
Жобаның алға қойған жоспарларына сəйкес «Quality 
Assurance of Technology  Enhanced  Learning» оқыту курсының 
барлық қатысушылары оқуды сəтті аяқтап, іс-шаралардың 
əлеуетін барынша арттыру жолын түсінуді арттыруға, ұзақ 
уақыт бойы жобаның аяқталғанынан кейін де нəтижелерін 
пайдалануға бағытталған екінші эксплуатациялық іс-шараға 
қатысты. Барлық қазақстандық серіктестер келесі іс-
шараларды өткізді: «Технология арқылы диалог. Қазақстан 
құрамасының қорытындысы ”- Ш.Уалиханов атындағы ҚУ,“ 
KUTEL – оқыту мен оқу үдерісіне əсері ”- MUIT, Дөңгелек 
үстел “Педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламалары 
түлектерін дайындау сапасын арттыру” (KUTEL жобасы 
шеңберінде) - А.Байтұрсынов атындағы ҚРУ. 

КІРІСПЕ

2021 жылдың 21 маусымы мен 
29 маусымы аралығында 
қазақстандық серіктестермен, 
KUTEL жобалық 
консорциумының мүшелерімен 
бірге «Технологияға негізделген 
оқытудың сапасын қамтамасыз 
ету» тақырыбында бірқатар 
вебинарлар өткізілді. 

Қазақстанның барлық 
университеттеріне, сондай-ақ 
əртүрлі мүдделі ұйымдарға 
жоғарыда аталған тақырып 
аясындағы вебинарларға 
қатысуға шақыратын Ақпараттық 
хат жіберілді. Вебинардың əр 
күні жалпы тақырыптың белгілі 
бір модуліне арналды, оның 
презентациясына қазақстандық 
серіктес консорциум 
мүшелерінің бірі жауап берді. 
Вебинардың əрбір күнінің 
ашылуы университет 
ректорының немесе басшылық 
өкілінің құттықтауынан басталып 
отырды. Вебинарға Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Білім жəне ғылым 
сапасын қамтамасыз ету комитеті 
төрағаның орынбасары 
Джарасова Гүлжан 
Сағидоллақызы қатысты. 

БАСТЫ НАЗАРДА

Ұлттық вебинарлар жоба 
нəтижелерін таратудың 
құрамдас бөліктерінің бірі 
болды. Жоба əлеуметтік 
желілерде ғана емес, одан 
кейінгі түрлі ғылыми-
танымдық іс-шараларда да кең 
қолдау тауып, жобаның 
тəжірибесін, оның 
нəтижелерінің құндылығын 
атап өтті. Қазіргі уақытта 
жобаның барлық консорциумы 
аяқталуға дайындалып жатыр. 
Қорытынды конференция, 
сондай-ақ консорциум 
отырыстары 2021 жылдың 
11-13 қазаны аралығында 
Алматы қаласындағы 

Халықаралық ақпараттық 
технологиялар университетінде 
өтеді. Конференцияда жобаға 
қатысушылар жобаның əртүрлі 
аспектілері бойынша өз 
жұмыстарының нəтижелерімен 
ғана емес, сонымен қатар 
жобаның жеке, 
институционалдық жəне ұлттық 
деңгейде əсерімен бөліседі.

Бұл ретте жол картасын іске 
асыру жəне гуманитарлық 
саладағы студенттердің 
метақұзыреттілік спектрін 
негіздеу үшін мүдделі 
тараптармен байланыс құралы 
ретінде виртуалды форсайт 
зертханасын құру кезінде TEL 
технологияларын пайдалану 
аспектісіне ерекше назар 
аударылды. Жалпы, 
қатысушылар KUTEL 
жобасының 
университеттердегі білім беру 
үдерісінің сапасын 
арттырудағы нақты ықпалын 
талқылап, «Инновация жəне 
цифрландыру:

Халықаралық ақпараттық 
технологиялар университеті, елдегі 
үйлестіруші Гүлнар Закирова. 
Тел +7 727 3308566 ішкі 2049, 
электрондық пошта: gulzak@mail.ru

 TEL жəне білім беру үдерісінің 
сапасы», «TEL білім беру 
сапасы: мүдделі тараптардың 
қатысуы», «Ұйымдық даму мен 
мəдени өзгерістердің қозғаушы 
күші ретінде сыртқы сапаны 
қамтамасыз ету процедурасын 
анықтау жəне əзірлеу», «Білім 
беру үдерісін жаңғырту: 
студент-студент жəне студент-
мұғалім өзара əрекеттесуі» жəне 
т.б.

КЕЛЕСІ ҚАДАМДАР




