
Басты назарда
    2020 жылдың қазан айынан бастап 2021 жылдың
ақпан айына дейін "KUTEL E-COURSE"оқу курсы
аясында серіктестердің 123 қызметкері тренинг
өткізді. Қатысушылар кіріспе модуль, "сапаны
Сыртқы қамтамасыз ету – стандарттар мен
нұсқаулықтар" 1-Модулі, "сапаны Ішкі қамтамасыз
ету және ұйымдастыру мәдениеті" 2-Модулі және
"TEL курстарын әзірлеудің педагогикалық
аспектілерінің сапасын қамтамасыз ету" 3-Модулі,
"технологиялық аспектілер мен сапаны қамтамасыз
ету" 4-модулі және "TEL сапасын бағалау"5-модулі
өтті. Тренингке қатысушылар, сондай – ақ команда
мүшелері жаңа бағдарламаларды (Adobe Prezenter)
пайдалану саласында, Zoom, Google Meet, Microsoft
Teams, жергілікті Moodle платформаларында
іскерліктер мен дағдыларды алды, Интернет
ресурстарды ( Qazaqstan tarihy, AdobePhotoshop,
CorelDraw, AutoCAD, 3D Studio MAX, Web Ex,
"АРХИТ", "PLATONUS", Google Class және т.б.,
Мобильді қосымшаларды-Kahoot, Google Play Books,
Khan Academy, MyScript calculator 2, Quizlet, Socratic
by Google, SoloLearn, Udemy, wolframalpha, Youtube,
discord және басқалар. Семинарларда әр модульден
кейін қатысушылар аралас оқытуда сапаны
қамтамасыз ету жүйесін (ОК) енгізу арқылы оқыту
әдістемесін жаңғырту және реформалау
мәселелерін кеңінен талқылады. Бұл барлық
жоғары білім онлайн оқытуға көшкен кезде
маңызды және өзекті болды және сапа мәселелері
жобаның әрбір қатысушысы үшін ең өзекті болды.
Тренинг қорытындысы бойынша барлық
қатысушылар қатысу сертификатына ие болды.

Кіріспе
KUTEL жобасын іске асыру шеңберінде екі маңызды ісшара өтті.
  "Quality Assurance of Technology Enhanced Learning"курсы бойынша
тренинг сәтті аяқталды. Тренинг оқытудың дәстүрлі түрлерін
компьютерлік және онлайн оқыту әдістемелерімен үйлестіруге
бағытталған аралас немесе "гибридті оқыту" сияқты дұрыс таңдалған
оқыту стратегияларын біріктіру арқылы жақсы нәтижелерге қол
жеткізуге бағытталған. Курстардың сәтті болуына әкелген факторлар
студенттерге бағытталған мазмұн, нақтылау, интерактивтілік және
даралау болды. Жобаны аяқтағаннан кейін университеттер курстың
негізгі тұстары мен жоба аясында әзірленген құжаттардың
ұсынымдарын ескеретін сапаны қамтамасыз етудің жаңа рәсімдерін
құру туралы талқылауды бастады.
Қазақстанның НЕО мониторингі барысында жоба қазақстандық
жоғары оқу орындарының және жалпы жүйенің қажеттіліктері үшін
жоғары дәрежеде өзекті болып қалатынын атап өтті. Пандемия
кезеңіндегі назар жобасын кеңейтілген пайдалану технологиялар
бұрынғыдан да өзекті. Жоба жоғары оқу орындарын АКТ-ны
пайдалана отырып оқытуды жетілдіруге ынталандыру тұрғысынан
"Цифрлық Қазақстан" бағдарламасын іске асыруға ықпал етеді,
сондай-ақ бүкіл білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге
бағытталған. Covid-19 жобаға әсер етпегені және іс-шаралар
бастапқы ұсыныс кестесіне сәйкес келетіні атап өтілді; ол жақсы
құрылымдалған валоризация стратегиясына ие және қатысушылар
жоба нәтижелерін таратуда өте белсенді.

Келесі қадамдар 
   «Quality Assurance of Technology Enhanced» курсын аяқтағаннан
кейін командалар TEL-ді қолдану арқылы жоғары білім беру
сапасына қатысты ұсыныстарды енгізе бастайды:

  1) KUTEL сапаны қамтамасыз ету жүйесінің аккредиттеу құжатын
әзірлеуге қатысу; 2) университеттегі білім сапасын қамтамасыз ету
үшін TEL ресурстарын пайдалану бойынша әдістемелік құжат
әзірлеу; 3) «KUTEL» жобасының озық тәжірибелерін Қазақстанның
жоғары оқу орындарында тарату; 4) ЖОО-ның білім беру
бағдарламалары үшін МООС курстарын әзірлеуге арналған
жабдықты пайдаланыңыз; 5) KUTEL жобасының ресурстарына
барлық мүдделі тараптар үшін платформа ұсыну; 6) Еуропалық
серіктестердің қашықтықтан оқыту нысандары мен әдістерін, соның
ішінде LMS әзірлеуде тәжірибесін қолдану; 7) Білім сапасына жету
үшін оқу процестеріне арналған шаблондар жүйесін әзірлеу.
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