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«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдердің 

желілік қауымдастығы

Сертификатталған 

мұғалімдердің желілік

қауымдастығы "Қапшағай 

ұстаздары" педагогтардың 

өздігінен білім алуын

ұйымдастыру нысаны

болып табылады
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Серіктестік қауымдастық мектептері

Кәсіби қауымдастыққа 

кіретін серіктес мектептер

тобын жетекші мектепті

біріктіретін Білім басқармасы 

мен өңірдің әдістемелік 

қызметтері 

қалыптастырады



«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдердің 

желілік қауымдастығы

2019-2020 оқу жылына

қауымдастықтың 

сертификатталған 

мұғалімдердің саны 217

Үшінші 

деңгей

57

Екінші

деңгей

49

Бірінші

деңгей

109

Қауымдастық қызметінің мақсаты

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында мектеп

мұғалімдерінің кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін жағдай жасау.

Қауымдастық қызметінің міндеттері: 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша тәжірибеге

жаңа, озақ, қарқынды әдіс-тәсілдерді енгізу арқылы

мұғалімдердің кәсіби дамуын жетілдіру. 

Оқушылардың шығармашылық белсенділігіне түрлі

тәсілдерді біріктіретін, пәндерді оқытудың ең тиімді

технологияларын әзірлеу. 

Жаңартылған білім беру мазмұны туралы ата-аналардың 

білім деңгейін арттыру.

Қауымдастықтың тренерлері

Тәжірибедегі рефлексия 

тренерлер

Сабақ зерттеу тренерлер

54

8



«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдердің 

желілік қоғамдастығының 

құралдары

Серіктес мектептермен

ынтымақтастық 

құралдары

WhatSapp

арқылы

Facebook

арқылы

Сайт 

арқылы

Серіктестік мектептермен

ынтымақтастық құралдары 

ақпараттандырудың және 

тәжірибені жинақтаудың 

тиімді нысаны болып

табылады



«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдердің 

педагогикалық хабаршысы

Мұғалімдер шығармашылығының нәтижелерін 

көрсетудің ең тиімді тәсілі Интернет желісінде

материалдарды орналастыру болып табылады

Сертификатталған

мұғалімдердің сайты-бұл

тәжірибе алмасу алаңы

және ең үздік

шығармашылық

олжаларды көрсетужәне

оқыту
www.ustazkap.kz



 Ондағы ақпарат көлемі кең және әр түрлі;

 Бөлімдерді шарлау оңай, көрнекі және жылдам;

 Материалдың қолжетімділігі;

 Жас мамандар үшін бағдар;

 Аттестациядан өту кезінде материалдарды пайдалану;

 Уақытылы тіркеу жетістіктер;

 Кәсіби қызметтің барлық салаларын талдау (педагогтардың

еңбек нәтижелерінің үздіксіз диагностикасы);

 Жинақталған тәжірибені жүйелеу;

 Мультимедиялық өнімдерді орналастырудағы мобильділік:

презентациялар, графикалық нысандар, бейнематериалдар т. б.

«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының басты

басымдылықтары



«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының сайтын құру 

қажеттілігі

Сертификатталған мұғалімдер 

қауымдастығының мәселесі мен 

шешу жолдары

Сертификатталған мұғалімдердің 

мотивациясын арттыру

Қалалық, облыстық және 

республикалық іс-шараларды

жариялау

Мұғалімнің озық тәжірибесін 

ақпараттандыру

Желілік қоғамдастықтың жеке

брендін жасау



«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының жұмыс құралы 

ретінде жоспарлау

Қауымдастық жұмысының негізгі құралы 

ағымдағы оқу жылына жоспар құру болып

табылады

Қауымдастық 

отырысы

Осы жылға 

арналған 

міндеттер мен 

мақсаттар

Басымдықт

ар мен 

бағыттар



«Қапшағай ұстаздары»

қалалық сертификатталған 

мұғалімдердің сайты

Әдістемелік мозаика бөлімінде 

сертификатталған мұғалімдердің 

тәжірибесін жинақтау бойынша

материалдар жарияланады

Шеберлік құпиялары бөлімі -

мұғалідердің жұмыс тәжірибесін жариялау

және жалпылау үшін арналған алаң

Сертификатталған мұғалімнің озық 

тәжірибесін тарату

Сертификатталған мұғалімнің 

жарияланған материалы педагог-

сарапшы, зерттеуші-педагог

санатына әсер етеді



«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының іс-шаралары мен 

байқаулары

Іс-шаралар бөлімінде қалалық және 

облыстық семинарлар, шебер-

сыныптар мен байқаулар 

орналастырылған

Конкурстар мен олимпиадалар

бөлімінде дарынды балалармен

жұмыс жарияланады

Озық мұғалімдердің өзіндік 

тәжірибесін тарату

Тәжірибе таратуын көрші 

аудандардың мұғалімдері де көре 

алады, сондай-ақ өз пікір

қалдыру



Ата-аналарға арналған бөлім: ата-

аналармен қарым-қатынас жасаудың 

қосымша мүмкіндігі және олардың 

мектеп өміріне қатысуы

«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының ата-аналарымен

жұмыстары

Ата-ана түсінігінде білім берудің 

жаңартылған мазмұнын енгізу

Қауымдастық өз алдына бірінші

кезектегі міндет танысу және түсіну 

ата-аналар жаңартылған білім беру 

мазмұнын және оқу процесінде

Оқушылардың 

табысты оқыту 

үшін

Ата-аналарға 

қолдау 

көрсету 

қажет



Пайдалы сілтемелер бөлімінде қала 

және аймақ мұғалімдері 

қолданатын сайттар орналасқан

«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдер желілік

қауымдастығының сайты

Басқа көздерден тәжірибе алу

үшін мұғалімге көмек

Өз тәжірибесін жетілдіру үшін 

бір сайт немесе түрлі интернет-

ресурстар шегінде бір парақтан 

екіншісіне өтудің тікелей жолы



КАПШАГАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УРОКА 

«KALS» 

Оқыту және оқыту саласындағы 

зерттеу Қапшағай қаласында жаңа 

бағыт болып табылады

Исследование в области 

преподавания и обучения является 

новым направлением в Капшагае

Қапшағай сабақтарды зерттеу

қауымдастығы (KALS) оқыту және 

оқыту сапасын арттыру мақсатында 

сабақтарды зерттеуге бағытталған 

сабақтар мен оқыту практикасын

зерттеуді алға жылжытуға және 

жақсартуға ұмтылады

Қауымдастықтың өз 

логотипі бар

Ағымдағы жылға 

арналған ереже , 

жоспарлау



«Қапшағай ұстаздары» 

сертификатталған мұғалімдердің 

педагогикалық хабаршысы

Қалалық «Педагогикалық хабаршы» 

деңгейлік бағдарламалар бойынша оқудан 

өткен педагогтар тәжірибесінен алынған 

мақалалар, сабақтар мен шебер-

сыныптар әзірлемелері, рефлексивті

есептер, фотоларды жарияланады. 

Жаршы 2017 жылдан бастап, жылына 2 

рет шығады және Қапшағай қаласы мен 

аймақ мектептері арасында таратылады

Жарияланған материал ҚР басқа 

мерзімді басылымдарына

теңестіріледі, сертификатталған 

мұғалімдердің біліктілігін

арттырадыеля



«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының Facebook

парақшасы



«Қапшағай ұстаздары» желілік

қоғамдастығының Facebook

парақшасы



English Language Teachers Association 

of Kapshagai

Сайт бетінде автор 

сабақтарының және сыныптан

тыс іс-шараларының әдістемелік 

әзірлемелері, ОЖСБ мен 

қорытынды аттестаттауға 

дайындық бойынша

материалдар, мектептегі

ағылшын тілі пәні бойынша

іріктеп алынған оқу және 

көмекші әдебиеттер мен

аудиоматериалдар, сондай-ақ 

ағылшын тілінде сөйлейтін 

елдер туралы қызықты және 

танымдық материалдар

орналастырылады



Интернет арқылы оқушыларды формативті

бағалаудың оқыту бағдарламалары

Сертификатталған мұғалімдер 

қауымдастығы әріптестерді жаңа 

ақпараттық технологияларға 

белсенді түрде енгізеді және 

оқытады

Оқушыларды оқыту мен 

оқытудың қызығушылығын 

арттыру, мұғалімнің жұмысын 

оңтайландыру

Сабақта қолданылатын компьютерлік

технологиялар мұғалімге сабақтың 

барлық кезеңдерінде материалды

түрлендіруге, оқушылардың 

мотивациясын арттыруға, олардың 

қызығушылығын арттыруға, білімді

терең меңгеруге ықпал етуге мүмкіндік 

береді.



Сертификатталған мұғалімдердің 

«Қапшағай ұстаздары» және Қапшағай 

қаласы бойынша ағылшын тілі

мұғалімдері қауымдастығының 

логотиптері



Тел.:87073145928

E-mail: adildok@mail.ru

www.ustazkap.kz

mailto:adildok@mail.ru

