Тематика платных семинаров запланированных на 2017г
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема
Математикалық сауаттылықты
арттыруда логикалық есепжаттығулардың маңызы
Мәселе есептерді шешудің
әдістемелік негіздері

Категория слушателей
Учителя математики
Учителя математики

Алгебрадан есеп-жаттығуларды
орындаудың тиімді әдісУчителя математики
тәсілдеріне шолу
Математикадан олимпиада
тапсырмаларына әдістемелік
Учителя математики
талдау
Білім мазмұнын жаңарту
жағдайында математиканы
Учителя математики
оқытудың әдістемелік
ерекшеліктері
Білім беру жүйесінде
Информатика пәнінің
информатиканың жаңартылған
мұғалімдері
мазмұны
Ағылшын
тілін
бірінші
сыныптан бастап оқытудың Учителя англиского языка
мазмұны мен әдістемесі
«Smart - технологии в условиях
Учителя
обновления содержания
общеобразовательных
образования»
предметов
«Білім беруді жаңарту
Жалпы білім беретін пән
жағдайында Smart
мұғалімдері
технологияны пайдалану»
Освоение технологии
проектирования цифрового
образовательного контента
Для воспитателей
(ЦОР) для дошокльников
дошкольных организаций
средствами ActivInspire иMS
PowerPoint
ActivInspire және MS PowerPoint
бағдарламалық қамтамасыз ету
Мектепке дейінгі
құралдары арқылы мектеп
ұйымдардағытәрбиешілеріне
жасына дейінгі балалар үшін
арналған
цифрлік білім беру контентін
жобалау технологиясы
Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін
Учителя казахского языка и
қолдану
теориясы
мен
литературы
практикасы
География
пәнін
оқытуда
критериалды бағалау жүйесін
Учителя географии
енгізудің
оқу
әдістемелік
негіздері

Ответственные
Мұстафаев А.П.

Кол-во
часов
8/16

Мұстафаев А.П.

8/16

Мұстафаев А.П.

8

Мұстафаев А.П.

8/16

Мұстафаев А.П.

8

Қаракушекова
Ф.Н.

8

Оспан С.

8/32

Джарылгамысова
Г.С.

8/16/24

Джарылгамысова
Г.С.

8/16/24

Джарылгамысова
Г.С.

8/16/24

Джарылгамысова
Г.С.

8/16/24

Қасенова С.А.

8

Адыбаева Л.Д.

8/16

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Логикалық тапсырмалар арқылы
оқушылардың функционалдық
сауаттылығын дамыту
Білім беру үрдісінде биология
пәнін оқытудағы жаңартылған
бағдарлама мазмұны
Тарих
пәнін
оқытуда
жаңартылған
білім
беру
бағдарламасының маңызы
Жаратылыстану
пәндерін
оқытуда сабақта пәнді және тілді
кіріктіріп оқытуды (Content and
language integrated learning)
қолдану әдістері

Учителя географии

Адыбаева Л.Д.

8

Учителя биологии

Картбаева Д. А.

8

Тарих пәнінің мұғалімдері
истории

Умирзақов Т.М.

8

Учителя естествознании

Ерназаров Т.

8/16

Оқушыларға мәтін мазмұнын
Блум таксономиясы негізінде
меңгерту

Учителя
общеобразовательных
предметов

Арзиев Р.У

Развитие
учащихся, как
задача
образования

Учителя
общеобразовательных
предметов

Ахметова М.К

компетенций
приоритетная
современного

8/16

Кошербаев Р.Н

Проблема
формирования
этнокультурной компетентности
и этнической толерантности в
условиях современной школы

Классные руководители

Ермухамедова
Ж.Е

Сыныптан
тыс
уақытта
оқушылардың бос уақытын
тиімді пайдаланудың жолдары

Классные руководители

Каракулова П.Н

Технология пәні сабағы арқылы
оқушыларды
іскерлікке,
шеберлікке және ұқыптылыққа
үйрету жолдары

Учителя технологии

Жалелов М.М

Білім
мазмұнын
жаңарту
жағдайында
білім
мекемелеріндегі дене тәрбиесі
пәнін оқытудың әдістемелік
ерекшеліктері

Учителя физкультуры

8

8

8

8

Стамбеков Е.Б
Отарбаев Б.А

8/16

24

25

26

27

28

29

Бастауыш сынып оқушыларын
топтық
жұмыс
арқылы
шығармашылыққа баулу

Учителя начальных классов

Джанбырбаева
Н.И

8

Қазақ
тілін
оқытуда
интербелсенді
тәсілді
қолданудың ерекшеліктері

Учителя казахского языка и
литературы

Мухтаров А.Х.

8

Техникалық және кәсіптік білім
беру
ұйымдарында
оқу
үдерісінде
заманауи
технологияларды
пайдалану
жолдары

Пед работникиТиПО

Бейсембаева
М.К.

8

Жунусова Ж.А

8

Учителя предметники

Қылышбекова
Н.У.

8

Педагог-психологи

Қамбаралиева
И.Т.

8

Қазақстан
Республикасында
инклюзивті білім беруді жүзеге
асыру жолдары (мүмкіндігі
шектеулі оқушылармен жұмыс
жасайтын жалпы білім беретін
мектеп мұғалімдері)
Оқу үдерісіне жаңаша оқытуды
енгізудің тиімді әдіс-тәсілдері
Адам
өміріндегі
жалпы
дағдарыста және экстемалды
жағдайларда көмек көрсетудің
және
өзіндік
көмектің
психологиялық практикумы

Учителя
общеобразовательных
предметов

