
Озат тәжірибе – көпке ортақ

(«Озық тәжірибе мектебі»  бірлестігінің жұмысы)

(Әдістемелік ұсыныстар)

«Есенов колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



«Озық тәжірибе мектебі» 

бірлестігінің жетекшісі: 

Смагулова Жеміс, 

зерттеуші педагог,

еңбек өтілі 36 жыл,

химия пәнінің оқытушысы



Түсіндірме жазба

Озат педагогикалық тәжірибе сөзін түрліше түсінеміз. Кең мағынада озат педагогикалық тәжірибе

— мұғалімнің шеберлігінің жоғары деңгейі, тұрақты педагогикалық нәтиже беретін оқыту және тәрбие

тәжірибесі. Мұғалімнің тәжірибесінде жаңалық болмауы мүмкін, бірақ ол ғылымда белгілі

принциптерді, әдістерді табысты түрде қолданып, басқа мұғалімдерге үлгі болып, озат тәжірибесі басқа

оқу орындарына таратылады.

Педагогикалық озат тәжірбиенің тар мағынасы: шығармашылық ізденіс, жаңалығы бар тәжірибе,

жаңашылдардың тәжірибесі. Мұндай педагогикалық тәжірибе өте құнды, себебі ол оқу орнының

тәжірибесіне жаңалық енгізеді. Сондықтан, бірінші кезекте осы тәжірибені талдап, баға беріп, тарату

керек. Жай шеберлік пен жаңашылдық арасындағы айырмашылықты көру қиын, себебі мұғалім

ғылымда белгілі принциптер мен әдістерді қолданып, қол жеткен жетістіктермен шектелмейді, жаңа

әдістерді қолданып, немесе ескі әдіс-тәсілдерді тиімді етіп үштас-тырып, бірте-бірте жаңашыл болады,

олай болса кез келген жақсы тәжірибені мектептің тәжірибесіне енгізуге болады, бірақ жаңашыл

мұғалімдердің іс-тәжірибесін жан-жақты талдап, қорытындылап, таратылуы керек.



Мақсаты: Қоғамдық

білімнің жаңа құбылыстарын түсінетін,

көзқарастар жүйесіне ие, идеялық-

адамгершілікті қызметке және тез

өзгергіш әлемдегі үздіксіз білім алуға

дайын болуды қамтамасыз ететін, жан-

жақты білімді, әлеуметтік белсенді

шығармашылық тұрғыда дамитын

тұлғаның қалыптасуына көмектесетін

кәсіби шеберлігі шыңдалған

мұғалімдерді дамыту. Өзара тәжірибе

алмасу, өздігінен білім көтеру, кәсіби

құзыреттілігін көтеру арқылы өз ісінің

шеберін дайындау.

Міндеттері: * Жас мамандардың педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, зерттеу, жалпылау және тарату жұмыстарын

ұйымдастыру;

* Семинар-конференцияларды бастамашылдық әрекетімен өткізу;

* Кәсіби сайыстар, шебер-сынып ұйымдастыру;

* Онлайн семинарларға қатысу;

* Баспа әрекетін жоспарлау және жариялау;

* Өздігінен білім көтеру.

Бірлестіктің ережесі

1. «Озық тәжірибе мектебі»

бірлестігі педагогикалық

технологияның жаңаруына әсер

етуге қабілетті, проблеманы шешуге

ынталы педагогтардан құралады.

2. «Озық тәжірибе мектебі»

колледжде нақты педагогикалық

бастаманың тууына бейім (оқыту

мен тәрбиенің жаңа әдістері мен

жаңа технологиялары) және оны іс

жүзіне асырып, әрі қарай дамытуға

қабілетті болуы шарт.

Озық тәжірибе мектебі (ОТМ) – ол мұғалімді ғылыми-психологиялық-педагогикалық не 

әдістемелік бір проблема бойынша дайындауда ғылыми-теориялық, ғылыми әдістемелік және практикалық 

жағынан мүмкіндік туғызатын педагогикалық алқалық ұйым



Күтілетін    нәтиже

Берілген

ақпараттық-

әдістемелік

көмектер

бойынша жас

мамандардың

кәсіби

құзыреттіліктері

қалыптасады;

Жас мамандар

сабақ берудің

әдіс-тәсілдермен

танысып, өз

жұмыстарында

қолдана алады;

Заманауи, білімді,

ұлтжанды,

шығармашыл

ізденістегі кәсіби

мамандарды

анықтау, қоғамға

таныту

қалыптасады;

Әдістемелік

қолдау

көрсетіледі,

педагогикалық

инновациялар

анықталады,

таратылады.

Колледж

педагогтерінің

зияткерлік

әлеуеті

нығаяды;



Жас мамандарға арналған әдістемелік күндер

Интербелсенді оқыту әдіс-тәсілімен тәжірибе алмасу

Шығармашылықпен жұмыс істеуге бағытталған сайыстар

"Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс тәсілдер" шеберлік сыныптар

Негізгі бөлім

Кәсіптік және тұлғалық қарым-қатынастағы құзіретті дамытуды

көздейтін интерактивті оқытудың бір түрі – тренинг

Проблемалық тақырыпқа сай тәжірибе алмасу



Жас мамандарға арналған

әдістемелік күндер



«Жас маманға көмек – заман талабы»

жас мамандарға арналған онлайн әдістемелік күн 02.10.20 



«Қазіргі ұстаз бейнесі» - жас мамандарға арналған 

онлайн әдістемелік күн 17.11.20 

Р/

с

Жұмыс мазмұны Жауапты

1 «Ұстаз туралы аңыз» -

бейне материалмен

танысу

Смагулова Ж. – ОТМ

жетекшісі

2 «Қазіргі заман мұғалімі

қандай болу керек?» -

баяндама.

Дәуітова Н. – физика

пәнінің оқытушысы

3 «Қоғамдағы оқытушының

ролі» – баяндама.

Жумагалиева Р.С. –

қазақ тілі мен

әдебиет пәнінің

оқытушысы

4 «Педагогикалық этика

мен эстетика» - баяндама.

Смагулова Ж. – химия

пәнінің оқытушысы

5 «Қазіргі ұстаз бейнесі» -

сергіту сәті (пікірлесу).

Смагулова Ж. – ОТМ

жетекшісі



19.11.20 күні жас мамандарға арналған

«Озат тәжірибе – көпке ортақ»

тақырыбында әдістемелік күн.

Мақсаты: Жас мамандарға сабақ процесінде жаңа

педагогикалық технологияларды тиімді пайдалану

жолдарын көрсету.



«Оқытушыға 

әдістемелік 

көмек»

06.10.21 

№ Жұмыс мазмұны Жауапты Уақыты
1 ТжКББ ұйымдарындағы

нормативті-құқықтық

құжаттармен таныстыру.

Жұмыстық оқу

бағдарламасының

жасақталуы.

Кадырханова Р.К.

– информатика

пәнінің

оқытушысы, ОТМ

мүшесі.

1530-1545

2 І курстар үшін ҚМЖ, ІІ-ІV

курстар үшін сабақ

жоспарларының талапқа сай

жасақталуы.

Смагулова Ж.К. –

химия пәнінің

оқытушысы, , ОТМ

мүшесі

1545-1600

3 Тәрбие жұмыс жоспарын

жасау тәсілдері.

Құрмашева А. –

арнайы пән

оқытушысы, , ОТМ

мүшесі

1600-1615





Заман талабына сай

ақпараттық-телекоммуникациялық

технологиялар мен құралдарды

қолдану арқылы сапалы білім беру

мақсатында тәжірибелік семинар.



• Студенттердің оқу процесінде

қаншалықты табысты немесе

керісінше болғандығын, білім

игерудегі олардың жетістіктерін,

өсуі мен дамуын анықтау;

• Білім игеру процесінде

қатысушылардың (оқытушы

және студенттер) әрекеттері

қандай деңгейде екендігін,

олардың сапасын анықтау;

•Мұғалімнің оқушыларды

білімдерін бақылап, бағалауға,

кемшіліктерді жоюдың әдістемесі

мен тәсілдерін білуге үйретуі;

•Бағаны әділ қойылуы;

•Оқушының өзін-өзі және басқаны

бақылауы және бағалауы;

•Әр тақырыпты оқудың

нәтижесіне мұғалімнің және

оқушылардың баға беруі;

•Бақылау-бағалау процесінің әрбір

баланың оқу үлгерімінің

төмендемеуіне, көңіл-күйінің

жақсы болуына көмектесуі;



Әдістемелік күнде оқытушы
бейне материалдарды
қолдану арқылы сабаққа
студенттердің
қызығушылықтарын
арттыру, студенттерді топқа
бөлу – топта бірлесе отырып
жұмыс атқарып, басқаға қол
ұшын бере алатын тәрбие
көре алатындығын дәлелдеді.



27.09.22 күні жас мамандарға арналған

«Оқытушыларға әдістемелік көмек»

тақырыбында әдістемелік күн болады

Р/с Жұмыс мазмұны Мақсаты Жауапты Уақыты

1 Жұмыстық оқу

бағдарламасын

жасақталу жолдары.

Оқу жұмыс бағдарламалары

мен жоспарларын әзірлеуге

әріптестерге көмек көрсету,

пікір алмасу.

Смагулова Ж. 1430 –

1445

2 Қысқа мерзімді 

жоспарды (ҚМЖ) 

жоспарлаудың тиімді 

жолдары.

Мұғалім сабағының өзгеше

өтуі - жаңартылған

бағдарлама бойынша

жоспар құруынан

басталатындығын түсіндіру.

Сақтағанова

А.Ж.

1445-1500

3 Тәрбие жоспарын

дайындау және топ

сағаттарын өткізу

әдістері.

Тәрбие жұмысын жоспарлау

және қойылатын талаптарды

тиімді тәсілдермен орындау

жолдарын таныстыру.

Ағбелова Г. 1500-1515

4 Оқытушының жеке

жұмыс жоспары

туралы.

Жеке жұмыс жоспары

оқытушының еңбегін

ұйымдастыруды анықтайтын

негізгі құжат болып

табылатындығын көрсету.

Жұмағалиева

Р.С.

1515-1530



Интербелсенді оқыту әдіс-тәсілімен 

тәжірибе алмасуға арналған 

әдістемелік күндер





ОТМ ұйымдастыруымен болған Боранқұлова Гүлима мен Матенова

Дананың «Мұнай өңдеу аппараттарын әдеби тілде сипаттау»

тақырыбындағы интербелсенді әдістермен тәжірибе алмасуға арналған

әдістемелік күнде оқытушыларды қазақ халық әндерін шырқау арқылы

топқа бөлу, «Кейс метод», «Ғажайып алаң», «Лездеме» әдістерін

қолдану жоғары деңгейде болды.



Кері байланыс – жаңа форматтағы

сабақтың маңызды бөлігі екендігін, оқыту

үрдісінде қолданылатын кері байланыстың

түрлеріне тоқталып, оның оқу мен оқытудағы

тиімді тұстарын атап көрсетті. Дұрыс

жүргізілген кері байланыс арқылы оқушылардың

өзіндік пікірін білуге болатынын және

мұғалімнің кері байланыс жасай отырып, өз ісіне

сыни көзбен қарайтыны туралы әріптестер түрлі

тапсырмаларды орындай отыра өзара пікір

алмасты.



Әріптестер физика және география 
пәндеріне ортақ құбылысты түрлі
әдіс-тәсілдер арқылы көз жеткізді. 
«Shawdown», «Бірге ойлаймыз», 

«Ыстық орындық», «Смарт 
технология» әдістерімен бөлісті.



Бұл сұраққа оқытушы алдымен

өзі жауап беру керек екендігін

оқытушылар әдістемелік күнде түрлі

тапсырмаларды орындау барысында

түрлі сұрақтарға жауап алды.

Кәсіптік білім беру ұйымдарына

оқуға келгендер болашақтағы

мамандығын таңдап келгендер,

сондықтан оны кәсіби маман етіп

шығару оқытушылардың басты

міндеті деп оқытушылар өзара пікір

алмасты.

Колледжде дайындалатын

мамандықтардың ішінде мысалы:

«Кеме жасау және кеме

механизмдеріне техникалық қызмет

көрсету» мамандығында оқитын

білім алушыларға химия сабағына

кіргенде, бүгінгі өтілетін оқу

материалының кемеге қызмет

көрсетуге қандай байланысы бар,

олардың ертең жұмыс жасау

барысында «Бүгінгі алған қандай

ақпараты алдынан шығады?»- деген

сұрақ тұрады.



«Сан әлемі» тақырыбында интербелсенді

әдістемесімен тәжірибе алмасуға

арналған әдістемелік күнде математика

пәні мен орыс тілі пәнін өзара

байланыстыра отырып, пәнаралық

байланыстарды анықтау білімді терең

игеруге, ғылыми көзқарасты,

материалдық дүниенің бірлігін, табиғат

пен қоғамдағы құбылыстардың өзара

байланысын қалыптастыруға мүмкіндік

беретініні арқау болды. Мұның өте үлкен

тәрбиелік мәні бар екеніне оқытушылар

көз жеткізді. Пәнаралық байланысты

қолдануда тапсырмаларды түрлі әдіс-

тәсілдермен орындау білім алушылардың

ғылыми білім деңгейін жоғарлатады,

олардың шығармашылық қабілеттерін

және логикалық ойлау қабілетін

дамытатындығы әдістемелік күнде

айқындалды. Пәнаралық байланыстарды

жүзеге асыру материалды оқуда

қайталауды жояды, уақыт үнемдейді және

оқушылардың жалпы ғылыми білім мен

біліктілігі қалыптастыруға қолайлы

жағдайлар жасайды.



“Адамның сыртқы келбетін бейнелеу”

тақырыбында кезекті интербелсенді оқыту әдіс-

тәсілдерімен оқытушылар арасында тәжірибе алмасу

мақсатында адамның сыртқы бейнесін бейнелеу

арқылы, оның ерекшеліктерін айқындау, адамның ішкі

жан-дүниесіне көңіл бөлу. Сипаттауды екі тілде жеткізе

білу.

Қолданылған әдістер: таныс адамның портретін

құрастырды. Адамның дене мүшелерін слайд арқылы

ағылшын тілінде үйренді. Тірек сөздер жазылған

материалдар үлестірді. Портрет арқылы танымал

тұлғаларды алдын ала берілген сөздердің көмегімен

орыс тілінде жеткізді. Түрлі топтық ойындар

қолданылды. Екі тілде адамды сипаттауды үйренді.

Жоғарыдағы аталған әдіс-тәсілдермен тақырып

ашылып әріптестер түрлі тапсырмаларды орындай

отыра өзара пікір алмасты.



«Тиімді жоспарлау табысты сабақтың кепілі» тақырыбындағы интербелсенді әдістермен өткен тәжірибе

алмасуда сабақ барысында оқу мақсатына сәйкес, сабақ жоспарын тиімді құрастыру жайлы тың ақпараттар

айтылды. Сондай-ақ жаңартылған оқу мазмұны бойынша қатысушы оқытушылардың пәніне сәйкес оқу

мақсаттары беріліп тапсырмалар құрастырылды. Соңында SWOT талдау, ПТМС-формула әдістерін күнделікті

сабақта қолдану жөнінде ақпараттар ұсынылды.



«Жол қауіпсіздік ережелері» тақырыбындағы

интербелсенді әдістермен өткен тәжірибе алмасуда бірнеше

түрлі әдістерді пайдаланды. Жол ережелері ағылшын тілінде

таныстырылып, жаңа сөздермен тапсырмалар орындалды.

Мәтінмен және кестелермен жұмыс жасалды. Тәжірибе

алмасу қызықты әрі көңілді өтті.



«Жаңаша оқуды ұйымдастыру ережелері»

тақырыбында кезекті интербелсенді әдістермен

тәжірибе алмасуға арналған әдістемелік күнде

әріптестер жаңаша оқуды ұйымдастырудың

бірнеше ережелерімен танысты. Атап айтқанда:

Аудиторияны жұмысқа дайындау, Топқа бөлу,

Мақсаттарды және күтілетін нәтижелерді

айқындау, Жұмыс ережелерін қабылдау, Сенім

және жұмыс атмосферасын қалыптастыру,

Тыңдай білу, Жазбаша жұмыстар, Кері

байланыс. Бұл ережелерді әріптестер топқа

бөлініп топ ішінде талқылап, әрбір ережеге

мысалдар келтірді. Топ ішінде қатысушылар

ақылдасып, пікірлесті. Оны қалған топтар

алдында қорғады. Қатысушыларға түрлі

тапсырмалар берілді. Соған сәйкес рубрикатор,

критерий, дескриптор ұсынылды. Сол арқылы әр

қатысушы өз жұмысын бағалады.

Бұл ережелерді қолдану оқытушыларға

сабақтағы жаңаша оқуды ұйымдастыру

ережелерін нақтылауға мүмкіндік жасау, оқыту

мен оқудағы жаңа әдістер арқылы табысты

оқытуға қол жеткізу айқындалды.



«Орыс тілі мен 

информатика 

пәндері арасындағы 

байланыс» 

тақырыбында 

тәжірибе алмасуға 

арналған әдістемелік 

күнде 5 кезеңнен 

тұратын түрлі әдіс 

тәсілдерді қолданды.





"Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс тәсілдер" 

шеберлік сыныптар



«Жаңартылған білім мазмұнын тиімді әдіс -тәсілдері», «Сабақта табысқа жетуге 

жағдай туғызу тәсілдері» тақырыбында тәжірибелі оқытушылармен өткен шебер 

сыныптарда жаңартылған білім бағдарламасы бойынша курстан өткен оқытушылардың 

пікірлерін тыңдап, ҚМЖ жасау жолдары, мұғалімдердің жаңартылған білім беру 

бағдарламасының идеясына көзқарастарын, рефлексивті ойлау, оқыту үдерісін жоспарлау 

және оның болашақ педагогикалық тәжірибемен дағдыларды жетілдіруге әсер етеді.



«Түстер психологиясын пайдалана

отырып, тәжірибелік сабақтарды

қызықты ұйымдастыру» атты

интербелсенді әдістермен өткізілген

шебер сыныпта күнделікті өмірде біз

аса мән бере бермейтін «түстердің»

адам психологиясына айтарлықтай

ықпалы бар екендігі, бөлменің түсін

таңдағанда аса мән беру керек екенін

атап айтты. Түс психологиясы бояу және

сылақ жұмыстарымен жалғастырылып іс-

жүзіндегі тәжірибе сабағымен жалғасты.

Қатысушыларға Worldskills

стандартының кейбір элементтерін

қолданып түсқағаз жапсыру, оны

жиектеу, гипсокартонға шуруп

отырғызып, сылақтау жұмыстары

берілді. Қатысушылар да белсенділік

танытып, берілген тапсырманы

ойдағыдай орындап шықты. Әдістемелік

күнге қатысқан әрбір оқытушы өзінің

жұмыс тәжірибесін көрсетіп, өзара

пікірлесті.



09.11.22 күні шебер сыныпта

Раушан Сәуірбайқызы эссенің

шығармадан айырмашылығын атап

көрсетті және эссе жазудың негізгі

тұстарына тоқталды. Шараға

қатынасқан оқытуылар берілген

тақырыптар бойынша эссе жазып,

аз уақытта сөз саптап, әдемілеп

жазған эсселерін талдады. Жас

оқытушылар әдеби кітаптарды

көбірек оқып, сөздік қорларын

дамыту қажеттілігін сезінді.



«Дұрыс жазып, дұрыс сөйлей білейік»

11.11.22



Ғылым мен техникалық прогрестің дамуы, қоғамның

өзгеруі, жахандану заманының басталуы білім мазмұнын жаңартуға

мол мүмкіндік туғызды. Заман талабына сай адамдардың мәлімет

алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-коммуникациялық

технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе

жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті

шартқа айналып отыр. Қазіргі заманда ақпараттық

технологиялардың көмегімен оқытушы мен оқушының жедел

қатынас жасауы қашықтан оқытудың ажырамайтын бөлігі болып

табылады. Осындай қатынас жасау барысында оқушы оқытушыдан

кеңес алуына болады. Міне осыған орай 21.11.22 күні колледжде

ОТМ және әдістемелік бөлімнің ұйымдастыруымен Оңдаханова

Айнұр Амангелдіқызы «Youtube каналын ашу және оны жүргізу»

тақырыбында шебер сынып көрсетті. Шебер сыныпта алдымен

YouTube дегеніміз не? YouTube каналы не үшін қажет? YouTube

Канал ашу үшін не істеу қажет сияқты сұрақтармен әріптестер

өзара пікір алмасты. Содан кейін Оңдаханова Айгүл

Амангелдіқызы өзінің YouTube каналынан ашқан «Оңай

математика» деп аталатын каналымен таныстырып, ол жөнінде

толық мағлұмат бере отырып, әрбір әріптестерінің YouTube

Каналын ашуға көмектесті.

Бүгінгі әдістемелік күннен колледж оқытушылары заман

талабына сай әр ұжымның, әр педагогтың білім беру жүйесіндегі

жаңалықтар мен қайта құруға өзгерістерге баса назар аударып,

өзіндік ізденісі арқылы инновациялық үрдіске ену қажеттілігі

туындайтығына көз жеткізді. Әріптестер Оңдаханова Айнұр

Амангелдіқызына өз алғыстарын білдірді.

«Youtube каналын ашу және оны жүргізу»

тақырыбында шебер сынып 21.11.22



Шығармашылықпен жұмыс істеуге

бағытталған сайыстар





І айналым:
Таңдаулы тақырыптар
(қазақтың ұлттық тарихы,
ауыз әдебиеті туралы)

ІІ айналым:
Тұлғадан сұрақ (қазақтың

ұмытылып бара жатқан
салт-дәстүрлері туралы)

ІІІ айналым:
Қисыны қандай? (ұлттық

бұйымдардың атауының

мағынасын табу)
ІV айналым: «Жекпе-

жек». Капитандар сайысы
(блиц сұрақтары)

V айналым: Саз
әлемі. (Ұсынылған күй,
жыр-термелердің авторын,
атауын табу, шығу
тарихын сипаттау).



«Мамандығым – мақтанышым» 

колледжішілік байқау  19.02.22

Байқаудың шарттары:

1. Ашық сабақ өткізу.

2. Педагогикалық

жағдаяттарды шешу.

3. «Мен және менің

мамандығым» – эссе

жазу



1. Панорамалық сабақ 

2. «Мен және менің педагогтық

қызметім» - бейнеролик дайындау.

3. «Білікті маман – Ел тірегі» -

сұрақтарға жауап беру. 

4. Образға ену.



Кәсіптік және тұлғалық қарым-

қатынастағы құзіретті дамытуды көздейтін

интерактивті оқытудың бір түрі – тренинг



«Қоржынға жина»,
«Анаграмма», «Полиглот»
әдістерін қолданып,
аудиторияда жағымды
психологиялық ахуал орнату
мақсатында өткізілген
тренингттердің берері көп
болды.





Шығармашылық тақырыпқа сай 

тәжірибе алмасу



27.10.22 күні колледжде «Озық тәжірибе мектебі»

бірлестігінің ұйымдастыруымен колледждің арнайы пән

оқытушысы Азидулла Убайдуллаұлы Алдабергенов

«Жетістікке жету мотивациясы» тақырыбында тренинг

өткізді. Жетістікке жету – тұлғаның өмірдегі үйлесімді

дамуы болып табылады. Тұлғаның потенциалды

мүмкіндіктерін оңтайландырудың басты жағдайы –

белсенділік белгілі бір іс-әрекет түрінде бағыттылық. Міне

осы тұрғыда Азидулла Убайдуллаұлы өзінің жетістікке

жетудегі негізгі принциптерімен әріптестерін таныстырды.

Атап айтқанда:

* Жеткен үлкен жетістіктерім баспалдағы;

* Кәсіби құзыреттілікті арттыруға қажетті дүние үнемі

білімді жетілдіру және әртүрлі курстармен шараларға

қатысу;

* Осылар арқылы әр түрлі ортамен қарым-қатынасқа түсе

білу.

«Еңбек етпеген, талпынбаған адамның болшағы

бұлыңғыр» — деп … Адам өзі қызыққан салада ғана

жетістікке жетеді емес пе? Азидулла Убайдуллаұлы арнайы

пән оқытушысы, техникалық ғылымдар магистрі, теңіз

саласы бойынша қазақ тіліндегі бірнеше оқулықтың авторы

→ Ментор-тренер → Эксперт-құрастырушы → Эксперт-

орындаушы → Тренер Кәсіпқор баспалдағынан өтіп, жылдар

бойы жинаған жетістіктерінің арқасында биылғы оқу

жылында «Маңғыстау облысының білім беру саласына

қосқан үлесі үшін» төсбелгісі мен 500 000 теңге көлемінде

бір жолғы сыйақыға ие болды. Жеткен жетістіктері мен

алған марапаттары бұл кісінің еңбекқорлығы мен қайтпас

қайсарлығының белгісі.

«Жетістікке жету мотивациясы» 27.10.22 



24.11.22 күні колледжде ОТМ және әдістемелік кабинеттің

ұйымдастыруымен «Оқу әдістемелік кешенді жасақтау

жолдары» тақырыбында колледжде әдістемелік күн өтті.

Әдістемелік күнді колледж әдіскері Кенғанова А.Т. Әдістемелік

кешен дегеніміз - студенттердің таным қызметін басқаратын

әдістемелік жүйенің толықтығын қамтамасыз ететін, оқу

құралдарының жиыны екенін айта отырып әріптестерімен пікір

алмасты. Оқу әдістемелік кешен студенттерге арналып барлық

пәндер бойынша мазмұны техникалық және кәсіптік білім

(ТжКБ) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының

(МЖМБС) талаптарына сәйкес оқу материалының мазмұнын

игеру сапасын арттырудың қажеттілігін есепке ала отырып

әзірленуі тиіс екендігін Ақнабат Тахирқызы атап көрсетті.

ПОӘК тұрақты көшірмелері оқытушыда, әдістемелік кабинетте

және оқу залында болуы тиіс, және олармен танысқысы келетін

барлық студенттер үшін қолжетімді болуы тиіс деп әріптестер

әдістемелік кешен дайындаудың артықшылығына көз жеткізді.

ПОӘК - студенттердің пән мазмұнын сапалы игеруін

қамтамасыз ететін және кәсіби маңызды құзыреттерді тиімді

қалыптастыруға мүмкіндік беретін оку-әдістемелік

материалдардың құрылымдық жүйелі кешені. ПОӘК

оқытушыларға, сондай-ақ студенттерге арналған. Бұл олардың

өз уақытын оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді және

білім берудің «айқындылық» принципіне жауап беретіндігінмен

пікір алмаса отырып әріптестер осындай маңызды мәселелерді

талқылауға ұсынған Ақнабат Тахирқызына алғыстарын білдірді.



«Арнайы пән сабақтарында оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыру және білімдік 

дағдыларын қалыптастыру» 22.11.22

Ұстаздың білім алушылардың мамандығына сай

жабдықтаған кабинеті өте ұқыпты, әрбір кабинеттегі

құралдарынан тиянақтылық байқалады. Ұстаз жоқтан бар

жасап өз күшімен жаңа материалдарды меңгертуде керекті

техникалық құралдарды, машина бөлшектерін,

плакаттарды жинақтаған. Себебі студенттердің

материалды сапалы түсініп, есінде берік сақтауын

қамтамасыз етуде көрнекіліктің мәні зор деп атап көрсетті.

Нұрбергенов Жұмат өзінің сабақтарында автокөліктер

техникалық қызмет көрсетуі, жөндеуі және жүрісі жайлы

ұстаздың өзі дайындаған қазақ тіліндегі бейнематериалдар

арқылы болашақ маман иелерінің сабақты игеруге

қызығушылығын арттыруды негізгі міндетім деп санайды.

«Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ, мұның кез келгеніне

икемділік қажет, бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана

жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін

нәрсе» десек, Абай атамыз айтқандай «болмасаң да ұқсап

бақ, бір ғалымды сүйсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа

ғылым сүйсеңіз» дегендей Нұрбергенов Жұматтың өнегелі

жолы, ұстаздық тәжірибесі көптеген әріптестерімізге үлгі

болары хақ. Колледждегі әріптестері ұлағатты ұстазға

алғыстарын білдірді.



Қорытынды

1. Педагог қызметкерлер біліктілігі артты; 

2. Колледж бойынша құрылған бірлестік оқытушылардың кәсіби дамуына негіз

бола алды; 

3. Оқу мен оқытудағы әдіс-тәсілдерді талдау арқылы кәсіби шыңдалу жүзеге асты;

4. Заманауи, білімді, ұлтжанды, шығармашыл ізденістегі кәсіби мамандар 

анықталды;

5. Республикадағы белгілі 3 колледжбен және Ақтау Назарбаев зияткерлік 

мектебімен тәжірибе алмасу мақсатында меморандумға қол қойылды;

6. Колледж педагогтарының зияткерлік әлеуеті нығайып, білім алушыларымыз 

мекемеде ақылы тәжірибеден өтіп, одан әрі жұмысқа орналасуы жолға қойылды;

7. Бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға негіз қаланды.



Қосымша материалдар


