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02.11.2022ж күн�, Байзақ ауданы
оқу - әд�стемел�к кабинет�н�ң �с
-жоспарына сәйкес,
Ғани Мұратбаев атындағы
гимназиясы директорының оқу-
тәрбие және ақпараттық
орынбасарларының
ұйымдастыруымен «Оқу-тәрбие
процес�н басқару: тәж�рибе
және перспективалар»
тақырыбындағы тәж�рибел�к
семинары өтк�з�лд�.

2022 жылдың 2 қарашасы күн�
Жамбыл облысы әк�мд�г�н�ң б�л�м
басқармасымен б�рлес�п, облыстың
400-ден астам б�л�м беру
ұйымдарының басшыларының
қатысуымен «Педагогтерд�ң кәс�би
даму сапасынан сапалы б�л�мге»
атты брифинг өтт�. Мақсат -
педагогтерд�ң б�л�кт�л�г�н
арттырудың жаңа форматымен,
б�л�м беру ұйымдары
басшыларының кәс�би құзыретт�л�г�н
дамытудың заманауи б�л�м беру
бағдарламаларымен және
педагогтерд�ң үзд�кс�з кәс�би
дамуының халықаралық
тәж�рибес�мен (Эстония) танысу.

ОЗЫҚ ТƏЖIРИБЕ-
ОРТАҚ НƏТИЖЕ!

ПЕДАГОГТЕРДIҢ КƏСIБИ
ДАМУ САПАСЫНАН САПАЛЫ
БIЛIМГЕ
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2022 жылдың 1 қазан күн� Ғани Мұратбаев атындағы
гимназиясында "Kundelik.kz" электрондық журналымен
жұмыс оқу семинары өтт�. "Kundelik.kz" электрондық
журналында кездесет�н мәселелер айтылып, талқыланды.
Атап айтқанда, тоқсан соңында жи� сұралатын жиынтық
бақылау бағаларын енг�зу, өзгертулер тарихындағы
ескертпелер мен Ұлттық б�л�м беру деректер қоры жайлы
түс�нд�рме жасалды. Оқу семинарында мұғал�мдер
көкейлер�нде жүрген сұрақтарды қойып, маманнан толық
жауап алды.
Семинар өтк�зуш�: Директордың ақпараттандыру �с� жөн�ндег�
орынбасары Н.А.Жазылбеков

«Kundelik.kz» электрондық

журналымен жұмыс

ерекшеліктері
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2022 жылдың 2 қарашасы күн�,
Байзақ ауданы оқу - әд�стемел�к
кабинет�н�ң �с -жоспарына сәйкес,
Ғани Мұратбаев атындағы
гимназиясы директорының оқу-
тәрбие және ақпараттық
орынбасарларының
ұйымдастыруымен «Оқу - тәрбие
процес�н басқару: тәж�рибе және
перспективалар» тақырыбындағы
тәж�рибел�к семинары өтк�з�лд�.
Семинарға аудан мектептер�
директорларының оқу және
тәрбие �с� жөн�ндег�
орынбасарлары қатысты.
Іс-шараның мақсаты оқу-тәрбие
процес�н басқарудың ти�мд�л�г�н
арттыру, тәж�рибес�мен бөл�су.
Жұмыс секциялары "Б�л�м сапасын
басқарудағы цифрлық
технологиялардың мүмк�нд�ктер�",
"Дарынды оқушыларды
қолдаудың ерекшел�ктер�"
тақырыптары бойынша жүрг�з�лд�.
Жиын соңында қатысушылар кер�
байланыс бер�п, п�к�рлер�мен
бөл�ст�.

Озық тәжірибе-

ортақ нәтиже!
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Жамбыл облысы б�л�м
басқармасының оқу-әд�стемел�к
кабинет�мен б�рлесе, 2022 жылдың
4 қараша күн� Ғани Мұратбаев
атындағы гимназиясында «Б�л�м
сапасын қамтамасыз етуде мектеп
жұмысын цифрлық
трансформациялаудың
ұйымдастыру-педагогикалық
шарттары» тақырыбындағы
гимназияның экспериментт�к
жобасын талқылау мақсатында
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университет�н�ң
Информатика және б�л�мд�
ақпараттандыру кафедрасының
меңгеруш�с�,

Эксперимент алаңы:

семинар - практикум

педагогика ғылымдарының
кандидаты, қауымдастырылған
профессор Ошанова Нұржамал
Тұрашқызы «Цифрлық мектеп:
мүмк�нд�ктер� мен жет�ст�ктер�»
атты әд�стемел�к-семинар өтк�зд�.
Әд�стемел�к-семинарда б�л�м
беруд� цифрлық
трансформациялау жағдайындағы
мектеп жұмысының ти�мд�л�г�н
арттыру мүмк�нд�ктер�
таныстырылды. Жиында б�л�м
беруд�ң ти�мд�л�г�н цифрлық
технологиялар арқылы арттыру
туралы б�ртұтас көзқарас
қалыптасып, басым бағыттар
айқындалды.
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2022 жылдың 01 қараша күн� Ғани Мұратбаев атындағы
гиманазиясында мектеп�ш�л�к жоспарға сәйкес
мұғал�мдерд� әд�стемел�к қолдау мақсатында «Ғылыми-
педагогикалық қызметт� ұйымдастыру ерекшел�ктер�»
тақырыбында семинар-практикум өтк�з�лд�. Семинар-
практикум барысында мұғал�м еңбег�н ғылыми
ұйымдастырудың заңдылықтары мен принциптер�,
педагогикалық еңбект� ғылыми ұйымдастыруды
тәж�рибеге енг�зудег� принциптер мен әд�стер
талқыланды.

Ғылыми-педагогикалық

қызметті ұйымдастыру

ерекшеліктері
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Бүг�н, гимназиямызға ел�м�зд�ң барша педагог� сүй�кт�
оқырманына айналған «Бiлiмдi ел – Образованная
страна» газет�н�ң бас редакторы Түрк�станова Ләззат
Мақсұтқызы кел�п, мектеп педагогтарымен сұхбаттасып,
гимназияның жай -күй�мен, ерекшел�г�мен танысты.

Педагогтар үшін

бағалы басылым!

«Бiлiмдi ел – Образованная страна» газет� б�л�м саласында
ек� т�лде ақпарат таратуда шынайы таралымымен өз�нд�к
орнын ойып алған, сапалы контент� бар, тұрақты газет
болып табылады.
Басылым – Мемлекет басшысының саясаты мен
бағдарламаларын жүзеге асыру барысындағы, мектепке
дей�нг�, орта және жоғары оқу орнындағы б�л�м бойынша
өзект� мәселелерд� тұрақты және жүйел� түрде жариялап
отырады. Б�л�мд�, жоғары интеллектуалды ұлт болу –
қазақстандықтардың мақсаты мен м�ндет�. Ал газет
м�ндет� – б�л�мнен бастау алған озық өзгер�стерд�ң
объективт� ақпарат көз� болу!
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Ең б�р�нш� бақытым – Халқым мен�ң,
Соған берем ойымның алтын кен�н.

Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбатырақ алтыннан нарқым мен�ң.

 
Ал ек�нш� бақытым – Т�л�м мен�ң,
Тас жүрект� т�л�ммен т�л�мдед�м.
Кей – кейде дүниеден түң�лсем де,
Қасиетт� т�л�мнен түң�лмед�м.

 
Бақытым бар үш�нш� – Отан деген,
Құдай деген к�м десе, Отан дер ем!

... Оты сөнген жалғанда жан барсың ба?
Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен.

 
Түт�н түтет,

Өс, өрб�, көгере бер,
Немерелер көбейс�н, шөберелер.

Жадыңда ұста :
Жақсылық күтпегейс�ң!

От емес, оқ сұрасаң менен егер!
 

Үш б�рдей бақытым бар алақанда,
(Мен� мұндай бақытты жаратар ма?!)
Үш күн нұрын төгед� аспанымнан,
Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!!

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ «Үш бақытым»

«Оқуға құштар мектеп»

рубрикасы
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