
КІРІСПЕ

2021 жылдың 11-13 қазаны 
аралығында Алматы 
қаласындағы Халықаралық 
ақпараттық технологиялар 
университетінде,  KUTEL 
жобасының қатысушылары 
«Қазақстан университеттері 
ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып оқытудың 
сапасын қамтамасыз ету 
үдерістерін жетілдіру» атты 
қорытынды іс-шараларын 
өткізді. Іс-шараның бірінші 
күнінде «TEL Innovations and 
Quality in Education» 
халықаралық конференциясы 
өтті. Конференция 
қатысушыларына өз құттықтау 
сөздерін келесі беделді 
өкілдер жолдады:  ХАТУ 
халықаралық ынтымақтастық 
жөніндегі проректоры 
Е.А.Дайнеко жəне жоба 
үйлестірушісі профессор 
Артуро Лавалле, Маркони 
университеті, Рим, Италия. 
Конференция аралас 
форматта өтті, қазақстандық 
серіктестердің көпшілігі 
Алматы қаласына келіп, 
офлайн режимінде, еуропалық 
серіктестер жəне кейбір 
қазақстандық серіктестер 
онлайн режимінде қатысты. 

БАСТЫ НАЗАРДА

Кез келген жобаның 
міндеттерінің бірі мүдделі 
тараптардың өкілдерінің 
назарына оның нəтижелерін 
жеткізу болып табылады: 
жаңа бағдарламалар, оқу 
материалдары, сəтті 
тəжірибе, басқа да 
дəлелденген өнімдер. Бұл 
ретте нақты мақсатты 
топтарға қажетті ақпаратты 
жеткізудің қарапайым, түсінікті 
жəне нанымды жолын табу 
маңызды. Сондықтан көптеген 
жобалардың 
табыстылығының маңызды 
факторы ол ақпаратты 
таратудың тиімді 
стратегиясының болуы жəне 
іс жүзінде жүзеге асырылуы 
болып табылады.  Жоба 
консорциумы жобаның 
орындалу барысы, оның 
серпінді дамуы мен 
нəтижелері туралы ақпаратты 
тарату бойынша тиімді жұмыс 
істейді. Жоба аясындағы іс-
шаралар туралы ақпарат 
консорциум мүшелерінің 

Əрбір жобаны жүзеге 
асыруда оның тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге, яғни 
қаржыландыру аяқталғаннан 
кейін оның нəтижелерін 
пайдалануға үлкен көңіл 
бөлінеді, бұл бірнеше 
аспектілерді ескереді: 
қаржылық аспект, 
ұйымдастырушылық аспект, 
бизнестің үздіксіздігі, 
мультипликативтілік. 5 
қазақстандық серіктес KUTEL 
зертханаларын құрды, 
олардың табысты жұмысы 
болашақта қаржыландыруға 
да байланысты. 
Ұйымдастырушылық аспект 
ресурстарды, оның ішінде 
адам мен интеллектуалды 
ресурстарды сақтауды 
болжайды. 
Мультипликативтілікті тымды 
басқару əрекеттері (жаңа 
технологияларды енгізу, ноу-
хау, мотивация жүйесін 
жетілдіру жəне т.б.) 

есебінен жүйенің тиімділігін 
көбейту деп түсіну керек. Бүкіл 
консорциум үшін келесі 
қадамдары зияткерлік 
ресурстарды аяқтау бойынша 
жұмыс, Deliverables 2.8 жəне 
2.9, сондай-ақ жоба 
нəтижелерінің тұрақтылығын 
қамтамасыз ету бойынша 
жұмыс болып табылады.

веб-сайттарында ғана емес, 
сонымен қатар əлеуметтік 
желілерде – Facebook, Instagram, 
Twitter-де үнемі жарияланып 
отырды. 

2021 жылдың маусым айында 
қазақстандық серіктестер 
өткізген Ұлттық вебинарлар да 
жоба тəжірибесін кеңінен тарату 
болды. Сонымен бірге, вебинар 
спикерлері қатысушылардың 
хабардарлығын арттыруға ғана 
емес, сонымен қатар жобаның 
мəнін шынайы түсінуге, 
жеткізуге, оның нəтижелерін 
пайдалану процесіне тартуға 
тырысты. Вебинарларға 400-ден 
астам қатысушы, Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің Білім жəне ғылым 
сапасын қамтамасыз ету 
комитеті, көптеген үкіметтік емес 
ұйымдар, сондай-ақ еліміздің 
100-ден астам жоғары оқу 
орындарының өкілдері.

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

КЕЛЕСІ ҚАДАМДАР




