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ҚҰТТЫҚТАУ
Түркістан қаласы, Ататүрік

атындағы №17 мектеп-
гимназия басшысы 
Тамара Меңдібаева

Сізді  01.01.2017  жыл  туған
күніңізбен  шын  жүректен
құттықтаймыз. 

Сіз  көп  жылдан  бері  білім
саласында тынымсыз еңбек етіп,
осы жолда көп белес-биіктерден
өткен жігерлі жансыз.  Бойыңыз-
дағы еңбекке  адал,  мақсатқа

берік  қасиеттеріңіздің арқасында бүгінде қасиетті қаламыз
Түркістандағы  беделді  білім  ордасы  саналатын  Ататүрік
атындағы №17 мектеп-гимназиясын шебер түрде басқарып
келесіз. Мектеп ұжымы Сізді ақылман басшы, іскер тұлға,
жарқын  бастамалардың  бірден-бір  қолдаушысы  ретінде
ерекше бағалап,  құрмет тұтады. 

Ұжымдағы әрбір ұстаз Сізді үлкенге ілтипатты, кішіге
қамқор  жан,  қатарластарына  адал  дос  бола  білген  ізгі
жүректі  азаматша,  еңбекте  беделді  маман,  абыройлы
жетекші,  қаталдығы мен  әділдігі  жарасқан  білікті  басшы
ретінде үлгі тұтады. 

Бүгінгідей  мерейлі  сәтте  Сізге  ақ  ниетпен  мықты
денсаулық,  қажымас  күш-қайрат,  ортаймас  несібе-дәулет
тілейміз.  Еңбекте  толағай  табыстарға,  мақсатта  биік
шыңдарға  жете  беріңіз.  Абырой-беделіңіз  бен  табыс-
тартуларыңыз  арта  берсін!  Әрдайым  отбасыңыз  аман,
жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын!

Тілек білдіруші: Ататүрік атындағы 
№17 мектеп-гимназиясы ұжымы

--------------------------------------------------------------
СТИХОТВОРЕНИЕ 

О ПРЕЗИДЕНТЕ

На республиканском семинаре 
на внеклассном мероприятии 

«Устный журнал», ученица 9 «Б»
класса Анищенко Вероника прочитала

нам стихотворение о Президенте,
которое она сочинила сама!

Мой президент – правитель народа!
Защитник отечества, бескрайнего моря.
Отец всех степей, покровитель страны,
Мудрый наставник, совет старшины.

Всем как отец, поможет, расскажет,
Дельный совет даст, дорогу подскажет!
Лучший теперь из всех государств,
Нации лидер, кто мы без Вас?

Все наши граждане в мире живут,
У нас торжествуют мудрость и труд!
«Знания – сила!» — вот наш девиз!
Делай добро и к миру стремись!

Автор – Анищенко Вероника — ученица 9 класса.
Новоильиновская школа. Костанайская область

ШҚО. Жарма ауданы
Шар қаласы Б.Тұрсынов

атындағы мектептің
3"Ә" сынып оқушысы

Оралбаева Іңкәр

Тәуелсіздік  -  ұлттық  тілдің,
дәстүрдің  күші,  алтын  діңгегі,
халықтың  бақ  жұлдызы.  Қазақстан
тәуелсіздігін 1991 жылдың 16 желтоқсанында жария етіп,
бүкіл  әлемге  Қазақстан  деген  атпен  алғаш  қадам  басқан
жыл.  Біздің  жер  үлкен,  көркем  және  әдемі.  Биыл  қазақ
халқы тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлайды. Тәуелсіздік
бізге ауыр еңбекпен келді. Сол үшін ата-бабаларымыз көп
еңбектенген.Тәуелсіздік  сөзі  бостандық  деген  мағына
береді. Яғни біз жеке мемлекетпіз, бостандықта өмір сүріп
жатырмыз.  Әр мемлекеттің өзіңің Елбасы,  Әнұраны, Туы
және Елтаңбасы болады. Бізде осы төртеуі де бар. Қазір біз
Қазақстанды әлем таныған мемлекет деп айта аламыз. 25
жыл  ішінде  көптеген  жетістіктерге  жеттік.  Осы
жетістіктерге жетуіміз Елбасымыздың арқасы. Тәуелсіздік
мәңгілік болсын.

ШҚО. Жарма ауданы
Шар қаласы Б.Тұрсынов

атындағы мектептің
3"Ә" сынып оқушысы

Баяхметова Мөлдір

25 жыл болды ғой,
Тәуелсіздікке 25,
Тәуелсіздік келді ғой.
Көркейді ғой Отаным.
Қазақ болып сайланған,

Ана тілін қадірлеген,
Керемет күн еді ғой.
Өзге тілді құрметтеген.
Бақыттымыз бірлік білген.

Әдемі ғой Астана, Бәйтерекпен тым биік.
Әдемі ғой Астана, Ақ ордамен ғажайып.
Әдемі ғой Астана, Хан шатырмен әдемі.
Әдемі ғой Астана, Бүкіл жермен ғажайып.

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ

 ШҚО. Жарма ауданы  Шар қаласы 
Б.Тұрсынов атындағы мектептің 4"А" сынып

оқушысы Мұхтарова Камилла

Тәуелсіздік күні келді,
Халық оны тойлайды енді.
Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын,
Осы күн жақсы өтеді деп ойлаймын.
Жиырма бес жыл өтті,
Адамдар осы күнді күтті.
Қазақстан сол уақытта пайда болды,
Қазақтар өз еліне сонда қонды.
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МӘҢГІЛІК ЕЛ ҰСТАЗДАРЫ

ШҚО Семей қаласының № 9
ЖОББМ-ң жоғары санатты

тәжірибелі ұстазы 
Қаламқас Қалибекқызы

Тоғасбаева

Шәкірттерім, алтыным,
Бәрінен де жақыным.
Өздеріңе арналар,
Білімім мен ақылым….

Тәуелсіз ел тірегі-білімді ұрпақты тәрбиелеу, білім беру
— мұғалімге жүктелген қасиетті парыз. Иә, әр баланың ата-
анадан  кейінгі  ақылшысы,  сенімді  тәрбиешісі,  жүректері
лүпілдей қаққан ең жақын адам ретінде сезінетіні,  ол —
ұстаз. Ұстаз-шәкірт үшін үлгі-өнеге болатын ғибратты жан.
Өйткені, ұстаздың істеген әрбір ісі, айтқан сөзі, қорытқан
ойы бойында бұлжымастай қаланып қалады. Шынында да,
әрбір адамның өмірге деген өз көзқарасы ұстазының берген
бағыт-бағдарымен қаланады. Олай болса, ұстаз — адамның
өмір  жолының  бастаушысы.  Жаратылысынан  ұстаздық
қасиетпен дүниеге келген адам,алдында отырған шәкіртіне
бойындағы  барлық  жақсы  қасиеттерін  беруге  тырысады
деп білемін.

«Ұстаз болу үшін-ұстаз болып туылу керек»деген сөзді
осындай сәтте еске түсіруге болады. Осындай қызығы мен
қиындығы қатар жүрген мамандықты мен де таңдадым.

Ұстаз болу мен үшін талант пен жан қалауы десем еш
қателеспеймін. Ұстаз болу бала кезімнен арманым еді…

Кезінде  Ескендір  Зұлқарнайын:  «Даңқ  пен  абыройға
кенелуіме  мен  бір  адамға  қарыздармын,  ол-ұстазым
Аристотель,» — десе, Шәкәрім ұлы ақын Абайды ұстазым
деп бағалаған.

Осы тұста Абайдың:
Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден  балаға,  — деген  өлең  жолдары еріксіз  ойға

оралады.Оған  мысал  ретінде  айтатын  болсам,менің
жолымды  қуып,  ұстаздық  мамандығын  таңдаған
шәкірттерім  куә.Атап  айтсам:Гүлназ  Есщанова,Жанар
Есімханова,Кристина  Ткаличева  (қазақшаға  судай)  және
т.б.Байқасам,осы ұстаздық жолында жүргеніме биыл аттай
отыз үш жыл болыпты.Осы уақыт аралығында талай «Жыл
мұғалімі»,  »Үздік  ұстаз»  сияқты  байқауларға  қатысып,
жүлделі  орындарды  иеленген  екенмін.  Көптеген
шәкірттерім  қалалық,республикалық  және  халықаралық
дәрежедегі  түрлі  олимпиадалар  мен  ғылыми  жобаларға
қатысып  жүлделі  орын  алып,ұстаз  еңбегін  ақтаған.
М.М.Жампейісованың  модульдік  технологиясын  өз
сабақтарымда  түрлендіріп  өткізуг  әр  кез  тырысатынмын.
Шәкірттерім жыл сайынғы ҰБТ мен ОЖСБ-дан да сүрінбей
өтіп,жоғары  пайыз  көрсеткішін  иеленіп  келеді.Бұл
көрсеткіштер ұстаз  мерейін өсіретіні  хақ Ғылыми жұмыс
ғалымдар  үшін  нан  сияқты  болса,мен  үшін  оқушыларға
білім нәрін сіңдіру-нан сияқты,онсыз өмір сүруім қиынға
соғатын сияқты.

Иә,  ұстаз-осы  бір  сөздің  мағынасы  қаншалықты  терең
десеңізші…Ол-ұлағат.  Ол-ұлылық.  Қиянатқа  жол  бермес
әділдіктің,  жамандыққа  жол  бермес  адалдықтың,
қараулыққа  жол  бермес  шапағаттылықтың,

парасаттылықтың асқан үлгісін танытып,үлкен абыроймен
еңбек ететін асыл жан!

Ұстаздың осынша қадір-қасиетке бөленуі,өзін қоршаған
орта  мен  әрбір  шәкіртіне  асқан  сезімталдығымен,
жауапкершілігімен  қарым-қатынас  жасауында.  Өйткені
оның  қарапайым  да  сыпайы  тұрысы,мәдениетті  сөзі,
жинақы іс-әрекеті, білімі-анаға да балаға да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады, — дейді.
«Педагогтык  шеберлік-дарынды  талант  емес,  үйрену,

ізденудің нәтижесі. Мұғалім шеберлігі жайында жазылған
қағида  жоқ,болуы  да  мүмкін  емес.  Барлығы  да  өзімізге
байланысты. Біздер,мұғалімдер күнделікті өмірдің жай ғана
адамы емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті
болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп  отырғанымызды
ойласақ ұстаз мұратының қандай болатыны айқын.

Ұядағы  балапандай  жем  іздеп,көкке  ұшуға  қанаты
талпынған  жас  ұрпаққа  орынды  ықпал  ете  білсек,ұрпақ
алдындағы, ұлт алдындағы ұстаз мұраты осы деп білемін.
Олай  болса,мен  өмірде  өз  орнымды  тапқан  бақытты
ұстазбын деп мақтанышпен айта аламын!

“БІЛІМ БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ”
ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ

СЕМИНАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ МАТЕРИАЛЫ

Гүлмира Мұратқызы Наурызбаева,
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 
№ 9 мектеп-гимназия директорының 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

“Газет  –  халықтың  құлағы,  көзі  һәм  тілі”деп,
А.Байтұрсынов  айтқандай,  әлеуметтік  желі  бойынша
Қазақстанда  (әлемде)  белді,  белгілі,  танымдық  сайттар
қарқынды  дамуда.  Соның  ішінде  ұстаздардың  төл
басылымына  айналған  Серпіліс  газеті,  45minut.kz  газеті
мен  сайттарының  атқарған  өрелі  істерін  ерекше  айтып
өтуге  болады.  45minut.kz   сайтында  ұйымдастырылатын
байқаулардың,  Акцияның  ҚР  бойынша  қатысушы
мұғалімдері  бір-бірімен  тәжірибе  алмасып,  танысып,
достасып ара жіктері ажырамай қарым-қатынастары өз ара
нығаюда.  Осы  жылдың  қаңтар,  ақпан  айында  өткізілген
байқау  мұғалімдердің  еңбегін  кең  тұрғыда  таратып,
сабақтан  бөлек  оларды  ғылыми  мақала  және  баяндама
жазуға баулып, БАҚ-та жариялауға үйретті.
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Редакция  тарапынан  орасан  зор  еңбектің  жемісін
бағалап,  нәтижесінде  белсене  қатысқан  мұғалімдерді
«Шығармашыл,  тәжірибелі  ұстаз»  төсбелгісімен,  диплом,
Алғыс хаттармен марапаттады.

Осы тұрғыда Түркістан қаласынан да біраз мұғалімдер
шет  қалмай,  үздіксіз  мақалаларын  жариялап,
сертификаттармен,  Алғыс  хаттармен  марапатталып,
басылыммен  өзара  тығыз  қарым-қатынас  орнатты.  Осы
жүйе  бойынша  жүлделі  орынды  иеленген  Несіпкүл
Мейманханқызы  Өтебаева  Түркістан  қаласындағы
Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия басшысы Жаңыл
Әнішқызы Орынбаеваға осы басылым редакциясы өткізген
байқаулар жөнінде мағлұмат берді.

Некрасов  атындағы  №9  мектеп-гимназия  басшысы
Жаңыл  Әнішқызы  Орынбаева  45minut.kz  басылымының
редакторы  Ізгілік  Нағиевпен  «Республикалық  семинар»
өткізу жөнінде келісімге келді.

Ы. Алтынсарин төсбелгісінің иегері Ж. Ә. Орынбаева өз
тарапынан  қалалық  білім  бөлімінің  әдістемелік  кабинет
меңгерушісі Ақмарал Үсенқызы Батырбекова және қалалық
білім бөлімі әкімшілігіне осы жоспарланған республикалық
семинарды  өткізуді  ұсынып  уақытын  26.11.2016  ж.  деп
белгіледі.

Оңтүстік  Қазақстан  облысы,  Түркістан  қаласындағы
Некрасов  атындағы  №9  мектеп-гимназияда  «БІЛІМ  —
БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ» тақырыбында  ақпараттық
ғылыми практикалық республикалық семинар өте жоғары
деңгейде өткізілді.

Түркістан  ҚББ  әдістемелік  кабинет  меңгерушісі
А.Ү.Батырбекова, Некрасов атындағы №9мектеп-гимназия
директоры  Ж.Ә.Орынбаева  және  семинарды
ұйымдастырушы мұғалім Н.М.Өтебаева құттықтау сөздерін
айтып,  семинардың  маңызына  тоқталып,  республикалық
семинар барысына сәттілік тіледі.

Негізгі бөлімде Г.Т.Өскенбаева қазақ әдебиеті пәнінен 8
«Д» сыныбында Майлықожа Сұлтанқожаұлы «Ілімге толса
көкірек» толғауы тақырыбында, М.А.Жукова орыс әдебиеті
пәнінен  10»Г»  сыныбында  «Чтоб  душа  жива  была»
тақырыбында, С.Ш.Атаханова ағылшын тілі  пәнінен 1»З»
сыныбында  «My  colorful  toys»  тақырыбында,
Г.П.Турганбаева тарих пәнінен 11 «Д» сыныбында «Новая
экономическая  политика  1921-1925  гг»  тақырыбында,
Н.Р.Шимпулатова  география  пәнінен  10  «В»  сыныбында
«Религиозный состав населения мира» тақырыбында ашық
сабақтар көрсетті.

Семинарға  қатысу  үшін  келген  қонақтар  мектеп
психологтары  –  А.Алёхина,  Ж.Куббосынова  дайындаған
«Дарынды  оқушылардың  шығармашылық»  көрмесін
тамашалады.  Балалар  ғылыми  еңбектері  бойынша
ізденістерін  дәлелдеп  көрсетті.  М.И.Жумадуллаева
математика  пәнінен  11  «Д»  сыныбында  «Решение
иррациональных  уравнений» тақырыбында,  К.Н.  Расулов
физика  пәнінен  9»Е»  сыныбында  «Колебательное
движение» тақырыбында, А.С.Бижанова биология пәнінен
10» Ж» сыныбында «Вирус СПИДа особенности строения
и  процессов  жизнедеятельности»  тақырыбында,
В.С.Абдураимова өзін-өзі тану пәнінен 5 «А» сыныбында
«Отбасы жарастығы» тақырыбында ашық сабақтар  берді.
Мектеп-гимназияның әлеуметтік педагогы — М.Сәулебаева
дайындаған «Мұғалімдердің шығармашылық» көрмесін де
келген  қонақтар  бір  шолып  өтті.   Шеберлік  сабағына да
кезек  келіп  жетті.  Г.Т.Халилова,  Т.Л.Попова,
А.Н.Сырлыбаева «Интерактивные объединение сообщества

в  образовательном  процессе»  тақырыбында,
А.Ж.Сайдуллаева,  А.Т.Бейсекова,  В.М.  Батыркулова
«Оқушыларды  диалог  арқылы  сын  тұрғысынан
ойландыру»  тақырыбында,  Г.О.  Божбанбаева,
А.Д.Неметова,  В.А.Герасимова  «Эффективные  приемы
используемые на уроках в начальной школе» тақырыбында,
Г.М.Муратова, Б.К.Сабден, Ж.И.Молданова «Критериалды
бағалау  –  оқу  үрдісіндегі  жоспарланған  мақсатқа  жету
нәтижесі»  тақырыбында,  З.Б.Ертаева,  Н.С.Қалтаева
«Компетенция  –  учителя  –  успешный  ученик»
тақырыбында, Л.М.Кубанова, О.С.Аллашова, О.А.Бекенова
«Развитие  функциональной  грамотности  учащихся  через
критическое  мышление»  тақырыбында  шеберлік
сабақтарын берді.

Сыныптан  тыс  іс-шаралар  бөлімінде  К.Ережепова,
Ш.Абдуллаева  Б.К.Омар,  М.Ш.  Валиева  2-3  сыныптар
аралығында «Білім – болашаққа бастар жол» тақырыбында
интеллектуалды  ойын,  Г.Еділбаева,  Б.Б.Рахматуллаева
Д.Балтабаева  9-11  сыныптар  арасында  «Шекспериада.
Пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь» тақырыбында әдеби
кеш, Г.А. Михайлина, Р.Х.Мухашева, Ш.К.Тайтенова, Н.С.
Ибадуллаева  10,11  сыныптар  арасында  “Годы,  равные
векам, эпоха, равная столетиям” (25-летие Независимости
Казахстана) тақырыбында пресс-конференция өткізді.

Акт  залында  С.К.Жорықбаева,  Г.М.Наурызбаева,
А.Сұлтанбековалардың  ұйымдастыруымен  концерттік
бағдарлама  тамашаланды.  Келген  қонақтардың  көңілдері
көтеріліп шаттыққа бөленді..

Қорытынды  бөлімде  семинарға  қатысушы  ізденімпаз,
шығармашыл  мұғалімдердің  еңбектеріне  талқылау-
сараптама  жүргізді.  Семинарды  ұйымдастырушы  мектеп
көшбасшылары – мектеп директоры Ж.А.Орынбаева және
директордың  орынбасарлары-  Г.Т.  Халилова,
Г.А.Михайлина,  Г.М.Муратова,  Г.О.Божбанбаева,
А.Ж.Сайдуллаева,  С.К.Жорықбаева,  Г.М.Наурызбаева  мен
республикалық  семинарды  ұйымдастырушысы  мектеп
мұғалімі  Н.М.Өтебаеваға  жылы  лебіздерін  білдірді.
Түркістан  қаласы  мектептері  тарапынан  қатысқан  бір
шоғыр  мектеп  директорларының  орынбасарлары  және
мұғалімдері  семинарға  жоғары  баға  берді.  «Дарын»
мектебінің  орыс  тілі  пән  мұғалімі  А.Е.Атчабарова  т.б.
қонақтар  қатысқан  сабақтары  бойынша  талдау  жасап,
кәсіби  деңгейлері  жоғары  мұғалімдерге  ризашылығын
білдіріп  семинарда  еңбегін  көрсеткен  мұғалімдердің
марапаттауға  әбден  лайықты  екенін  айтты.  Бірқатар
семинарға  қонақ  ретінде  қатысқандар  кәсіби-құндылық
бағдарларын арттырғандарын айтып өз тәжірибелеріне осы
жаңашыл қадамды батыл енгізетіндерін тілге тиек етті.

Республикалық «45minut.kz» басылымы, Республикалық
«Серпіліс»  газетінің  редакторы  І.Б.  Нағиев  «БІЛІМ-
БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  тақырыбында  тұщымды
баяндама  жасады.  Әлеуметтік  желінің  бірқатар  этикалық
пайдалану  көздерін  дұрыс  пайдалануын  тарқатып  айтып
берді.  Марапаттау  кезеңі  Акт  залында  ерекше  тұрғыда
өткізілді.  Республикалық  «45minut.kz»  басылымы,
Республикалық «Серпіліс» газетінің редакторы І.Б. Нағиев
пен  Некрасов  атындағы  №9мектеп-гимназия  басшысы
Ж.Ә.Орынбаева семинарға қатысушы барша мұғалімдерді
Алғыс  хатпен  марапаттап,  білім  саласындағы  10
қызметкердің кеудесіне «Шығармашыл, тәжірибелі  ұстаз»
төсбелгісін  жарқыратып  тақты.  Олар:  білім  бөлімінің
әдіскерлері — Нұржакиева Жанна Сайранбекқызы, Бакиров
Максат Сматуллаевич, Бегасилов Талгат,Ташметова Патима
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Паччахановна, Сарманов Бабанқожа Мырзахметович және
Некрасов  атындағы  №9мектеп-гимназияның  мектеп
директорының  оқу  жөніндегі  орынбасарлары  —
Михайлина  Галина  Александровна,  Халилова  Гульнара
Турахановна,  Муратова  Гулжан  Муратқызы,  Божбанбаева
Гульжахан  Оразбековна,  Сайдуллаева  Алия
Жуанышовналар  осы  аталған  төсбелгіге  ие  болды.  Акт
залында  көрермендер,  арнайы  келген  қонақтар
марапаттауға  ие  болған  қызметкерлерге  ұзақ  ду  қол
шапалақтап  құрмет  көрсетіп,  олардың  қуаныштарымен
бөлісті.

Осы  семинарды  тұжырымдасақ,  педагог  өзін  эрудит,
қабілетіне сай маман,  шебер,  диагност,  гуманист,  өзін-өзі
диагностикалаушы, жаңашыл, педагогикалық  ынтымақтас-
тықтың қатысушысы, кәсібилік пен кемелденудің жоғарғы
деңгейлеріне  өтудің  акмеологиялық  технологияларын
меңгерген зерттеуші ретінде көрінері хақ.

Семинардан соң пікірлесу ұстаздар және ата-аналармен
Республикалық  «45minut.kz»  басылымы,  Республикалық
«Серпіліс»  газетінің  редакторы  І.Б.  Нағиевпен  дөңгелек
үстел  басында  жалғасын  тапты.  Білім  мекемелерінде  үш
тілді оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық
білім  беру  стандарттары  тақырыптары  талқыланып,
«45minut.kz»  басылымы,  Республикалық  «Серпіліс»
газетінде  жарияланған  материалдар  негізінде  ақпараттық
жұмыс жүргізілді.

Қалалық білім бөлімінің әдіскері М.З.Ибраева, Некрасов
атындағы № 9 мектеп-гимназия басшысы Ж.А.Орынбаева,
ұйымдастырушысы  қазақ  тілі  пәнінің  мұғалімі
Н.М.Өтебаева  семинардың  өтуіне  өз  ықпалын  тигізген
Республикалық  «45minut.kz»  басылымы,  Республикалық
«Серпіліс» газетінің редакторы І.Б. Нағиевке ҚР бойынша
білім  саласында  өзіндік  қолтаңбасымен  атқарып  жатқан
ауқымды  іс-шараларына  сәттілік  тілеп,  шын  ықыласты
алғыстарын айтты.

--------------------------------------------------------------
«БІЛІМ БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ»  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ТАРАН АУДАНЫНДА

Құрметті ұстаздар, ата-аналар, желі қонақтары!

Желтоқсанның алғашқы сенбісінде Қостанай   облысы,
Таран  ауданы,  «Новоильинов  орта  мектебі»  КММ-де
республикалық  мұғалімдерді  қолдайтын,  ұстаздардың
сабақтары  мен тәжірибелік  жұмыстарын  БАҚ  және
Интернетте  жариялауға арналған.  «45  минут.kz»
порталының  жетекшісі  Ізгілік  Байдырахманұлы  Нағиев
келіп  «Білім  болашаққа  бастар  жол»   тақырыбында
республикалық  ғылыми-практикалық  педагогикалық
семинар өткізді.

Ауыл  мектебіне  көңіл  бөліп,  мектептің  әрбір  ісіне
тыңғылықты қарап  ,  тәжірибелі  мұғалімдермен бірге  жас
мұғалімдердің  де  сабақтарына  кірді.  Ол  кісінің  мақсаты,
ашылмай  жатқан  бұлақтың  көзін  ашу,республикаға
таныстыру екенін түсіндік.  Яғни, қазіргі  кездегі  тәжірибе
алмасудың  басты тетігі  –ғаламтор арқылы  мұғалімдерге
дем беру, рухани қолдау, жұмыс жүйесін таныстыру.

Бұған  дейін  хабарланғандай  мектебімізде  «ҚР
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына -25 үздік сабақ»  әдістемелік
айлығы жүріп жатыр.    «45минут.kz»  сайтынан І.Б.Нағиев
мырзаның  келетіні  біздің  мектеп  үшін  ерекше  қуаныш,
ерекше мереке болды. 

Таңғы  сағат  8.00  де  мектеп  есігін  ашқан   Ізгілік
Байдырахманұлын  мектептің  мұғалімдері   ұлттық  киімде
Хабылхан  Айбек-Қарлығаш,  Кәдірбек  үшеуі  домбырамен
ауылдың алты ауызын айтып , шашумен қарсы алды. Шын
жүректен  ұсынылған  бауырсақтан  ауыз  тиген  құрметті
қонағымызбен  мектеп  әкімшлігі  танысты..  Семинар
бағдарламасында  көрсетілгендей  жұмыс  мектеп
мұғалімдері  мен  оқушылар  шығармашылығымен
танысудан басталды. Үш тілділікті қолдайтын мұғалімдер
мен оқушылар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ән салып
концерт өткізді. 

Одан  кейін   сабақтар  басталды.  Мектептің  тәжрибелі
мұғалімдері,  орыс  тілі  мамандары  Галиева  Эльвира
Ильдиевна мен Жумабаева Татьяна Маратовна,  қазақ тілі
маманы  Қиябаева  Салтанат  Сансызбайқызы  мен  жас
маман,  ағылшын  тілінің  маманы  Марат  Айман
Әлібиқызының  сабақтарына  кірді.  Ол  кісіні  қызықтарған
сұрақ,  сабақ  барысында  үш  тілде  сұрақтар  қойылуы,
оқушылардың үш тілде амандасуы, сөйлеуі  болды. Біздің
мектеп  үш  тілділікті  қолдау  мақсатында  тіл  мамандары
мұғалімдерге термин сөздерді әрқашан сабақта пайдаланып
отыруды тапсырған болатын. 

Әрине,  ұстаз-тәлім  мен  тәрбие  беруші  адам.  Әрбір
шәкіртінің "адам" болып қалыптасуына ,қайталанбас тұлға
болуына ықпал етуде барын жұмсайды,еңбектенеді.Өзінің
де өзгенің баласы үшін  қуанып,  қызарады.  Әсіресе  білім
саласындағы  заманауи  жаңалықтардан  қалмауға
бағыттайды.  Осы  жерді  бір  әріптесімнің  мына  пікірін
айтқым  келеді:  «Мен  ұстаз  еңбегін  жыл  мезгілдерінің
табиғаттағы  ерекшеліктерімен  ұқсатқым  келеді.  Мұғалім
көктемдегі  тіршілік  секілді  шәкіртіне,  жас  тал  тамырына
нәр  беріп,  қуаттандырып,  оны  білім  жолына  жетектейді.
Білім  беру  процесінде  ұстаз  қыстың  ызғарына,  небір
борандарға  төтеп  беріп,  жаздың  шіңгір  ыстықтарына
күйеді.  Бірақ,күз  мезгілі  келгенде,  еккен  егіннен  жемісін
татып, қырманы алтын дәнге толғанда, арманы орындалып,
төбесі көкке жетіп, балаша қуанады.
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Қазіргі таңдағы ұстаздарға "жүрек батырлығы" өте қажет
секілді.  Өйткені,сауатты  болу,  жаңа  технологияны  жетік
меңгеру,  ғаламтор  арқылы  байланысып,  желіде  жұмыс
жасай  білу,  үнемі  білімін  толықтыруы  қажет.
»(«Тәрбие.орг» сайтынан алынды). 

Жоғарыда  айтылғандай  «батыр  жүректі»  біздің
мұғалімдер  өз  шығармашылығын  көрсетуге  тырысты.
Шәкірті  білімін  көрсеткен  сайын,  шабыттанатын
мұғалімдер аянып қалмады. Мектебіміздегі іс-шараға аудан
әкімшілігі  де  қолдау  көрсетті.  Ауыл  әкімі  келіп  сәттілік
тіледі, Ізгілік мырзамен танысты. Және ол кісімен басынан
аяғына дейін  мектеп  әкімшілігімен  бірге  Таран  аудандық
«Нұр  Отан»  партиясының  филиалының  бастығының
орынбасары Ибраев Толенді Амирович пен аудандық білім
бөлімінен Новикова Марина Юрьевна жүрді.

Әдістемелік  айлық  мақсатына  сай  барлық  іс-шара
барысында  Еліміздің  Тәуелсіздігі  дәріптелді.   Сыныптан
тыс  іс-шара,  яғни  «Біздің  көшбасшы»  тақырыбында
ауызша  журнал  жүргізілді.  Онда  тәжрибелі  мұғалімдер
Куламбаева Гүльшат Айтановна мен Байсапақова Ақмарал
Жусуповна    Қазақ  елінің  550  жыл  бұрынғы  тарихынан
бастау алатын оқиғалар мен қазіргі дамыған, әлем таныған
Мәңгілік  еліміздің  игі  істеріне  тоқталып  өтті.  Тұңғыш
Президентіміз  Н.А.Назарбаевтың  өмірі  туралы  түсірілген
кинофильмдерден үзінділер көрсетті. 

Түскі  үзілістен  соң  мектепке  саяхат  жасалды.  Қадірлі
қонақты мектеп кабинеттерімен таныстырды.

Содан соң « Мұғалім біліктілігі...» туралы шебер- сынып
өткізілді.  Оған  мектеп  мұғалімдері  мен  мектептің  ата-
аналар  комитетінің  өкілдері  қатысты.  Тіпті  қонақтары-
мызды да қатарымызға қосып алып, жұмыс жүргіздік.  Ол,
әрине,  өте  қызықты  сәт  болды.  Біресе  оқушы  болып
шпаргалка жасаса, бірде ұстаз бейнесін сомдады. 

 Түрлі әдіс-тәсілдер арқылы  тақырып ашылды. Мұғалім
біліктілігінің  арқасында  ғана  оқушы  жетістікке
жететіндігін  түсіндірдік.  Шебер-сыныпты  мектеп
мұғалімдері  орыс  тілі  мамандары  Галиева  Э.И.  мен
Жұмабаева  Т.М.  екі  тілде  жүргізді.   Іс-шара  соңында
қатысушылар «45 минут.kz»  порталына деген тілектерін ақ
көгершіндерге  жазып,  порталдың   «Пресса»  төсбелгісіне
жапсырды. 

Семинар соңында  «45 минут.kz»  сайтының редакторы
І.Б.Нағиев мырза «Жаңа ғасыр-жаңа білім» тақырыбына екі
тілде  дөңгелек  үстел  өткізді.  Ол  кісі  өзінің  тақырыптық
баяндамасы  аясында,  көптеген  мәселерге  тоқталып  өтті.
Білім  саласы  жаңалықтары  мен   Елбасымыз
Н.А.Назарбаевтың «Серпін» бағдарламасы туралы берген
сұхбаты   арқылы  түсінік-насихат  жұмыстарын  жүргізді.

Сонымен бірге  дөңгелек  үстел  қатысушыларын  сайттың
топтамаларымен  бірге  «Серпіліс»,  «45  минут.kz»
газеттерімен  таныстырды. 

Семинар  соңында  І.Б.Нағиев  мырза  мектеп
мұғалімдеріне  өз  марапаттарын  ұсынды.  Республикалық
ғылыми-практикалық  педагогикалық  семинар  барысында
өткізілген «Білім-болашаққа бастар жол» тақырыбындағы
дөңгелек  үстелге  қатысқаны  үшін  сертификаттар
қатысушыларға таратылды.

Шығармашылықпен  жұмыс  істеп  әдістемелік  айлық
,семинар барысында өзін көрсеткен шығармашыл ұстаздар
«Алғыс хатпен» марапатталды. Олар:
1. Ибрашев Туленди Амирович- «Нұротан» партиясы Таран
аудандық филиалының төрағасының орынбасары.
2. Ибраева Жазира Ағабековна-қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі
3. Туякова Жадыра Муратовна-география пәні мұғалімі
Киябаева Салтанат Сансызбаевна-қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі
4. Марат Айжан Әлібиқызы-ағылшын тілі пәні мұғалімі
5. Байсапакова Акмарал Жусиповна-қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі
6. Каргачинская Валентина Викторовна-өзін өзі тану 
мұғалімі, мектеп психологы
7. Жукешова Айымторы Елемисовна-информатика пәні 
мұғалімі
8. Вукерт Светлана Васильевна- технология пәні 
мұғалімі,әлеуметтік педагог
 9. Куламбаева Гульшат Айтановна-тарих пәні мұғалімі
 10. Алимбаева Айгул Темиркановна –Таран аудандық ББ-ң
әдістемелік кабинетінің меңгерушісі

Мектепте  алды  46  жыл,  соңы  38  жыл  жұмыс  істеп
зейнетке шыққан әлі де  бала тәрбиесіне ат салысып қызмет
істейтін  ардагер  ұстаздарымыз,  зейнеткерлер  Повжик
Наталья  Ивановна,   Новичкова  Нурия  Рашидовна,
Борсанова  Зайра  Абдрашева мен  аудан,  облыс,
республика,   көлеміндегі  іс-шаралар  мен  қатар
халықаралық  дәрежеде  жеңімпаз  шәкірттер  дайындаған
мектептің  үлгілі  мұғалімдері  Сметанина  Елена
Александровна,  Жумабаева  Татьяна  Маратовна,
Утегенова Галина Маратовна, Нурмухамбетова Гуляйм
Гауазовна, Нагаев Сергей Алексеевич, Галиева Эльвира
Ильдиевна  «45минут.kz»   басылымының  «Қазақстан
Республикасы  білім  беру  саласында  шығармашыл,
тәжірибелі  ұстаздық  еңбегі  үшін  «ШЫҒАРМАШЫЛ,
ТӘЖІРИБЕЛІ ҰСТАЗ»  төсбелгісімен марпатталды. 

Құрметті  әріптестер!   Өз  істеріңізге  кәсіби
шеберліктеріңіз,  әділдіктеріңіз  бен   адамгершіліктеріңіз
үшін  мектеп  ұжымы  Сіздерді  білікті  мамандар,  ақжүрек
азаматтар  ретінде  құрмет  тұтып.  сыйлайды. 
 Бүгінгідей  мерейлі  сәтте  Сіздерге  еңбекте  толағай
табыстарға,  мақсатта  биік  шыңдарға  жете  беріңіздер
дейміз.Әрдайым отбастарыңыз аман,  жүздеріңіз жарқын, 
мерейлеріңіз үстем болсын! 

Жумабаева Татьян Маратовна
«Новоильинов орта мектебі» КММ-і

 Таран ауданы Қостанай облысы
 03.12.2016 жыл
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ БЕРУ
ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ»

Түркістан  қаласы,  Ататүрік  атындағы  №17  мектеп-
гимназиясы  бүгінде  қаламыз-дағы алдыңғы  қатарлы
мектептер арасында өзіне лайықты орны бар білім ордасы.
Осындай білім ордасында мұғалім болып қызмет етіп келе
жатқанымды ерекше мақтанышпен айта аламын. Қаншама
ұстаздың қара шаңырағына айналған бұл орда бүгінде «өз
ісінің майталман маманы» атанған тұлғалардан кенде емес.
Маңайындағы  іскер  тұлғаларды  бағалап,  бір-біріне  дем
беру,  өзара  сыйластықпен  түсіністік  таныту  –  татулығы
жарасқан шаңырақтың белгісі дер едім. Ондағы әрбір ұстаз
өзінше  бір  дүние.  Бүгін  менің  тілге  тиек  еткім  келіп
отырған  тұлға  –  ұлағатты  ұстаз,  білікті  басшы  Тамара
Меңдібаева.  Тамара  Меңдібаева  1964  жылы  1-қаңтарда
Түркістан  өңірінде  дүниеге  келген.  ШПИ-ді  «тарих-
қоғамтану»  мамандығы  бойынша  бітірген.  Еңбек  жолын
1981  жылы  Шәуілдірдегі  Мұхтар  Әуезов  мектебінде
кітапханашы мамандығынан бастаған, ары қарай жұмысын
аталмыш  мектепте  тәрбиеші  қызметімен  жалғастырған.
Одан кейін, тарих пәні мұғалімі, бастауыш сынып мұғалімі,
«Тұран»  колледжінде  оқу  ісінің  меңгерушісі,  М.Әбенова
мектебінде  психолог,  тәрбие  ісі  меңгерушісі,  орта  буын
оқушылардың оқу ісі бойынша меңгерушісі, директордың
оқу  ісі  жөніндегі  орынбасары  сияқты  бірқатар  жауапты
қызметтерде  бой  көрсетіп,  бар  ынтасымен  талмай  еңбек
етті.  Тамара  Меңдібаева  2015  жылдың  23-қыркүйегінде
№17  мектеп-гимназиясының  директоры  қызметіне
тағайындалып,  бүгінгі  таңда  осынау жауапкершілігі  ауыр
жұмысты бір кісідей домалатып келе жатқан білікті басшы. 

Тамара апай мектебімізге басшы болып тағайындалғалы
мұндағы  көптеген  оң өзгерістердің анық куәсімін. Оның
бірден-бір  дәлелі  ретінде  өткен  жылы  мектебіміздің
мемлекеттік  аттестациялаудан  сәтті  әрі  жоғары  деңгейде
өткенін нұқып тұрып айтқан болар едім. Жауапты сыннан
сүрінбей  өтіп,  көңіл  қуантарлық  нәтижеге  қол  жеткіздік.
Осылайша түйіні көп тығырықтан мектебімізді абыроймен
алып  шықты.  Бұл  да  болса,  жаңа  директорымыз  Тамара
апайдың  басшылығында  жүзеге  асқан  тындырымды  іс
екенін айта кеткен жөн. Көзіміз көрді, көңіліміз қуанды. 

Тамара  апай  қалалық,  облыстық,  республикалық
деңгейдегі бірқатар марапаттарды қолға кіріткен, сонымен
қатар «жыл үздігі» және «жыл адамы» иегері атанған алғыр
көшбасшы.  Оза  шапқан  оқушылары  да  бірнеше
республикалық  деңгейдегі  байқаулардан  алдыңғы
орындарды  иемденіп,  республикалық  форумға  жолдама
алған.  Осы  арада  ерекше  айтып  өтетін  жәйт,  жақында
Тамара  апай  Білім  және  ғылым  министрі  Е.Сағадиев
тарапынан  ұсынылған  «ҚР  білім  беру  ісінің  құрметті
қызметкері» төсбелгісімен марапатталды. 

Мұны  –  басшымыздың  қаншама  жылдан  бергі  білім
саласында жең сыбана істеп келе жатқан елеулі еңбегінің
ақталып жатқаны, деп түсіндік. «Өмірдегі істелініп жатқан
әрбір  жұмысыңыз,  оған  төккен  маңдай  теріңіз  түптің-
түбінде  өз  бағасын  алатын  болады  және  де
марапатталады.»  Тамара  апайдың  ғұмыр  жолы  осы
қағиданы  анық  дәлелдеп  тұрғандай.  Мектебіміздегі  әр
жылы жаңа оқу жылын бастар алдындағы болатын биылғы
педкеңесте министрлік тарапынан берілген жаңа жетістігін
қолына  ұстап  тұрып  Тамара  апай  өзінің  өнегелі  еңбек
жолын  айта  келе,  ұстаздар  қауымына  «еңбек  етіңіздер,
ерінбеңіздер,  шаршамаңыздар,  әр  іс  түбінде  бір
марапатталатын  болады,  ешбір  игі  іс  бағаланбай
қалмайды» деп  ерекше  екпінмен  айтқан  кезде  өз  басым
адам  айтса  нанғысыз  аласапыран  әсерге  бөлендім.
Әлсіреген  рухымды қайта  тіктеп,  өне  бойыма  таусылмас
күш-қуат  құйылғандай  болды.  Бұл  –  мені  ғана  емес,  сол
педкеңесте  бой  көрсетіп  отырған  200-ден астам  мектеп
қызметкерлерін  тамаша  әсерге  бөлеген  ерекше  үндеу
болғандай,  сірә.  Тамара  апай  адамның  рухын  көтеретін
осындай үндеуі арқылы мұндағы бүкіл ұстаздар қауымын
алдағы  жаңа  оқу  жылын  жаңа  серпінмен  бастауға
шақырды. 

Мектебіміздегі  озат  оқушылардың  қатары  көбейді,
мұғалімдердің  сағат  саны  жүктемесі  қалыпқа  түсті.
Ұжымдағы әрбір түйінді мәселе кәсіподақтың келісімімен
әкімшіліктің  бірігуімен  келісті  түрде  өз  шешімін  табуда.
Осылайша  ұжымдағы  ұйымшылдықпен  ауызбіршілік  те
артқан. Бұл – мектебімізге Тамара апайдың басшы болып
тағайындалғалы  көрініс  беріп  келе  жатқан  оң  өзгерістер
легі.  

Мектеп  ұжымы  атынан  Тамара  апайды  бүгінгі  қол
жеткізіп  отырған  жаңа  жетістігімен  шын  жүректен
құттықтаймын! 

Басшымыздың көкірегіне жарқыраған жұлдыздай жараса
кеткен  осынау  төсбелгіні  иемденуін  -   бүкіл  ұжымның
мақтанышы, мектебіміздің абыройы, деп білеміз. Еңбегіңіз
жана берсін, Тамара апай!

Санжар ҒҰЛАМОВ,  
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі
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ТҮРКІСТАН САПАРЫ НЕМЕСЕ РЕДАКТОРДЫҢ
СЕМИНАР ТУРАЛЫ ПІКІРІ

Ұстаздарға  қызмет  ететін  БАҚ  ұйымдастырған
Республикалық  семинардың  маңызы ерекше.  Негізі,  жыл
сайын  дәстүрлі  түрде  өткізіліп  жүрген  семинарларымыз-
дың ұйымдастыру,  таралым,  кәсібилік  негізде  сапасы
артуда. Бұл ұстаздарымыздың БАҚ-пен байланысты игеріп,
қызметінде  кәсіби  дәрежеде  пайдалануда  шеберліктерінің
артқандығының  және  редакцияның  жұмыс  тәжірибесінің
белгісі.

Ақпаратты сауатты игеру,  ақпаратпен жұмыс істей білу
және  шәкірттеріне  де  ақпараттануды  тиісті  дәрежеде
үйрету қазіргі  заман  талабы.  Ел  болашағын  тәрбиелеуші
ұстаздарымыз  ақпараттану  саласында  маманданған  кезде
ғана еліміздің ақпараттық қауіпсіздігіне сенімділік артады. 

Ұстаз болу және ұстаз болып білім саласында еңбек ету
кез-келген  адамның  қолынан  келмейтін  жұмыс.  Ұстаз
әрқашанда  ізденістегі  шығармашыл  тұлға.
Ізденімпаздығымен тек қана өзін тәрбиелемейді, өзгелерге
де үлгі бола алады.

Ұстаздарға қызмет ететін БАҚ-тың өзге басылымдардан
да  ерекшелігі  ақпараттық  қызметін  ерекше  жандар  үшін
атқаратындығында. Сондықтан Ұстаздардың өздерінің төл
басылымдарынан ерекше қызмет күтулері де заңдылық.

Ұстаздар  тарапынан  Республикалық  семинар  қалай
ұйымдастырылады және өткізіледі,  іс-тәжірибе таралымы
қалай  жүргізіледі,  ұстаздар  үшін  қандай  пайдасы  бар,
қашықтан  қатысу  дегеніміз  қалай  т.б.  —  деген  көптеген
сұрақтар Интернет арқылы қойылуда.

Осы сұрақтарға  жауап  және  Семинар  туралы Редактор
пікірін  жазайын:  БАҚ  деген  сөздің  тура  мағынасы
Бұқаралық ақпарат құралы. Ал, түсінікті және қарапайым
түрде  айтсақ,  Біздің  ақпаратты  қараңыз  деген  сөз.  Яғни,
кез-келген  басылым  осы  мақсатта  жұмыс  атқарады.
Сондықтан,  өзге  басылымдар  оқырмандары  мен
таралымын  арттыру  үшін  түрлі  тақырыптарды  қамтып,
жаңалықтар, сұхбат, сенсация, шоу жариялайды.

Ұстаздарға  арналған  45minut.kz  және  serpilis.kz
басылымдарында  білім  және  экономика  тақырыбында
жаңалықтар,  әдістемелік  материалдар  және  кәсіптік
ақпараттар  жарияланады.  Ұстаздар  үшін  ақпараттарды
жариялап  және  Республика  көлемінде  кең  таралымға
жеткізеді.

Ұстаздардың  іс-тәжірибесі  мен  жаңалықтарын
көпшілікке  таратудың  бір  нәтижесі  ғылыми  практикалық
ақпараттық  семинардың  өтуі.  Семинар  кезінде  өткізуші
білім мекемесі  өзінің  жетістіктері  және ұстаздарының іс-
тәжірибесін  Республика  деңгейінде  көрсетуге  мүмкіндік
алады.

Қазіргі  Интернет  дамыған  кезеңде ақпаратты жариялау
мүмкіндігі шексіз. Ал, күнделікті аудиториясы 20 мыңнан
астам  сайт  қолданушылары,  ФБ,ВК,  Майлру,  Ватцап  т.б
әлеуметтік  желілер  арқылы  оқитын  жүз  мыңдаған
оқырманға  тарайтын  Ұстаздар  басылымдары  арқылы
ақпаратты  жариялау  білім  мекемесі  және  ұстаздар  үшін
керемет мүмкіндік деп есептеледі.

Жарнамалық үзіліс: Семинар өткізгіміз келеді деген
білім  мекемелері  Редакторға  хабарласып
ұйымдастыруға  болады.  Семинардың  белгіленген
жоспары негізінде өткізу уақыты келісіледі.

Семинар  ұйымдастырған  кезде  Редакция  тарапынан
қатысушыларға сертификат, алғыс хат тегін беріледі. Білім
бөлімі  және  білім  мекемесі  туралы  газет  бетінде
ақпараттық материалдар тегін  жарияланады.  Семинардың
топтама  кітабы  сұраныс  бойынша  жинақталады  және
баспахана шығыны есептеліп, ақылы негізде шығарылады.

Семинар  материалдары  Серпіліс  ақпарат  тарату  тобы
негізінде  таралады  және  семинарға  қашықтан  қатысуға
мүмкіндік жасалады.

Семинарға  қашықтан  қатысу  дегеніміз,  семинар
ақпараттарын  оқып,  танысып,  ақпараттармен  өзге  де
ұстаздарға  таратуға  әрбір  қатысушының  өз  деңгейінде
атсалысуы.  Шындығында,  семинарға  тікелей  қатысқан
ұстаздар да өз деңгейінде таратады.

Ал,  қашықтан  қатысушылар  арнайы  сайт  бойынша
тіркеліп,  семинар материалдары электронды почталарына
жеткізіледі.

Бұрын  тек  қана  45minut.kz  басылымы  бойынша
жұмыстар  жүргізілсе,  қазіргі  уақытта  Серпін,  Серпіліс
жобаларымен  бірлесе  отырып  қызмет  ауқымы,  деңгейі,
таралымы да жаңа деңгейде жұмыстар атқарылуда.

Түркістанда семинар өтеді деген хабарландыру оншақты
күн  бұрын  ғана  сайтта  жарияланса  да,  Республика
бойынша  барлық  ұстаздарға  хабар  таралды.  Түркістан
қаласы,  Некрасов  атындағы  №  9  мектеп-  гимназия
ұйымдастырушылары  редакциямен  тығыз  байланыста
болып,  жақсы  дайындық  жасады.  Күнделікті  атқарылған
жұмыстары  туралы  тікелей  пікірлесіп  отырдық.  Біз  де
семинар  өтетін  білім  мекемесінің  кәсіби  ұстаздар  екенін
білдік. Білікті басшы және кәсіби әдіскерлер мен ұстаздары
бар ұжым деп сеніммен айта аламыз.

Семинарға  Алматы  Түркістан  бағытында  ауа  райы
қолайсыздығына  байланысты  кешігіп  қатыстым.
Семинардың басталуы мен өткізілу туралы сайтта тікелей
жарияланып  жатқан  ақпараттар  арқылы  хабардар  болып,
таныстым.  Мектепке  кіргеннен  бастап  семинар  үшін
қандай  әзірлік  жасалғанын  және  жоғары  деңгейде
өткізілгенін байқадым.

Семинарда Ұстаздарға БАҚ және Ұстаздардың Интернет
пайдалану  ережесі бойынша презентация өткізілді. Серпін
бағдарламасы  бойынша  видеоролик  көрсетілді.
Қатысушыларға  Серпіліс  газеті,  45minut.kz  газеттері
таратылды.

Құрметпен: Редактор Нағиев Ізгілік Байдрахманұлы

---7 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 28 желтоқсан 2016 ж | № 22 (172)       

СЕМИНАР ҚАЛАЙ ӨТКІЗІЛЕДІ НЕМЕСЕ 
РЕДАКТОРДЫҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ, 

ТАРАН АУДАНЫНДА ӨТКІЗІЛГЕН
 СЕМИНАР ТУРАЛЫ ПІКІРІ

Әлеуметтік  желілердегі  белсенділік  пен  әлеуметтік
жауапкершілік,  жазған пікірлер  мен топ (басшыларының)
редакторлық  жауапкершілігі  туралы  барлығы  біледі  деп
айтсам  қателеспеймін.  БАҚ  туралы  заң  бойынша  да
әлеуметтік желідегі  жазба, пікірлер жауапкершілігі  артты.
Әлеуметтік желілер БАҚ теңестірілді. 

Негізі, көпшілік білетін осы жауапкершілік туралы неге
жазды  деп  ойласаңыздар  жауабын  төмендегі  мақаламда
жариялайын. Мақала "Редактор пікірі" деп аталады. 

Әрине,  әрбір  семинардан  соң  редактор ретінде  өзімнің
жеке  пікірімді  жазып  отыру  тұрақты  үрдіске  айналды.
Себебі,  семинар  материалдары мен  суреттерін,  видеосын
семинар  болған  білім  мекемесінің  ұстаздары  әзірлейді.
Сайтқа  жариялайтын  және  әзірлейтін  редакция
қызметкерлері.  Ал,  редактор  ретінде  менің  жұмысым
жалпы басшылық және жұмысты ұйымдастыру,  бағыттау.
Осы кәсіби жұмысымды атқару кезінде семинар болатын
білім  мекемесі  туралы  көптеген  материалдар  келеді.  Ал,
семинар  кезінде  өзім  барып,  қатынасып  білім  мекемесі
туралы толық ақпарат ала аламын.

Кезекті  республикалық  семинар  03.12.2016  жылы
Қостанай  облысы,  Таран  ауданы,  Новоильиновка  орта
мектебінде болып өтті. Семинарды ұйымдастыруға ұсыныс
білдірген  мектеп  басшылығына  және  мектептің  ұстазы
Татьяна Маратқызына айрықша алғыс білдіремін.

Көпшілік ұстаздар атап өткеніндей мектепте үштілділік
пен  салт  дәстүр  сабақтастығы  тиісті  дәрежесінде
орындалуда.  Мектеп  басшылығының  арнайы қарсы  алуы
және  қонақтарды  күтуі  ерекше.  Ал,  мектепте  оқушылар
сабақ басталғанда үш тілде амандасып, сабақ соңынан да
үш тілде аяқтайды екен. Бұл дегеніміз жаңа бағдарламаны
нақты қолдаудың белгісі деп білемін. 

Семинар  материалдарымен  Интернет  арқылы  көпшілік
ұстаздар  таныс  болды.  Ал,  мектептің  "Тәуелсіздіктің  25
жылдығына арналған 25 сабақ" идеясы көпшілік қолдауына
ие болып, көптеген білім мекемелерінде қолдау тапты. 

Семинар  аяқталған  соң  семинар  туралы  фото,  видео
әзірлеп  мақала  жариялауы  қазіргі  заман  талабына  сай
атқарылған  жұмыс.  Бұл  кейбір  уақытта  БАҚ
журналистерінің де орындауға қиналып қалатын жұмысы.
Яғни, мектеп ұжымы жаңа форматта білім беру үдерісіне
сай білім ордасы болып қызмет атқаруда.

Семинардағы ең маңызды атап өтетін мәселе ол мектеп
басшылығының  ұжыммен  бір  отбасындай  болып  қарым-
қатынас жасауы және жаңашылдыққа бейімділігі деп атап
өтер  едім.  Осындай  ұжымдық  сыйластық  білім  ордасын
жаңа белестерді бағындыруға негізгі себеп болады. Келесі
жылы  мектептің  45  жылдық  мерейтойын  да  тиісті
дәрежесінде атап өтеді деп сенім білдіремін.

Бір  жағынан  қарасаң  қарапайым  ауылда  орналасқан
мектеп, ал ұжымы мен басшысының атқарған еңбегі  үлгі
тұтарлық дәрежеде. 

Семинар  қорытындысындағы  психологиялық  тренинг
сабағына  қонақтар,  ұстаздар  және  ата-аналарды
қатыстыруы семинар ерекшелігін көрсетті. Бұл тренингтің
әсіресе,  қонақтар  мен  ата-аналарға  әсері  ерекше  болып
білім  мекемесі  және  ұстаздар  туралы  өзгеше  ойлауына
серпіліс бере білді.

Бір жағынан білім мекемесінде семинар өткізу дегеніміз
ол  өзінді  таныстыру  және  өзгені  тану.  Яғни,  тәжірибе
арқылы ұстаз шыңдалады және кәсібилігі артады. 

Қостанай  облысы,  Таран  ауданы  Новоильинов
мектебінде  өткізілген  семинар  жаңашылдығымен  және
кәсібилігімен  есте  қалды.  Алдағы  уақытта  өткізілетін
семинарларға  үлгі  ретінде  көрсетуімізге  болады.  Яғни,
семинар  қорытындысында  міндетті  түрде  тренинг  өткізу
және  семинар  аяқталған  соң  міндетті  түрде  фото,  видео
презентациясын жариялауға әзірлеп беру. Бұл екі жұмысты
қарапайым ауыл мектебі  орындауына мүмкіндігі  болғаны
өзге де білім мекемелеріне серпін береді.

Редакцияның семинар өткізіп,  ұстаздардың іс  тәжірибе
алмасуына жағдай жасау ең негізгі жұмысы. Редакция БАҚ
болғандықтан,  семинарды  өткізетін  білім  мекемесі,
жаңалықтары  мен  іс-тәжірибесін  Республика  көлемінде
таралымға шығару редакция қызметі болып табылады.

Республикалық семинар өткізу шарттары
1.  Білім  мекемесі  атынан  Редакцияға  Семинар

ұйымдастыру  туралы  ұсыныс  хат  жіберу.  Семинардың
өткізілу күні мен орны көрсетілу керек

2. Редакциядан ұсыныс хатқа жауап келеді. Семинардың
тақырыбы,  жалпы  бағдарламасы  және  өткізілу  күні,
жауапты қызметкер нақтыланады.

3.  Семинарға  әзірлік  жұмыстары  жүргізіледі.
Хабарландыру  сайтта  жарияланады.  Қашықтан
қатысушыларға хабарландыру жіберіледі.
4. Семинардың өткізілуі және қорытындысы

Міндетті талаптар: 

Семинар ұйымдастырған кезде міндетті түрде жергілікті
білім  бөлімі  мен  Нұротан  партиясы  өкілі  қатысып,
баяндама жасауына бағдарламада уақыт бөлу керек.

Редакция  өз  тарапынан  білім  бөлімі  мен  білім  беру
мекемесі  ұжымындағы  ұстаздарды  марапаттау  үшін
төсбелгілерді  тегін  береді.  Білім  бөлімі  мен  білім  беру
мекемесі  ұжымы  туралы  газетке  материалдары  тегін
жарияланады.  Сертификат  және  алғыс  хаттар  тегін
беріледі. 

Семинар  ақпараттары  Республика  бойынша  кең
таратылып,  Серпіліс  ақпараттық  тобы  арқылы  онлайн
семинарға қатысушылар да таратылым жасайды. Семинар
кітап  топтамасын  шығару  жасалған  еңбектің  нәтижесі
ретінде саналады. 

Семинар қорытындысында міндетті түрде тренинг өткізу
Семинар  аяқталған  соң  міндетті  түрде  фото,  видео

презентациясын жариялауға әзірлеп беру.

2016-2017 оқу жылындағы семинар тақырыбы: 
«БІЛІМ  БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ»  ақпараттық

ғылыми практикалық республикалық семинар

Ұстаздарымызға сәттілік. 

P.S.  Құрметті  Ұстаздар!  Осы  ақпаратты  барлық
ұстаздарға таратыңыздар. 

Семинарларға  тікелей  және  қашықтан  қатысып  өзара
тәжірибе алмасайық.

Құрметпен: Редактор Нағиев Ізгілік Байдрахманұлы
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СЕМИНАРҒА ҚАШЫҚТАН ҚАТЫСҚАН
ҰСТАЗДАР ПІКІРЛЕРІ

Бериккалиева Лидия Куанышбековна
М.Б.Ықсанов  атындағы  орта  жалпы  білім  беретін

мектеп- балабақша кешенінің қазақ тілі  мен әдебиет пәні
мұғалімі І санатты. БҚО, Жәнібек ауданы, Жақсыбай ауылы

3  желтоқсанда  өткен  Қостанай  облысындағы  «Білім
болашаққа  бастар  жол»  тақырыбында  өткізілген
республикалық  қашықтық  семинарының  өту  барысын
өзімнің  почтама  келген,  материалдар  арқылы  оқып
танысып отырдым. Фейзбук арқылы ауданда және фейзбук
желісіндегі достарыма тараттым. 

Болашаққа  қадам  басу  үшін  ұстаз  өзі  ізденуі  керек.
Ауылдық  мектепте  жұмыс  жасай  жүріп,  бізде  интернет
желісі арқылы қашықтық семинарларының бағыт-бағдарын
байқап  жүрміз.  Негізі  ұстаздарға  берері  мол.  Бізде  өз
мектебімізде семинарлар өткізіп тұрамыз. Алдағы уақытта
осындай  қашықтық  семинарын  өз  мектебімізде  өткізсек
деген ойымыз бар.

Қостанай  облысы,  Таран  ауданы,  Новоильинов
мектебіндегі әріптестеріміздің шығармашылық белсенділігі
жоғары  дәрежеде  екені  көрініп  тұр.  Бұл  мектептегі
әріптестеріме тек сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін.

--------------------------------------
Қостанай  облысы  Таран  ауданы  Новоильинов  орта

мектебінде  "45  минут.kz"  редакторы  Изгилик
Байдрахманұлы бастамасымен откізілген бұл бір өте үлкен
қуантарлык  іс-шара  деп  білеміз.  Семинар  барысында  эл.
почтамызға  келіп  түскен  көптеген  материалдармен  өз
ұжымымызда  және  әлеуметтік  желілердегі  топтарда
бөлісіп,  көптеген  әріптестеріміздің  алғысына  бөленіп,
алдағы  өтетін  семинарларға  олар  да  қатысып,  өз
тәжірибелерімен бөліскісі келетіні туралы осы желілердегі
жазған пікірлерінен де айқын байқалуда.

Ал,  қостанайлык  әріптестерімізге  алғысымыз  шексіз.
Әрбір  өткізілген  ашық  сабақболсын,  сыныптан  тыс  іс-
шара, ауызша журнал, шеберлік сынып бәрі де сөзсіз үлкен
шеберлікпен, өте жоғары деңгейде өткізілген. Атап айтсақ,
Жумабаева Т.М.-  ашық сабағы,  даярлық тобының музыка
сабағы,  шеберлік  сынып  сабақтары,  ауызша  журнал  9
сынып оқушысы Анищенко Верониканың Елбасына арнап
жазған өлең шумақтары өте қатты әсер қалдырды.

Редакция ұжымына бастаған игі істеріңіз одан әрі қарай
жалғасын  тауып,  мыңдаған  ұстаздар  қауымының
қуаныштарына бөлене беріңіздер дегіміз келеді.

Карағанды  облысы  Жанаарқа  ауданы  Ералиев
ауылы О. Алибаев орта мектебі. 

Алин Досбол. Галымулы Амиралина. 
Жулдыз Сапиевна. Абильдина Сауле Калиакпаркызы
--------------------------------------
Желтоқсанның  алғашқы  сенбісінде  Қостанай  облысы,

Таран  ауданы,  «Новоильинов  орта  мектебі»  КММ-де
республикалық  мұғалімдерді  қолдайтын,  ұстаздардың
сабақтары  мен  тәжірибелік  жұмыстарын  БАҚ  және
Интернетте  жариялауға  арналған.  «45минут.kz»
порталының жетекшісі Ізгілік Байдырахманұлы Нағиевтың
басшылығымен  «Білім  болашаққа  бастар  жол»
тақырыбында  республикалық  ғылыми-практикалық
педагогикалық  семинар  материалдарымен  өзім  оқу  ісі
бойынша  мектеп  директоры  болып  жұмыс  жасайтын
Атырау қаласы №32 орта мектеп ұжымы да танысты.

Бүкіл еліміз бойынша Республикамыздың Тәуелсіздігінің

25 жылдығына арналған « 25 жұлдызды күн » әдістемелік
айлық жүріп, онда мұғалімдеріміз өздерінің шеберліктерін ,
оқушыларымыздың  білімін  көрсететін  әртүрлі  ашық
сабақтармен  тәрбиелік  шараларын  жүргізіп  жатқан  бұл
шақта  осы  семинар  материалдарымен  танысу  үлкен
қызығушылық  оятып,  мұғалімдеріміздің  жұмыстарында
серпіліс болды деп айта аламын.

Семинар  материалдарын  талқылай  келе  ұжымымызда
әрбір  сабақтан,  тәрбиелік  шарадан  жақсы  жақтарын
үйренудеміз. Осы аталған сабақтардан бізге өте жақсы әсер
қалдырған сыныптан тыс іс-шара, яғни «Біздің көшбасшы»
тақырыбында  тәжрибелі  мұғалімдер  Куламбаева  Гүльшат
Айтановна  мен  Байсапақова  Ақмарал  Жусуповна  Қазақ
елінің  550  жыл  бұрынғы  тарихынан  бастау  алатын
оқиғалар  мен  қазіргі  дамыған,  әлем  таныған  Мәңгілік
еліміздің  игі  істеріне  тоқталған  ауызша  журнал  және  «
Мұғалім біліктілігі...» туралы шебер- сынып. Ондағы назар
аудартатын  жәйт  мектеп  мұғалімдері  мен  мектептің  ата-
аналар  комитетінің  өкілдерінің  бірігіп  жұмыс
атқарғандығы.

Семинар  материалдарымен  әлеуметтік  желіде,  ватсап
желісі бойынша, мектептің әдістемелік кеңесінде талқылап,
әсіресе, жас мамандар арасында таратып отырмын.

«45минут.kz»  порталының  жетекшісі  Ізгілік
Байдырахманұлы  Нағиевқа  алғысымыз  шексіз.  Мұғалім
еңбегін ескеру, бағалау бұл болашағымыз болған жас ұрпақ
тәрбиесіне қосылған үлкен үлес деп білеміз.

--------------------------------------
Қостанай  облысы  Таран  ауданында  өткен  семинар

туралы  ақпараттарды  жүйелі  алып,  оқып  отырдым.  Бізге
осындай  мүмкіндік  туғанына  қуанышытмын!  Басында
дұрыстап түсіне алмадым. Сондықтан көптеген адамдарға
тараттым  деп  те  айта  алмаймын.  Өзімнің  мектебім  мен
шағын  орталыққа  айтып  хабарладым  (құрамы  15  адам).
Сонымен қатар ВК желісіне де семинардың өтіп жатқанын,
тіркелуге  болатынынжазып қойдым.  Әлі  де әріптестеріме
дұрыстап хабарлап, бірге жұмыс істеуге шақырамын деген
үміттемін.

Бурибаева Назгуль Омирхановна
--------------------------------------
Ембергенова Айнур Калдыбаевна
Мектеп: Жамбыл атындағы мектеп-лицейі
Облыс: Оңтүстік Қазақстан облысы Село: Шәуілдір
Онлайн семинарға қатысу туралы пікір: Я хочу выразить

огромную  благодарность  сайту  45  минут  и  главному
редактору  за  возможность  участия  в  онлайн  –семинаре.
Семинар  в  таком  формате-это  новое  веяние  в
образовательном  процессе.  Благодаря  вашему  сайту  я
ознакомилась  с  материалами  информационного  научно  -
практического  республиканского  семинара  -  «  Білім
болашаққа бастар жол ».Вместе с коллегами на заседании
секции  мы  обсудили  видеоролик  «Краткий  обзор
республиканского  семинара»,  программа  семинара  была
насыщенной.Мы особо отметили работу учителей-априори
Галиевой Эльмиры и Жумабаевой Татьяны, которые также
как  и  мы  филологи.  Нам  понравились  фотографии  с  с
открытых уроков, внеклассного мероприятия.

Материалы семинара распечатала и  ознакомила  коллег.
Также сделала публикации материала на личной странице в
социальных сетях, в «фейсбук», «в контакте»,и по ватсапу
разместила  в  группах.  Все  мои  друзья  впо  интернету
просматривают,  делятся  материалами  семинара.  На
заседании секции с материалом ознакомились 24 учителя,
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по ватсапу более ста человек и в социальных сетях активно
голосуют.  Желаю Вам творческого успеха и всего самого
найлучшего.

--------------------------------------
ШералиеваЖанар Мадумаровна
Мамандығым: Әлеуметтік педагог
Жамбыл облысы Қордай ауданы Беріктас ауылы
№28 Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп
Жиырма  бірінші  ғасыр  –жоғары  технологиялар,

жаңашыл өзгерістер, білім ғасыры болып тұр. Олай дейтін
себебім  сонау  Қостанай  облысы,  Таран  ауданы,
Новоильинов  орта  мектебінде  өткен  «Білім  болашаққа
бастар  жол» тақырыбында  республикалық  педагогикалық
семинардың  куәсі  болдық.  Бұл  өтіп  жатқан  онлайн
семинарлар  маған  әдістемелек  көмек  жәнеде  жұмыс
жүйесін ретке келтіруге көмегі тиіп жатыр. Онлай семинар
туралы  ақпараттар  поштаға  келіп  тұрды.  Қостанай
облысындағы Новоильинов орта  мектебінде өткен  «Білім
болашаққа  бастар  жол»тақырыбында«45  минут.kz»
порталының жетекшісі Ізгілік Нағиев Байдырахманұлының
ұйымдастыруыменөткен  семинар  жайлы  оқып,
суреттерімен танысып ,семинардың материалдарынжүктеп,
отырдым.  Семинар  материалдарын  Mail.Ruжәне  ватсап
арқылы  басқа  қаладағы  өз  таныстарыма  ,  мұғалімдерге
таратып отырдым.  Бірақ,  онлайн семинарға  бұл  жолы да
ешкімді тіркей алмадым. Осындай семинар ұйымдастырып
отырған «45 минут.kz» ұжымына үлкен рахмет!

--------------------------------------
Молдабекова Айгуль Рысбековна
Мектеп:"№2  Ақсуат  орта  мектебі"  КММ,  математика

-информатика пәндерінің мұғалімі
Онлайн  семинарға  сырттай  қатысуға  мүмкіншілік

жасаған  45  минут  сайтына  үлкен  рахметімді  айтамын.
Онлайн  семинар  туралы  ақпараттар  мен  жаңалық  тар
почтама келді. Материалдармен танысып, оқыдым. 

Мектептегі  әріптестеріме,  бірлестік  жетекшілеріне
семинар  болып  жатқандығы  туралы  хабарлама  жасадым.
Интернетке  қосылуға  мүмкіндігі  бар  әріптестерім
материалдарды  көшіріп  алып,танысты.  Семинарды
ұйымдастырушыларға  үлкен  рахмет,  еңбектері  жемісті
болсын.  Семинардан  үйренгеніміз  өте  көп.Осындай
қашықтық семинарлар жиі болып тұрса.

--------------------------------------
Кожабаева Гульжан Калуадиновна.
Павлодар  облысы.  Екібастұз  қаласы.  №  36  мектеп  –

лицейінің  бастауыш  сынып  мұғалімі.  I-  санатты.Бірінші
(ілгерлі)  деңгейлі.  ҚР  орта  білім  мазмұнын  жаңарту
шеңберінде  қазақ  тілінде  оқытатын  мектептердегі
бастауыш  сынып  пәндері  бойынша  біліктілікті  арттыру
б/ббағдарламасынан  өткен.  Облыстық  «Шығармашыл
ұстаздар» тобының мүшесі.

Онлайн  семинарға  қатысу туралы  есеп:  «45  минут.kz»
порталының  жетекшісі  Ізгілік  Байдырахманұлы  Нағиев
мырзаның бастамасымен Қостанай облысы,Таран  ауданы,
«Новоильинов  орта  мектебі»  КММ-де  республикалық
семинар  өтті.  Семинар  басталған  күннен  ақпараттық
құралдардарға  көз  тігіп  жаңалықтарды  асыға  күткеніміз
рас. Семинардағы әр бір өткізілген сабактар мен сыныптан
тыс іс-шаралардын жоғарғы деңгейде өткізілгеніне көзіміз
жетті.  Себебі  ақпаратты  дұрыс  тарата  білу  жақсы  жолға
қойылған.  Алдындағы  өткізілген  семинарда  жасалған
ұсыныстарды  елеусіз  қалдырмады.  Тікелей  эфирден
көрмесек те өткізілген іс-шаралардың бейнесін (видеосын)

көруге  мүмкіндік  болды.  Сайтта  жариаланған  әрбір  бір
сабақтар  мен  іс-  шараларды  мектептегі  әріптестеріммен
талқылап,жас  мамандарға  өз  іс  –тәжірибелерінде
пайдалануға  ұсыныс білдірдім.  Бірнеше  рет  фейзбуктағы
әріптестеріммен  бөлістім.  Облыстық  «Шығармашыл
ұстаздар» тобының почтасына да материалдарды тараттым.
Маған  қатты  ұнағаны  семинарға  тек  ұстаздар  мен
оқушыларды ғана қатыспай ата-аналардың да қамтылуы. «
Қазіргі  кезде  ата-ананы  мектеп  өмірінен  тыс  қалдырмай
үштік одақты нық ұстаған білім ошағы ғана жетістіктерге
жете  алады»-  деп  ойлаймын.  Семинардың  сапалы  да
нәтижелі  өткізілуіне  мектеп  ұжымы  мен  әріптесіміз
Жумабаева  Татьяна  Маратовна  көп  еңбегі  сіңгені
байқалады. Еңбектеріңіз еленіп, жана берсін!

--------------------------------------
Тусэвхаан Гульжавхар
Мектеп: Кеңес негізгі жалпы білім беру мектебі
Павлодар облысы  Новоямышево ауылы
Құрметті  игі  шараны  бастап  отырған  Ізгілік  Нағиев

ағайға және де осы онлайн семинарға қатысуға мүмкіндік
берген  45  минут  сайтының  ұжымына  бүкіл  Қазақстан
ұстаздары үшін қолайлы әрі тиімді,ұтымды, берері мол ізгі
іс  жасап  жатқаны  үшін  алғысымды  білдіремін.Алланың
нұры жаусын. Мен осы "білім болашаққа бастар жол" атты
семинарға  қашықтықтан  қатысып  жарияланған
материалдармен  танысып  өзімнің  әріптестеріме  және  де
интернеттік желілер арқылы барлық мүмкіндігім болғанша
жариялап  басқа  ұстаздарға  біз  үшін  осындай  семинар
ұйымдастырылып  жатқаны  туралы  айтып
түсіндірдім.түсіндірме  жұмыстар  бойынша  38
әріптестеріме ауызша түсіндірме жұмыс жүргіздім желілер
арқылы  80-дей  адамдарға  ақпарат  бердім.Сіздерге  зор
алғыс білдіремін.

--------------------------------------
Шорабекова Жансая Абдалиевна
Мектеп: №20 жалпы орта мектеп
Оңтүстік Қазақстан облысы Қала: Түркістан қаласы

Онлайн семинардан соң түйген ой немесе менің есебім:
Онлайн-семинар  десе,  компьютер  алдында  телміріп,
өтілген сабақтарды қимылсыз бақылау деп ойлайтынмын.
Әсілінде, солай өткізілетін. Бірақ Қостанай облысы, Таран
ауданы,  «Новоильинов  орта  мектебі»  КММ-де  «45
минут.kz»  порталының  жетекшісі  Ізгілік  Байдрахманұлы
Нағиев мырзаның қатысуымен ұйымдастырылған семинар
менің  көзқарасымды  360  градусқа  өзгертті  десем,  артық
айтқандық емес.

«Білім  болашаққа  бастар  жол»  тақырыбында
республикалық  ғылыми-практикалық  педагогикалық
семинар  материалдарымен  танысып  шыққан  соң,  сол
семинардың  басы-қасында  жүргендей  әсерде  болдым.
Оңтүстік  пен  солтүстік  арасындағы  алшақтық  бұл  жолы
сезілмеді. Салт-дәстүр мен менталитет екі басқа болса да,
дәстүрлер  сабақтастығы  бұл  аймақта  жалғасын  тауып
жатқандығын фотосүреттерден көріп, қуанып қалдым. Өзге
ұлт өкілдері балаларының «елім» деп соққан жүректерінің
дүрсілін  қағаз  бетіне  өлең  етіп  өрнектегенін  көріп,  тіпті
ерекше  әсерге  бөлендім.  Татьяна  Жумабаева  апайдың
өткізген сабағы сәтті шығып, шеберлігіне сүйсіндім.

5000-нан  астам  мұғалім  мүше  болған  бастамасын
бағдарлап, белсенділігіне тәнті болдым.

Мектепке дейінгі орталық балаларымен бірге өткізілген
музыка сабағы болашақта дарынды жеткіншектердің өсіп
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келе  жатқандығын  айғақтады.  Алған  әсерлерімді  «фб»,
«вацап»,  «майл.ру»  әлеуметтік  желілері  арқылы
көпшілікпен  бөлісіп  отырдым.  Әріптестерімнің
қызығушылығы артып, алдағы семинарлар жайлы хабардар
етуімді өтінді.

Поштама  келген  хаттар,  яғни,  әдіс-тәсілдер  туралы
материалдар алдағы уақытта кәдеге жарары анық.  Дайын
«азық» болып, қоржынымда сақталады. Керек кезде ашып
жіберіп, пайдаланамын.

45  жылдық  тарихы  бар  мектеп  пен  «45  минут.кз»
редакциясының  ұйымдастыруымен  өткізілген  семинар  45
минут  сабақта  қаншама  әдіс-тәсілдермен  танысып,
байқалмас байланыс орнатуға  болатынын дәлелдеп берді.
Алдағы  сапарларыңызға  сәттілік,  жұмыстарыңызға
жаңашылдық,  істеріңізге  игілік  тілеймін.  Ізгілік  ағай,
ізіңізден  ілестірер  болсаңыз,  қарыштап  қадам  басуға
даярмыз!

--------------------------------------
Өтепқали Нәсіпқали Зинелғабиденұлы
Атырау обл, Индер ауданы, Индербор кенті
Индер  аудандық  білім  бөлімінің  оқушылар

шығармашылық орталығы
Жоғары санатты, қосымша білім беру педагогі

Сәлематсыздар  ма  Онлайн  семинар  жұмысы  жөнінде
Индер аудандық білім бөлімінің оқушылар шығармашылық
орталығы қосымша білім беру педагогтары арасында қызу
пікірталас  өткіздік.  Білім  беру  мазмұнын  жаңарту
жағдайында  білім  беру  жүйесіндегі  озық  педагогикалық
идеяларды  насихаттау  тұрғысында,  тәжірибелі  ұстаздар
Гүлжан  Жеңісқызының,  Берік  Төлеуғалиұлының  жас
мамандардың  арасына  кәсіби  шеберлігін  арттыруға
бағытталған  іс-тәжірибелерін  таратуға  ұсыныс  жасалды
және  «НОВОИЛЬИНОВ  ОРТА  МЕКТЕБІНДЕ
ӨТКІЗІЛГЕН  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ-
ПРАКТИКАЛЫҚ  СЕМИНАР  ЖАЙЛЫ  хабарлама
жасадым.

Новоильинов  орта  мектебінде  өткізілген  ашық
сабақтармен  танысып  отырмын,  семинар  туралы
ақпараттар мен редакция жаңалық хабарлары электронды
почтаға келді.

Семинар  жұмысының  басты  бағыты  қазіргі  кездегі
тәжірибе  алмасудың  басты  тетігі  –  ғаламтор  арқылы
мұғалімдерге  дем  беру,  рухани  қолдау,  жұмыс  жүйесін
таныстыру  болғандықтан  мейілінше  ақпарат  көздерімен
жұмыс  жасау,  бүгінгі  таңда  елімізде  орын  алып  отырған
білім  беру  жүйесінің  жаңаруы,  осы  саладағы  кәсіби
мамандардың назарын аударып, толғандырып жүрген өзекті
мәселенің  бірі  болып  отыр.  Реформаның  басы-қасында
болып  жатқан  күнделікті  өзгерістердің  ізін  суытпай
хабардар  болып  отыру,  алдағы  жұмыстың  бағытын
айқындауға көмектесетіні анық.

--------------------------------------
Түгелтаев  Айболат  Бердіғалиұлы жоғары  санатты

информатика  пәнінің  мұғалімі,  №47  жалпы  орта  білім
беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы.

Космуханбетова  Жайна  Иманбаевна екінші  санатты
информатика  пәнінің  мұғалімі,  №47  жалпы  орта  білім
беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы.

Нариманова  Әсем  Ерболқызы информатика  пәнінің
мұғалімі,  №47  жалпы  орта  білім  беретін  мектебі,  Батыс
Қазақстан облысы, Орал қаласы.

Есенгельдина  Анара  Кайратовна екінші  санатты

математика  пәнінің  мұғалімі,  №47  жалпы  орта  білім
беретін мектебі, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы.

Қостанай  облысы,  Таран  ауданы,  «Новоильинов  орта
мектебі»  де  өткізілген  семинарға  Түркістан  қаласында
өткен  онлайн  семинар  туралы  ақпаратты  бөлісу
нәтижесінде құрамымызға әріптестеріміз қосылып отыр.

Алдағы уақытта қатысуышы санын арттыру мақсатында
әлі де жұмыстанатын боламыз.

Республикалық  семинар  туралы  видео  және  суретті
материалдар  facebook  парақшада  таратылды.  facebook
парақшасында  Қазақстан  ұстаздары  группасы  арқылы
келген  семинар  туралы  мәліметтер  желі
қолданушыларымен бөлісілді.

Жамбыл облысы Шу ауданы Көктөбе ауылы Шу ауданы
әкімдігінің  білім  бөлімінің  «Жамбыл  атындағы  орта
мектебі»  КММ  Тарих  пәні  мұғалімі:  Джумабеков
Даниярдың «Ақ терек— көктерек», «Эстафеталық сұрақ»

әдістемеліктері  «Правовое  государство»,  «Еліміздегі
табысты  адамдар»,  «Компетентный  учитель  –  успешный
ученик»  тақырыптарындағы  ашық  сабақтар  мен  мастер
кластар  жоспарлары  электрондық  нұсқасы  мен  барлық
келген  материалдар  мектептің  kgu_sosh_47@bk.ru,  қала
мұғалімдерінің  edu_sosh_uralsk1@list.ru  электрондық
поштасына орналастырылды.

--------------------------------------
Аткоов Медет Кыргызбаевич
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жайылма ауылы.
Əйтеке би атындағы орта мектеп. Тарих жəне география

пəнінің мұғалімі.

Өткен  семинардың  суреттері,  материалдары  менің
почтама келіп түсті. Біздің мектебіміз үлкен ұжым, онда 64
мұғалім  дəріс  береді.  Семинар  материалдарымен
мектептегі  өзімнің  əріптестеріммен бөлістім.  Бірлестіктің
кезектен  тыс  отырысын  өткізіп,  семинар  материалдарын
көрсетіп,  дарынды  оқушылар  жайлы  мəліметтермен
таныстырдым.  Сонымен  қатар  whatsapp  желісі  арқылы
мұғалімдерге  тараттым.  Əрқашан  шаршамай  осындай
жақсы  істерді  атқара  беріңіздер.  Бұл  облыстардағы,
аудандардағы  мұғалімдерге  беріліп  отырған  үлкен
мүмкіндік.  Сондықтан жаңа идеялар мен  тың дүниелерді
осы сайттан алдағы уақытта күтетін боламын.

Тағы  да  бір  үлкен  атқарылған  жұмыстың  нəтижесін
көрдім.  Осы сайтқа тіркелу арқылы семинарға  қашықтан
қатысу  құқығына  ие  болдым.  Ең  бірінші  почтама
семинардың  бағдарламасы,  семинардың  топтама  жинағы
келді.  Семинардың  өтілу  барысындағы  суреттермен
танысып шықтым. Осы мəліметтермен ең əуелі өзім қызмет
атқаратын  мектеп  ұжымының  мұғалімдерін  таныстырып
шықтым. Топтамадағы сабақ үлгілерін , əдіс - тəсілдермен
пəн мұғалімдері танысып шықты. Соның нəтижесінде бір
мұғалім осы орталыққа тіркеліп, (Аткоов Медет) семинарға
қашықтан  қатысты.  Қазіргі  уақытта  үш  мұғалім  топтама
жинақ  кітапқа  ену  үшін  үздік  сабағының  жоспарын
дайындау  үстінде.  Бұл  да  болса  менің  сіздердің
сайттарыңызды  насихаттауымның  арқасында  орындалып
жатқан  дүниелер.  Қостанай  облысы,  Таран  ауданы,
Новоильинов  мектебінің  ұжымына  алғысым  шексіз.  Осы
мектепте  өткен  республикалық  семинар  жайлы,
семинардың суреттерімен ВК жəне Инстаграм желілерінде
бөлістім.  Сондай-ақ  WhatsApp  арқылы  мұғалім
əріптестеріме семинар материалдарын тараттым.
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