
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Біздің мекен-жайымыз: 

Алматы қаласы,  

Жандосов көшесі, 65 

 

Тел. +8 (727) 309-26-19 

 

E-mail: agke_i_et@mail.ru 

 

www.аkep-65.kz 

 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 

 

«Қалалық білім берудегі жаңа 

технологиялардың ғылыми 

әдістемелік орталығы» 
 

«Алматы мемлекеттік 

энергетика және электронды 

технологиялар колледжі»  

 

 
 

"Бүгінгі жас маман - ертеңгі білікті 

ұстаз" 

тақырыбындағы қалалық  

семинар бағдарламасы 

 

 

 

 

Алматы 2021 ж. 

 

 
 



 

Әдістемелік семинардың 

тақырыбы: 

 "Бүгінгі жас маман - ертеңгі білікті 

ұстаз" 

 

 
Семинардың мақсаты: 

«Алматы мемлекеттік энергетика 

және электронды технологиялар 

колледжінің 

"Жас маман мектебі" жұмысы 

бойынша әдіскерлер арасында 

тәжірибе тарату» 

 

 

Цель семинара: 

Распространение опыта среди 

методистов по работе "Школы 

молодого педагога" Алматинского 

государственного колледжа 

энергетики и электронных 

технологий» 

 

 

 

Өтетін күні мен уақыты: 

2021 ж., 26 қараша, сағ 14:00 

 

Дата и время проведения: 

26 ноября 2021 года в 14:00 часов 
 

 

 
 

СЕМИНАР БАҒДАРЛАМАСЫ   -   ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Уақыты -  
Время 

Іс-шаралар    -    Мероприятия Өткізілетін орны - 
Место проведения 

1330-1400 
Семинарға қатысушыларды  тіркеу 

Регистрация участников семинара 

колледжфойесі 

1400-1405 

Алматы қаласы Білім басқармасы Қалалық білім берудегі 

жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы 

Техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жетекшісі 

Сүлейменова Г.Ж. 

мәжіліс зал 

1405 -1410            
Колледж директорының құттықтау сөзі. 

Приветственное слово- директор колледжа Тайтулеев Т.М. 

мәжіліс зал 

1410  -1420 

«Школа молодого педагога: преодоление затруднений, 

становление, развитие профессиональных компетенций,  

профессиональный рост», заместитель директора по НМР 

Алматинского государственного колледжа энергетики и 

электронных технологий АхметказинаА.О. 

 

мәжіліс зал 

1425 -1510 

«Жас маман мектебі  педагогінің кәсіби өсуі мен 

шығармашылық дамуындағы қызметі», колледж әдіскері 

Алимусаева Б.А. 

 

 

конференц- зал 

1425-1510 
«Оқыту процесінде Фрейер моделін пайдаланудың тиімділігі», 

қоғамдық пәндер оқытушысы Солтан А. 

 

№305 А кабинеті 

1425-1510 

«Выполнение лабораторных работ с помощью программ 

симуляторов»,преподаватель специальных дисциплин 

Алишева Г.А. 

№308 А кабинеті 

1425-1510 
«Білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесі», арнайы 

пәндер оқытушысы Оразбекова Н.М. 

№309 А кабинеті 

1425-1510 

«Геймификация әдісі.Білім мен дағдыларды бекітуде және 

логиканы дамытудағы Activity ойынының ерекшелігі», арнайы 

пәндер оқытушысы Серикханова А.Б. 

 

№211Б кабинеті 

 1510-1530 Колледж жас мамандарының тәжірибесінен көрініс 

Выступление молодых педагогов колледжа 

мәжіліс зал 

1530-1545 
Пікір алмасу 

Обмен мнениями 

 

мәжіліс зал 
 


