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Білім берудің жарқын болашағына арналған құндылықтар, 
әл-ауқаттылық және инновация

26-27 қазан 2017 Астана, Қазақстан

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

ӘЛ-АУҚАТТЫЛЫҚ

ИННОВАЦИЯ

БІЛІМ БЕРУДІҢ 

БОЛАШАҒЫ

Білім беру қауымдастықтарының мүшелері білім алушылардың сенімдері, 

құндылықтары мен әдіс-тәсілдеріне тікелей және жанама түрде әсер етеді. 

Осы орайда, мектептер отбасылардың, қауымдастықтардың және ұлттардың 

құндылықтары мен ұмтылыстарының қалыптасуында елеулі рөл атқарады. 

Назарбаев Зияткерлік мектептері желісінде берілетін құндылықтар Мәңгілік ел 

концепциясы мен жаһандық азаматтық идеясы төңірегінде қалыптасқан. 

Қоғам мектептерге үлкен сенім мен жауапкершілік артуда, осы орайда 

мектептердің әрбір баланың әл-ауқатталығын қамтамасыз етуде мәні мен маңызы 

жоғары. Осы жылы, халықаралық конференция барысында оқушылардың жүктемесі 

мен позитивті білім беру секілді оқушылардың әл-ауқаттылығына байланысты зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері баяндалады.

Заман талабына сай болу үшін ұйымдар өз тәжірибесін жиі қайта қарап, әлемде 

болып жатқан жаңалықтардан хабардар болып қана қоймай, сонымен қатар сол 

өзгерістер мен жаңалықтардың жаршысы болуы қажет.

Сынилық, мұқияттылық пен пайымдылықтың фундаменталды принциптері білім алған 

адам идеясының негізгі мәні болса да, біз, білім берудің әрдайым өзгермелі екенін 

естен шығармауымыз қажет.

Осы қазанда #Білімберудіңболашағы қандай болатындығын 
талқылау үшін бізге қосылыңыздар!

НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК 
МЕКТЕПТЕРІНІҢ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СПИКЕРЛЕР
Биыл Назарбаев Зияткерлік мектептері білім беру саласындағы әлемнің 

жоғары мәртебелі мамандарын шақыруда.

Ун Сең ТАҢ Паси САЛБЕРГ Юри БЕЛФАЛИ

Тим ОУТС Кэролин АДАМС Фил ЛАМБЕРТ

Гордон НЬЮФЕЛД Гарри ПАТРИНОС Ян ВАНГ

Ұлттық білім институты 
директоры, Сингапур

Шақырылған тәжірибе 
профессоры, Аризона штаты 

университеті, АҚШ

Мектептер мен ерте 
бабалық шақ бөлімінің директоры, 

Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы

Cambridge Assessment 
ұйымының директоры, 

Ұлыбритания 

Стратегиялық даму жұмыстары 
бойынша басқарушы директор, 

Халықаралық бакалавриат

Адъюнкт профессор, 
Сидней университеті, 

Аустралия

Ньюфелд институтының 
директоры, Канада

Шығыс Азия мен Тынық мұхит 
аймақтары бойынша білім беру
 саласындағы әлемдік тәжірибе 

бойынша менеджер, 
Дүниежүзілік банк 

Халықаралық тәжірибе алмасу 
департаментінің директоры, 
Ұлттық білім ғылымдарының 

институты, Қытай 



ӨЗ ЗЕРТТЕУІҢМЕН БӨЛІС

Абстрактілерге қойылатын талаптар мен академиялық ревью үрдісіне байланысты 
барлық ақпаратты келесі вебсайттан таба аласыз:

http://conferences.nis.edu.kz/?competitions=ix-nis-international-conference&lang=kk   !

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ КӨШБАСШЫЛЫҚ

КУРРИКУЛУМ ЖӘНЕ ПӘНДЕР

КӨП ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ

ЕРТЕ ДАМУ МЕН БАСТУЫШ БІЛІМ БЕРУ

ОҚУ МЕН ОҚЫТУ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН КӘСІБИ ДАМУ

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУ

БАҒАЛАУ, ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ ӨЛШЕУ

БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫ МЕН ТӘРБИЕСІ

БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ

ЖАНҰЯ, ҚАУЫМДАСТЫҚТАР ЖӘНЕ ҚОҒАМ

ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ЭТИКАСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ

Конференция желілік бағыттарының бірінде өз зерттеуіңізді баяндағыңыз келсе 
абстрактіңізді келесі вебсайт арқылы жібере аласыз: 

 
АБСТРАКТІЛЕРДІ ҚАБЫЛДАУДЫҢ СОҢҒЫ КҮНІ: 31 ШІЛДЕ 2017

Желілік бағыттар бұл – білім берудің белгілі бір аспектілеріне арналған виртуалды зерттеу 

қоғамдастықтары. Зерттеу қауымдастықтарының мүшелері Зияткерлік меткептері 

халықаралық конференциясы аясында жиналып, сессия төрағасы / төрайымы 

басшылығымен берілген зерттеу тақырыптары бойынша талқылау жүргізеді.

http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=1069&lang=kk 

http://conferences.nis.edu.kz/?competitions=ix-nis-international-conference&lang=kk
http://conferences.nis.edu.kz/?page_id=1069&lang=kk


https://twitter.com/NIS_Conferences 

https://www.facebook.com/OfcialNIS/

 Конференция туралы толық ақпарат:  http://conferences.nis.edu.kz.

Байланыс телефоны +7-7172-235700 
ішкі  1151 немесе 1090  

Эл.пошта conference@nis.edu.kz

ҚАТЫСУҒА ТІРКЕЛ
Назарбаев Зияткерлік мектептерінің халықаралық конференциясында сіз атақты 

спикерлерді тыңдауға, инновациялық, академиялық және практикалық зерттеулер 

туралы білуге, сонымен қатар білім берудің әр түрлі бағыттары бойынша жұмыс жасап 

жатқан адамдармен кездесіп пікір алмасуға мүмкіндік аласыз. 

Фэйсбуктағы парақшамыз  

Твиттердегі парақшамыз 

Әлеуметтік желілерде конференция туралы пост жасағанда #Білімберудіңболашағы 
хэштэгін жазуды ұмытпаңыздар!

http://conferences.nis.edu.kz вебсайтында өзіңіздің 

аккаунтыңызды ашып оңай тіркеле аласыз.

ТІРКЕЛУ 

БАЙЛАНЫС

20,000 тг.
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8,000 тг.
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3,500 тг. 6,500 тг. 15,000 тг.

5,000 тг. 8,000 тг. 20,000 тг.

Қазақстан 
азаматтарына

ЖІӨ төмен 
елдердің 

азаматтарына

ЖІӨ жоғары 
елдердің 

азаматтарына

ЕРТЕ ТІРКЕЛУ
30 маусымға 
дейін 2017

СТАНДАРТТЫ 
ТІРКЕЛУ
30 қыркүйекке дейін 
2017

КОНФЕРЕНЦИЯ КҮНІ 
ТІРКЕЛУ 
(Бос орындардың 
болуына байланысты)
26-27 қазан 2017
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Стандарт
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