education Ev3 + бонус рет�нде роботтардың pdf нұсқаулығы,  және роботтың бағдарламасын жазуға
арналған лицензиялық бағдарлама

1.Оқыту Lego Education Ev3 және Lego Wedo роботтары бойынша. Сертификат бер�лед�.

2. Robo Park «Робототехника және конструкциялау» атты авторлық қазақ әд�стемел�к нұсқаулығы бер�лед�

3. Жарнамалық листовкалар, клиент алып келет�н оффер және ұсыныстар бер�лед�.

4. Робототехника үй�рмес� кәс�б� жайында жеке консультациялық сабақ өтк�зем�з.

5. Маркетинг, клиент жинау, оқу орталықты басқару, мұғал�м жұмысқа қабылдау бойынша сабақ өтк�зем�з. 

6. Инстаграм парақшадағы барлық контентт� қолдану, инстаграм жүрг�зу бойынша қосымша сабақ өтк�зем�з.

7. Сату скрипт� бер�лед�.

8. Логотип Robo Park қолдануға рұқсаттама бер�лед�. 

9. Робототехника жарыстарының ережелер топтамасы бер�лед� түс�нд�р�лед�.

Робот конструкторлар



Өнд�р�с жоспары 1 пакет 
Жас категориясы бойынша ек�ге бөл�п оқыту: 

1-топ: 4-8 жас Lego-Kids
2-топ: 9-14 жас Robot-Junior

864 000 теңге ай сайынғы с�зд�ң табысыңыз



Пакет № 2 не к�ред� ?
1.Оқыту Lego Education Ev3 және Lego Wedo роботтары бойынша. Сертификат бер�лед�.

2. Robo Park «Робототехника және конструкциялау» атты авторлық қазақ әд�стемел�к нұсқаулығы бер�лед�.

3. Жарнамалық листовкалар, клиент алып келет�н оффер және ұсыныстар бер�лед�.

4. Робототехника үй�рмес� кәс�б� жайында жеке консультациялық сабақ өтк�зем�з.

5. Маркетинг, клиент жинау, оқу орталықты басқару, мұғал�м жұмысқа қабылдау бойынша сабақ өтк�зем�з. 

6. Инстаграм парақшадағы барлық контентт� қолдану, инстаграм жүрг�зу бойынша қосымша сабақ өтк�зем�з.

7. Сату скрипт� бер�лед�.

8. Логотип Robo Park қолдануға рұқсаттама бер�лед�.

9. Робототехника жарыстарының ережелер топтамасы бер�лед�.

10 Robopark.kz жарыстарының өт�зу ретт�л�г� түс�нд�рме жұмыстарын өтк�зем�з.

11. Робо спорт бойынша қосымша сабақ өтк�зем�з.

12. Робо спорт бойынша Лига А, Б, С ережелер бер�лед�

Робот конструкторлар
4 дана Robo kids WeDo 2.0 робототехника жинағы + бонус рет�нде роботтардың  pdf нұсқаулығы,
 роботтың бағдарламасын жазуға арналған лицензиялық бағдарлама

2 дана Robo junior Lego Education Ev3 + бонус рет�нде роботтардың pdf нұсқаулығы,  және роботтың бағдарламасын жазуға
арналған лицензиялық бағдарлама



Өнд�р�с жоспары 2 пакет 
Жас категориясы бойынша ек�ге бөл�п оқыту: 

1-топ: 4-8 жас Lego-Kids
2-топ: 9-14 жас Robot-Junior

1 944 000 ай сайынғы с�зд�ң таза табысыңыз



Пакет № 3 не к�ред� ?

Робот конструкторлар
6 дана Robo kids WeDo 2.0 робототехника жинағы + бонус рет�нде роботтардың  pdf нұсқаулығы,
 роботтың бағдарламасын жазуға арналған лицензиялық бағдарлама

4 дана Robo junior Lego Education Ev3 + бонус рет�нде роботтардың pdf нұсқаулығы,  және роботтың бағдарламасын жазуға
арналған лицензиялық бағдарлама

1.Оқыту Lego Education Ev3 және Lego Wedo роботтары бойынша. Сертификат бер�лед�.

2. Robo Park «Робототехника және конструкциялау» атты авторлық қазақ әд�стемел�к нұсқаулығы бер�лед�.

3. Жарнамалық листовкалар, клиент алып келет�н оффер және ұсыныстар бер�лед�.

4. Робототехника үй�рмес� кәс�б� жайында жеке консультациялық сабақ өтк�зем�з.

5. Маркетинг, клиент жинау, оқу орталықты басқару, мұғал�м жұмысқа қабылдау бойынша сабақ өтк�зем�з. 

6. Инстаграм парақшадағы барлық контентт� қолдану, инстаграм жүрг�зу бойынша қосымша сабақ өтк�зем�з.

7. Сату скрипт� бер�лед�.

8. Логотип Robo Park қолдануға рұқсаттама бер�лед�.

9. Робототехника жарыстарының ережелер топтамасы бер�лед�.

10 Robopark.kz жарыстарының өт�зу ретт�л�г� түс�нд�рме жұмыстарын өтк�зем�з.

11. Робо спорт бойынша қосымша сабақ өтк�зем�з.

12. Робо спорт бойынша Лига А, Б, С ережелер бер�лед�



Өнд�р�с жоспары 3 пакет 
Жас категориясы бойынша ек�ге бөл�п оқыту: 

1-топ: 4-8 жас Lego-Kids
2-топ: 9-14 жас Robot-Junior

3 024 000 ай сайынғы с�зд�ң таза табысыңыз



1 айлық шығыныңыз
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Robo Park

Балалардың робот техникасы бойынша Республикалық, Халықаралық
және  қалалық жарыстарға қатысып, нәтиже көрсетес�з.

Республикалық және Халықаралық жарыстардан орын алған балаларға
университеттерден бөл�нген тег�н гранттарға жолдама алу мүмк�нд�г� бар.

Демек,
с�зд�ң
жобаңыздың  табысты,
танымал, сұранысқа ие болуына мүмк�нд�к жоғары.

Жоба ерекшел�г�



Алибеков Абзал
Қалдыбайұлы

Instagram
@Abzal_rp

Website
Robopark.kz

Phone
8707 245 04 95

Instagram
@Robot_shymkent

Youtube.com
Аб�а� А��бе�о�

Facebook
https://www.facebook.com/alibekov.g


