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жобасы қаз рг уақытта өз н ң шешуш нүктес не жетт : Яғни, зерттеулер мен
базалық талдау көп ұзамай аяқталып, әз рлеу кезең басталады. Барлық сер ктестер
еуропалық, сондай-ақ қазақстандық университеттерде сапа стандарттарының жай-күй
туралы ти ст ақпарат бере отырып, зерттеулерд ң б р нш кезең не белсенд қатысты. Бұл
ақпарат TEL сапасын қамтамасыз ету нег здер н әз рлеу үш н және оны қазақстандық
жоғары оқу орындарында арнайы қолдану бойынша ұсыныстар қалыптастыру үш н қажет.
Зерттеулерд ң қорытынды кезең ш нде ске асырылған барлық с-шаралардың
қорытындысын шығару және алдағы с-шараларды көрсету үш н 26 және 27 қыркүйекте
Грекияның Патрас қаласында KUTEL жобасының ек нш отырысы өтт . Оны Грек Ашық
Университет ұйымдастырды. Бұл барлық сер ктестерд ң белсенд жұмыстарын зерделеуге,
сер ктестерд ң қызықты бастамаларымен танысып, оны таратуға тамаша мүмк нд к болды.
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БАСТЫ НАЗАРДА
Жоба консорциумы 2019 жылдың 26-27 қыркүйек аралығында Патра қаласында
(Грекия) өтк з лген кезект кездесуге қатысты. Кездесуд ң маңыздылығы келес сшараларды өтк зумен шектелед : б р нш ден, жұмыс пакеттер н ң көшбасшылары
жобаның 1 кезең н ң нәтижелер бойынша презентациялар дайындады;
ек нш ден, Билл Василиадис (Грекия) Еуропа мен Қазақстанның жоғары оқу
орындарында б л м беру сапасын талдау бойынша толық баяндама дайындады;
үш нш ден, жобаның грантхолдер (USGM-Federica Funghi) жобаның әк мш л к және
қаржылық стер н ң нәтижелер туралы есеп ұсынды, Қазақстандық сер ктестерд ң
есепт л к кезеңдер н ң жақсы орынд алуын атап өтт .
КЕЛЕСІ ҚАДАМ
Жоба сер ктестер 5 модульден тұратын "KUTEL introductory Course module"
курсының модульдер н әз рлеуге к р ст : 1: External QA – standards and guidelines" (1
модуль М1-1 - P10, Р -13, М1-2 – P1, М1-2-P1.-1-3 – Р10, Р14, М1-4 - Р11, М1-5 – Р-11), осы курста
М1 – Р1 сарапшысы (USGM); "KUTEL course Module 2: IQA and Organizational Culture" курсы
Р2 – М2-2, Р7 – М2-4, р8 – М 2-3, Р9 – М2-1, М2 әз рлейд . -5 (сарапшы – Р2 (BFU), курс
"KUTEL course Module 3: Quality Assurance of pedagogical aspects of TEL courses development" Р4
– М3-2, Р5 – М3-5, Р6 – М3-4, Р8 –М3-3, Р9 – М3-1 (сарапшы – Р4 ); курс "KUTEL course Module
4: Technological Aspects and Quality Assurance" Р3-М4-4, Р6 - М4-2, Р6 - М4-3, Р7 – М4-1
(сарапшы Р3 - UTU); "KUTEL course Module5: TEL Quality Assessment and Evaluation" курсын
Р1 - М5-3, Р5 - М5-1, М5-2, Р7 – М5-4 және Р8 – М5-5(сарапшы Р1) әз рлейд .
Курсты дайындау 2019 жылдың соңына дей н жалғасады.Сондай-ақ, 2020
жылдың басында командалар бұрын әз рленген дәр ст к материалдар және
видео,аудио көмег мен әд стемел к материалды ске асыруға к р сед . "KUTEL
introductory Course module" курсы жоғары мектепт ң б л м алушылары мен
оқытушыларына арналған, сонымен қатар ЖОО-да б л м беру қызметтер н ң
сапасын басқару бойынша көмег н тиг зед .
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Ақпараттық хатқа жауапты
1 Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау
мемлекетт к университет
Қазақстан, Көкшектау, 020000, Абай к-с . 76
Жобаның жерг л кт үйлест руш с
Шаяхметова Айсұлу. Тел. 8 (716) 2 334599;
электрондық мекенжайы: aisulu_sh@mai.ru
Елд к үйлест руш Закирова Гульнара.
Тел.+7 727 3308566 , 2049.
Электрондық мекенжайы gulzak@mail.ru

