17 МАМЫР, 2019
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМИ ЖОБАҒА ҚАТЫСУ МҮМКІНДІКТЕРІ
10.00 –12.00

дәрісхана

1-топ

2-топ

Мейрамгүл Құсайынова
/тренинг/

Tugba Yildirim
/тренинг/

Қазақ тілін музыка арқылы
оқыту: «Қазақ музыка тарихы»
курсы тәжірибесінен

EdTech арқылы тіл оқыту
құралдарын жетілдіру

7507-60 адам

7522-30 адам (компьютер зал)

12.00 –12.30

Кофе-брейк

12.30 –13.00

Ақ жайлау орталығымен таныстыру

13.00 –14.00

Dr. Erik Aasland
A Call for a Digital Turn in Kazakh Proverb
Research

7E.529

14.00 –14.30

Дөңгелек үстел: «Бүгінгі тілдік білім
беру жүйесі: тәжірибе алмасу және жаңа
технологиялардың тиімділігі»

7E.529

Модератор: Эльмира Оразалиева
14.30 –15.00

Жабылу рәсімі. Сертификат тапсыру

7E.529

“ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:
стратегиялық интеграция және
технологиялар”
атты халықаралық семинартренинг
БАҒДАРЛАМАСЫ
13 – 17 мамыр 2019 жыл

Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігі туралы:
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына орай
Назарбаев Университетінде өткізілген «Мәңгілік елдің мәңгілік тілі»
атты Халықаралық симпозиум жұмысы нәтижесінде құрылған Қазақ
тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігі /әрі қарай Бірлестік/
мемлекеттік емес қоғамдық ұйым болып табылады. Бірлестік сайты:
https://www.iatkl.kz/
Бірлестіктің мақсаты – қазақ тілі мәселелерінің ғылыми-теориялық,
педагогикалық қорын нығайту және тарату, әлемдегі тілдік білім
берудің үздік тәжірибелерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Бірлестіктің міндеттері:











Рухани жаңғыру мен ұлттық жады тұғырнамасы ретінде қазақ
тілінің оқытылу, зерттелу бағыттарын кеңейту.
Қазақ тілін оқыту саласы бойынша Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орындарымен бірігу, байланыс орнату.
Қазақ тілін оқыту саласы бойынша Орталық Азия, Қытай,
Жапония, Корея, Ресей Федерациясы, Түркия, Еуропа, Солтүстік
Америка және тағы басқа әлем елдерімен өзара ынтымақтастықты
дамыту.
Дүние жүзі қазақ және түркі тілдері оқытушыларының
халықаралық қарым-қатынастарын нығайту мақсатында түркі
тілдерін оқыту сапасын арттыруға бағытталған кәсіби
ұйымдармен, Америкалық түркі тілдері оқытушыларының
қауымдастығымен (AATT), Түркиялық Türkçe Öğretim Merkezleri
(ТÖМЕR), Юнус Емре институтымен және оның филиалдарымен
ынтымақтастықты арттыру.
Қазақ тіл білімі, елтану, тіл оқыту мен салыстыра-салғастыра
талдау бағытында ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылымаралық
байланысты нығайта отырып, пікір алмасу, халықаралық ғылыми
жобаларға қатысу, бірлескен зерттеу жобаларын жүзеге асыру.
Тілдік білім беру саласындағы оқыту әдістемелері мен
инновациялық технологиялардың соңғы жаңалықтарын жинақтау,
тарату және өзара тәжірибе алмасу.
«Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық бірлестігінің»
(IАTKL) жиналыстары мен кездесулерін ұйымдастыру.

16 МАМЫР, 2019
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ
10.00 – 11.30

дәрісхана
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

дәрісхана

1-топ

2-топ

Tugba Yildirim
/тренинг/

Deanne Cobb-Zygadlo
/тренинг/

EdTech арқылы тіл оқыту
құралдарын жетілдіру

Тілді формативті негізде дамыту
үшін Google Drive пен Peergrade
бағдарламаларын қолдану

7422-25 адам (компьютер зал)

7522-30 адам (компьютер зал)

Кофе-брейк
1-топ

2-топ

Tugba Yildirim
/тренинг/

Deanne Cobb-Zygadlo
/тренинг/

EdTech арқылы тіл оқыту
құралдарын жетілдіру

Тілді формативті негізде дамыту
үшін Google Drive пен Peergrade
бағдарламаларын қолдану

7422-25 адам (компьютер зал)

7522-30 адам (компьютер зал)

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

дәрісхана

17.15 – 18.15

Түскі ас
1-топ

2-топ

Deanne Cobb-Zygadlo
/тренинг/

Tugba Yildirim
/тренинг/

Тілді формативті негізде дамыту
үшін Google Drive пен Peergrade
бағдарламаларын қолдану

EdTech арқылы тілді оқыту
құралдарын жетілдіру

7522-30 адам (компьютер зал)

7422-25 адам (компьютер зал)

Өз бетімен орындалатын
жұмыстар

online

12.00 – 13.00

1-топ

2-топ

3-топ

Мейрамгүл
Құсайынова
/тренинг/

Гүльнара
Омарбекова
/тренинг/

Жазира Ағабекова
/тренинг/

УАҚЫТЫ

Қазақ тілін музыка
арқылы оқыту:
«Қазақ музыка
тарихы» курсы
тәжірибесінен

дәрісхана

Формативті
бағалауға арналған
web-құрылғылар:
Quizizz, Triventy,
Quizalize.

7507-– 60 адам

7522-30 адам

09.30 –10.00

2-топ

3-топ

Сарқыт Әлісжан
/тренинг/

Deanne CobbZygadlo
/тренинг/

Гүльнара Омарбекова
/тренинг/

1.Академиялық
жазылым: Ғылыми
мақаланың
мағыналық
құрылымы.
2. Мақаланың
құрылымдық
бөліктері:
Тақырып. Кіріспе.

Тілді формативті
негізде дамыту үшін
Google Drive пен
Peergrade
бағдарламаларын
қолдану

17.15 – 18.15

7507-60 адам
Өз бетімен орындалатын
жұмыстар

7522-30 адам

7E.529

Эльмира
Оразалиева,
Қазақ
тілі
оқытушылары халықаралық бірлестігінің
президенті, профессор
10.00 – 10.30

Формативті бағалауға
арналған webқұралғылар: Quizizz,
Triventy, Quizalize.

7527- 28 адам

АШЫЛУ САЛТАНАТЫ

Юлай Шамильоғлы, Қазақ тілі және
түркітану департаментінің меңгерушісі,
профессор

10.30 – 11.00
дәрісхана

ОРНЫ

Қатысушыларды тіркеу

Дэниэл Пью, Әлеуметтік-гуманитарлық
ғылымдар мектебінің деканы

7527- 28 адам

1-топ

ФОРМАТЫ

13 МАМЫР, 2019
09.00 – 09.30

Түскі ас

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Қазақ тілі сабақтарында
студенттерді
таныстырылымға
(презентацияға)
дайындау және бағалау.

МАЗМҰНЫ

Халықаралық ынтымақтастық
меморандумына қол қою рәсімі
«Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық
бірлестігі»
«Білім беру саласындағы зерттеушілердің
қазақстандық қоғамы (КЕRА)
КЕRА миссиясы – білім беру саласын
дамыту
Аида Сағынтаева, КЕРА қоғамдық
бірлестігінің президенті, Назарбаев
университеті Білім магистратура
мектебінің деканы
Кофе-брейк

11.00 – 13.00

Анар Фазылжан
«Латын әліпбиі мен емле
ерекшеліктері»

13.00 – 13.15

Фотоға түсу

online

17.15 – 18.15

7E.529

Атриум
Түскі ас

13.15 – 14.00
14.00 – 17.00

TED-ex

Зәуреш Ерназарова
«Студенттерді
аргументті сөйлетуге
үйретудің 10 әдісі»
Өз бетімен орындалатын
жұмыстар

Шеберлік
сабағы

online

7E.529

14 МАМЫР, 2019
КИМЭП, М. С. НАРИКБАЕВ АТЫНДАҒЫ КАЗГЮУ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ және
Е. А. БӨКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ
10.00 – 11.30
1-топ
2-топ
3-топ
4-топ

дәрісхана

Зәуреш
Ерназарова
/тренинг/
Эссе жазуды ү
йре-туде не
маңызды:
құрылымын ме
ңгер-ту
ме әлде
студенттің
ойды дамыту
іскерлігін
меңгерту ме?
(эссе
түрлерін
жазуды
үйрету)

Фазира
Какжанова
/тренинг/
Студентке
бағытталған
және
оқытушыға
негіздел
ген оқыту
жүйесі:
сөйлесім
дағдылары

7507 – 60 адам

7522-30 адам

дәрісхана

14.00 – 17.00

Ажар
Зекенова
/тренинг/
Жазылым
дағдыла
рын
меңгерту
дегі интерактивті
тәсілдер

дәрісхана
17.15 – 18.15
7527- 28 адам

7517-27
адам

1-топ

2-топ

3-топ

4-топ

Фазира
Какжанова
/тренинг/
Студентке
бағыттал
ған және
оқытушыға
негізделген
оқыту жүйесі:
сөйлесім
дағдылары

Зәуреш
Ерназарова
/тренинг/
Эссе жазуды
үйре-туде
не маңызды:
құрылымын
меңгерту
ме әлде
студенттің
ойды дамыту
іскерлігін
меңгерту ме?
(эссе түрлері
н жазуды үй
рету)
7507-– 60
адам

Ажар
Зекенова
/тренинг/
Жазылым
дағдыларын
меңгертудегі
интер-активті
тәсілдер

Қарлығаш

7522-30 адам

10.00 – 11.30

Дюсупбаева

дәрісхана
7527- 28
адам

1-топ

2-топ

Қарлығаш
Дюсупбаева
/тренинг/

Ажар
Зекенова
/тренинг/

Қазақ тілін
оқытудың
креативті
жолдары: кинокоучинг,
брендинг,
аффирмация

Жазылым
дағдыларын
меңгертудегі
интерактивті
тәсілдер

7527- 28 адам

7517-27 адам

3-топ

4-топ

Зәуреш
Ерназарова
/тренинг/
Жаңа
тақырыпты та
ныстыру
әдістері.
Ақпараттарға
тиімді
талдау
жасату үшін
оқытушы нен
і білуі керек?
7507-– 60
адам

Өз бетімен орындалатын
жұмыстар

Фазира
Какжанова

/тренинг/
Студентке
бағытталған
және
оқытушыға
негізделген
оқыту
жүйесі:
сөйлесім
дағдылары

7522-30
адам

online

НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ
1-топ
2-топ
3-топ
Гүльнара
Омарбекова
/тренинг/

/тренинг/
Қазақ тілін
оқытудың
креативті
жолдары:
кинокоучинг,
брендинг,
аффирмация

7517-27 адам

Түскі ас

15 МАМЫР, 2019

Кофе-брейк

11.30 – 11.50
11.50 – 13.00

Қарлығаш
Дюсупбаева
/тренинг/
Қазақ тілін
оқытудың
креативті
жолдары:
кино-коучинг,
брендинг,
аффирмация

13.00 – 14.00

11.30 – 12.00

Жазира
Ағабекова
/тренинг/

Мейрамгүл
Құсайынова
/тренинг/

Формативті
бағалауға
арналған webқұралғылар:
Quizizz,
Triventy,
Quizalize.

Қазақ тілі
сабақтарында
студенттерді
таныстырылымға
(презентацияға)
дайындау және
бағалау.

Қазақ тілін музыка
арқылы оқыту: «Қазақ
музыка тарихы» курсы
тәжірибесінен

7522-30 адам

7527- 28 адам

7507-– 60 адам

Кофе-брейк

