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Эксперт:	Садыкова	Аи� жан	Ерхановна	-	к.э.н.,	председатель	территориального	объединения	
профсоюзов	«Профсоюзныи� 	центр	Восточно-Казахстанской	области».
Тема	тренинга:	"Менеджмент	в	области	образования".

Даты	проведения	тренингов:	25.10-27.10.2017	г.
Цель	 тренингов:	 познакомить	 слушателеи� 	 со	 структурои� 	 управления	 системои� 	
образования	РК,	основами	менеджмента	и	системного	мышления.
Задачи	тренинга:
1.	 Ознакомить	 со	 структурои� 	 управления	 системои� 	 образования	 страны	 и	 основными	
функциями	менеджмента.
2.	 Изучить	 методы	 критического	 мышления	 как	 инструменты	 правильнои� 	 постановки	
менеджером	целеи� 	и	задач.

Сарапшы:	Жанасова	Куралаи� 	Еркеновна	–	биология	пәнінің	оқытушысы,	«SPECTRUM»	
халықаралық	мектебі,	Астана	қ.
Тренинг	тақырыбы:	"Орта	білім	беру	мазмұнын	жаңалау	",	"Оқушылардың	жетістіктерін	
бағалаудың	заманауи	тәсілдері".
Тренинг	өткізу	мерзімі:	13.11-17.11.2017	г.
Тренинг	мақсаты:	білім	берудің	жаңартылған	мазмұнын,	критериалды	бағалау	
ерекшеліктерін	талдау.
Тренингтер	міндеті:
1.	Оқу	бағдарламаларының	түрлерін,	тиімді	оқыту	әдістерін	талдау.
2.	Студенттердің	жетістіктерін	бағалаудың	заманауи	тәсілдерін	оқып	үи� рену.

Сарапшы:	Менлибекова	Гульбахыт	Жолдасбековна	-	п.ғ.д.,	Л.Н.	Гумилев	ат.	Еуразиялық	
ұлттық	университетінің	әлеуметтік	ғылым	факультеті,	әлеуметтік	педагогика	және	өзін	өзі	
тану	кафедрасының	профессоры.	
Тренинг	тақырыбы:	"	Оқытушының	ғылыми-зерттеу	қызметін	дамыту	"(Action	research,	
lesson	study).
Тренинг	өткізу	мерзімі:	20.11-24.11.2017	ж.
Тренинг	 мақсаты:	 зерттеуге	 бағдарланған	 оқытудың	 ерекшеліктерін,	 болашақ	
мамандардың	 кәсіби	 біліктілігін	 арттыру	 мақсатында	 зерттеу	 дағдыларын	 дамыту	
мүмкіндіктерін	зерттеу	

Docent:		Malcolm	Payton	has	spent	all	of	his	life	in	education,	working	as	a	teacher,	Executive	Head,	

Local	Authority	Director	of	Education	and	advisor	to	government	education	departments.
The	topic	for	Training:	"Development	of	School	Leadership	in	Secondary	Education»
The		aim	of		the	training:	the	main	aim	is	to	explain	why	we	need	leadership	at	all	levels
Date:	20	-24		November	2017
This	programme	seeks	to	model	good	practice	by	engaging	the	participants	in	a	range	of	learning	

activities	 and	 developing	 higher	 order	 skills	 such	 as	 analysis	 and	 synthesis	 as	 well	 as	 simply	

remembering	and	understanding.	It	introduces	a	range	of	useful	tools	that	empower	participants	to	

continue	to	deliver	improvement	in	the	long	term.

Эксперт	 – 	 это, 	 во-первых , 	 специалист,	
компетентный	и	искушенный	в	экспертируемых	
вопросах , 	 а , 	 во-вторых, 	 исследователь,	
владеющий	 экспертной	 методологией	 и	
о б л а д а ю щ и й 	 с о о т в е т с т в у ю щ и м и	
способностями.
Мы	высоко	оценили	практический	опыт	и	знания	
тренеров.	 Уверены,	 что	 полученные	 знания	
смогут	найти	практическое	применение	в	нашей	
дальнейшей	профессиональной	деятельности.

Маткаримова	Д.А.,	доцент	кафедры	
иностранных	языков	и	переводческого	дела	
ВКГУ	им.С.Аманжолова,	участник	тренинга	

13.11.2017	–	17.11.2017	жылы	біз	Қазақстан	Республикасы	Білім	және	Ғылым	министрлігінің	
қолдауымен	С.	Аманжолов	атындағы	ШҚМУ-і	(Өскемен	қ.)	мен	Назарбаев	университеті	(Астана	қ.)	
Жоғарғы	 білім	 мектебімен	 бірлесе	 отырып	 менеджмент	 және	 кадрларды	 даярлау	 саласындағы	
халықаралық	стандарттар	негізінде	педагогикалық	мамандықтар	бойынша	отандық	және	шетелдік	
мамандардың	 оқытуын	 ұйымдастыру	 аясында	 «Білім	 алушылардың	 жетістіктерін	 заманауи	
бағалаудың	тәсілдері»	және	«Орта	білім	берудің	мазмұнын	жаңарту»	атты	тақырыптары	бойынша	
тренингке	 қатыстық.	 Осы	 уақыт	 аралығында	 біз	 көптеген	 әдіс-тәсілдермен	 және	 бұрын	 сонды	
білмеген	 бағдарламалармен	таныстық.	 Солардың	 бірі:	 FormApp,	QuizLet,	 Telegram,	 ZipGrade,	 Kahoot	
және	т.б.	бағдарламалар.	Ал	әдістерді	айтатын	болсақ:	Jigsaw,	Mind	Map,	Scaffolding,	Running	dictation,	
Remember	Exit,	Chinese	whisper,	Fill	in	the	blanks,	Critical	thinking.	

Жалпы	 семинар	 ағылшын	 тілінің	 кіріктірілуімен	 өткізілді.	 Сабақ	 барысында	 үнемі	 топпен	
жұмыс	жасадық,	алғашында	семинар	басталғанда	топ	жетекшісін	тағайындап,	топ	ережесін	құрдық,	
көптеген	 активитилермен	таныстық.	 Семинарды	 Назарбаев	 университетінен	 келген,	 педагогика	
ғылымдарының	магистрі	Жанасова	Құралай	Еркінқызы	жүргізді.	Ол	кісіге	деген	алғысымыз	шексіз.	
Өте	 білімді,	 ағылшын	тілін	 еркін	 меңгерген.	 Біз	 ол	 кісіден	 көптеген	 мағлұматтар	 алдық.	Жалпы	
айтқанда	семинар	толығымен	көңілімізден	шықты.	Қазіргі	уақытта	осы	семинарда	үйренген	әдістер	
мен	бағдарламаларды	өзіміздің	сабақ	барысына	қолданудамыз,бұл	бізге	көп	көмек	болды.	

Аға	оқытушы	Иманжанова	К.Т.,	оқытушы	Мұқтанова	Н.

С.Аманжолов	 атындағы	Шығыс	 Қазақстан	 мемлекеттік	 университеті	 жаратылыстану	
ғылымдары	және	технологиялар	факультеті	білім	беру	бағытындағы	5В011300-Биология,	
5В011200-Химия, 	 5В011600-География	 мамандықтарының	 студенттері 	 мен	
оқытушыларына	 «ПЕДАГОГТЫҢ	 ЗЕРТТЕУШІЛІК	 ІС-ӘРЕКЕТІН	 ДАМЫТУ	 (ACTION	 RESEARCH,	
LESSON	 STUDY)»	 тренинг	 бағдарламасы	 бойынша	 20-24	 қараша	 аралығында	 педагогика	
ғылымдарының	 докторы,	 профессор	 Меңлібекова	 Гүлбақыт	 Жолдасбековна	 тренинг	
жүргізді.	Тренингтің	әр	күні	студенттердің	қызығушылығы	мен	белсенді	түрде	тренингке	
қатысуымен	 жоғары	 деңгейде	 өтіп	 жатыр.	 Көп	 жылдық	 тәжірибесі	 бар	 сарапшымен	
пікірлесіп,	тәжірибе	алмасып	мәселені	қою,	шешу	жолдарын	таба	білу	және	топпен	жұмыс	
жасау	 дағдыларын	 қалыптастыруда	 педагогикалық	 мамандықтағы	 студенттер	 мен	
оқытушыларға	 заманауи	 талаптарға	 сай	 мектептерде	 енгізіліп	 жатқан	 жаңа	
технологияларды	 іс	 жүзіне	 асыруға,	 келешекте	 педагогикалық	 іс-тәжірибеде	 кең	 түрде	
қолдануда	маңызды	болып	табылады	деп	санаймыз.	Осы	бағыттағы	жұмыстар	өз	жалғасын	
табады	деген	үміттеміз.
Тренинг	 өткізген	 профессор	 Меңлібекова	 Гүлбақыт	 Жолдасбековнаға	 алғысымыз	 шексіз,	
шығармашылық	табыс	тілейміз.

Тренингке	қатысушылар

Тренинг жөніндегі пікір

«Педагогикалық мамандықтар бойынша отандық жəне шетелдік мамандардың менеджмент жəне 
кадрлар даярлау саласындағы үздік халықаралық стандарттарға сəйкес оқыту» жобасы
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