Квалификацияны жогорулатуу жана инновация институтунун 2018-2019-окуу
жылында жүргүзгөн иштери боюнча ОТЧЕТУ
Институт 3 багытта иш алып барат:
I.

Квалификацияны жогорулатуу

№

Аталышы

1.

Университеттеги окутуучупрофессордук курамдын билимин
жогорулатуу:
- Педагогика боюнча курс
өтүү
- Жаш окутуучулардын
билимин жогорулатуу
(самообразование) пландар
иштелип, таркатылган,
процесс жүрүп жатат
(Буйрук, чечим)

2.

План/аткарылган
мөөнөт

Жыйынтыгы

2017-2018-окуу
жылы

СЕРТИФИКАТ

207-2019-окуу
жылдары

СЕРТИФИКАТ

2019, январь

СЕРТИФИКАТ

«Педагогика» жана «Англис тили
окутуучулардын билимин
профессионалдуу өнүктүрүү»
(Лицензия ББжИ Министрлиги)

программалары боюнча
квалификацияны жогорулатуу
курстарын уюштуруу:
- «Сапат» лицейлеринин
англис тили мугалимдери;
- «Сапат» лицейлеринин
математика предмети
боюнча мугалимдери;
- «Сапат» лицейлеринин
информатика предметинин
мугалимдери;
- «Сапат» лицейлеринин
Химия, биология
предметинин
мугалимдери;
- «Сейтек» ТЭЖОББМ;
«Грамотеи», «Акылтай»
мектептеринин англис
тили предмети боюнча
мугалимдери;
- «Кембридж» билим берүү
мекемесинин англис тили
боюнча мугалимдери.

2019, март
2019, июнь

Негизги предметтер (мамлекеттик сабактар) координациалоо:

II.
-

Факультеттеги мамлекеттик предметтер боюнча окутуучулар менен камсыздоо;

-

Мамлекеттик предметтердин Жумушчу программалары менен иштөө;

-

Мамлекеттик предметтер боюнча Мамлекеттик аттестациялык сынактарды
уюштуруу (Окуу жана сапатты башкаруу департаменти менен бирдикте)

«Инновация» комисииясынын ишмердүүлүгү:

III.
-

Университетибиздин окутуучу профессордук курамынын ишмердүүлүгү
боюнча Рейтинг чыгаруу;

-

Кафедра жана Декандардын ишмердүүлүгү боюнча Рейтинг чыгаруу

2019-жылдын 26-29-мартында «Ала-Тоо» эл аралык университетинин
Квалификацияны жогорулатуу жана инновациялар институту тарабынан Ала-Тоо
эл аралык университетинин англис тилинен сабак берген жаш окутуучулардын жана
«Сапат» билим берүү мекемесинин башталгыч жана орто мектептеринин англис
тили мугалимдерине «Англис тили окутуучуларынын профессионалдык деңгээлин
жогорулатуу: 21 кылымда англис тилин окутуудагы жөндөмдөрдү үйрөтүүнүн
методикасы»- аттуу 72 саат көлөмүндөгү квалификацияны жогорулатуу курсу
бөлуп өттү. Ага жалпысынан 22 «Сапат» билим берүү мекемесинин ар кайсы
райондордо жайганкан мектептеринин англис тили мугалимдери катышышты.
Семинар 4 күн (26-27-28-29-мартта) саат 8:30-17:00 чейин болуп, мугалимдер ар
күнү ар башкача кызыктуу маалыматтарга ээ болушту. Негизинен семинарда англис
тилин окутуунун жаңы ыкмалары, грамматикалык көнүүгүлөрдү колдонуусу жана
оюндар аркылуу кантип англис тилин үйрөтүү тууралуу да кенен маалыматтар
берилип, практика жүзүндө мугалимдер да колдонушуп, өздөштүргөнгө аракет
кылышты.

Семинарды тилдер институтунун англис тили кафедрасынын

окутуучулары: Ш.Каримова, Г.Иренчиева, Н.Усупова, Н.Умерова, Д.Эгембердиева
жана Г.Кайыповалар жогорку деңгээлде өткөрүштү. Семинар 29-март саат 16:30да
жыйынтыкталып, «Ала-Тоо» эл аралык университетинен жана «Сапат» билим берүү

мекемесинин админстарциясынын катышуусу менен саат к-еминарды ийгиликтүү
аяктагандыгы үчүн мугалимдерге сертификаттар тапшырылды.
2019-жылдын 26-29-мартында «Ала-Тоо» эл аралык университетинин
Квалификацияны жогорулатуу жана инновациялар институту тарабынан

Жаш

окутуучуларга жана «Сапат» билим берүү мекемесинин биология мугалимдерине
«Педагогика»- боюнча 72 саатык көлөмдөгү курс башталды. 22 сааты өтүлүп,
уландысы июнь айнына пландалууда. Ага жалпысынан 14 «Сапат» билим берүү
мекемесинин ар кайсы райондордо жайганкан мектептеринин биолгия мугалимдери
жана «Ала-Тоо» эл аралык университетинин 8 окутуучулары катышышты. Семинар
4 күн (26-27-28-29-мартта) саат 8:30-17:00 чейин болуп, мугалимдер ар күнү ар
башкача кызыктуу маалыматтарга ээ болушту. 26-мартта мугалимдер кесиби
боюнча, ал эми 27-29-мартта педагогика боюнча семинарлар болуп өттү. 27-мартта
К.Жунушалиева «Окутуудагы педагогикалык чеберчилик» аттуу 4 саатык семинары
кызыктуу болуп өттү. 28-мартта Ж.Жакшылыков «Lean teaching» аттуу өзгөчө
семинары менен баштап берди. С.Эрдолатов «Classroom management», А.Жолчиева
«Material Design in Teaching» атту темаларда улантышты. 29-мартта С.Калдыбаев
«Билим берүүнүн стандарттары, мазмуну, структурасы», андан кийин А.Жолчиева
«Modern Educational Technologies» аттуу темалар менен семиан жыйнтыкталды.
Негизинен семинарда окутуунун жаңы ыкмалары тууралуу кенен маалыматтар
берилип, практика жүзүндө мугалимдер да колдонушуп, өздөштүргөнгө аракет
кылышты.
Бул семинар июнь айында улатылып, жыйынтыкталат.

Квалификацияны жогорулатуу жана
инновациялар институтунун директору
К.Жузупекова

