МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ГОРОДУ АСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с Операционным планом работы на 2017 год Филиал акционерного
общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения
квалификации педагогических работников по городу Астана в период с 01.11 по
30.11.2017 года проводит Республиканскую WEB-ярмарку по теме «Триединство
языков в системе образования Республики Казахстан».
Цель: обсуждение и обмен опытом по реализации триединство языков в
организациях образования.
Для участия в работе WEB-ярмарки приглашается:
- профессорско-преподавательский состав филиалов АО НЦПК «Өрлеу»;
- заместители директоров школ и колледжей по научно-методической работе;
- руководители методических объединений естественно-научных и общественногуманитарных дисциплин организаций образования;
- учителя-предметники;
- методисты дошкольного образования.
Направление работы WEB-ярмарки:
1.Внедрение трехъязычного образования в рамках обновления содержания среднего
образования: состояние и перспективы.
2. Использование методов и технологий обучения в преподавании языковых
дисциплин.
3. Совершенствование языковой компетентности педагогов в преподавании
языковых дисциплин в условиях трехъязычия.
4. Применение методики CLIL в преподавании естественно-научных дисциплин
на английском языке.
Форма проведения: on-line.
Порядок проведения:
1. Представление материалов (статей, презентаций, разработок, методических
рекомендаций, пособий, практикумов и др.) участниками для размещения на WEBплощадке. Индивидуальные и коллективные работы принимаются до 30 ноября 2017 года
(включительно) на электронный адрес nalibaevagulzan9@gmail.com.
2. Обмен творческими идеями по актуальным вопросам реализации трехъязычия на
WEB-площадке, комментирование размещенных работ.
3. Выпуск электронного сборника. Электронный сборник будет размещен на сайте
АО НЦПК «Өрлеу» в формате PDF.
Авторы лучших идей и практик в рамках WEB-ярмарки будут отмечены грамотами. Все
участники получат сертификаты.
Рабочие языки: казахский, русский, английский.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет при ИПК ПР по г. Астана: 8(7172) 49-7942, 8-701-59-46-118, Налибаева Гулжан Рысбековна.

Текст публикаций не редактируется и является оригиналом. Оргкомитет не несет
ответственности за содержание материалов и оставляет за собой право отклонения
материалов в случае несоответствия их заявленной тематике.
Приложение 1
Регистрационная карточка участника на
Республиканскую WEB-ярмарку по теме «Триединство языков в системе
образования Республики Казахстан». (01.11 – 30.11.2017)
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Место работы (полностью, без
сокращений)
Должность (полностью, без
сокращений)
Ученая степень, звание
Направление работы WEBярмарки
Тема
Контактный телефон
e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение 2

-

-

-

Требования к оформлению:
формат А4;
шрифт Times New Roman (кегель 12); межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее
– 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; выравнивание по ширине
текста; абзацный отступ – 1,0 см.
объем до 5 страниц машинописного текста в текстовом редакторе Microsoft Word;
на первой строке по центру – название статьи заглавными буквами жирным
шрифтом; на следующей строке – инициалы и фамилия автора, указать должность,
ученую должность, ученую степень; на следующей строке – название организации;
текст статьи и регистрационная форма должны быть собраны в одном документе и
должны быть отправлены на электронную почту nalibaevagulzan9@gmail.com
список литературы размещается в конце текста и составляется в соответствии с
порядком упоминания в статье; ссылки на литературу в тексте оформляются в
квадратные скобки, в виде номера работы в списке литературы, при использовании
цитат обязательно указывать страницу источника: [1, с. 125].

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӚРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҦЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІГІН
АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!
2017 жылдың Жедел жоспарына сәйкес «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Астана қаласы бойынша педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты
2017 жылдың 1 – 30 қараша
аралығында «Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесіндегі Тілдердің
Ҥштҧғырлығы» тақырыбында Республикалық Web-жәрмеңкесін өткізеді.
Мақсаты: білім беру ұйымдарында үш тілде білім беруді жүзеге асыру бойынша
тәжірибе алмасу және талқылау.
WEB- жәрмеңкесінің жҧмысына қатысуға:
- «Өрлеу» БАҰО АҚ Филиалдарының оқытушыларын;
мектеп және колледж директорларының ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі
орынбасарларын;
білім беру ұйымдарының ғылыми-жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық
пәндер әдістеме бірлестіктерінің жетекшілерін;
- пән мұғалімдерін;
- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындарының әдіскерлерін шақырамыз.
WEB-жәрмеңкесінің талқылау бағыттары:
1. Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында үш тілде білім беруді енгізу: жағдайы
мен болашағы.
2. Тілдік пәндерді оқыту әдістері мен технологияларын қолдану.
3. Үш тілде білім беру жағдайында тілдік пәндерді оқытуда педагогтердің тілдік
құзыреттілігін жетілдіру.
4. Ағылшын тілінде ғылыми-жаратылыстану пәндерін оқытуда CLIL әдістемесін
қолдану.
Ӛткізу формасы: он-лайн.
Ӛткізілу тәртібі:
1. WEB-сайтында қатысушылардың материалдарын орналастыру үшін (мақалалар,
презентациялар, әдістемелік құралдар, нұсқаулықтар, семинарлар және т.б.) түрінде
ұсыну. Жеке және топтық жұмыстар 2017 жылы қарашаның 30 (қоса алғанда)
nalibaevagulzan9@gmail.com электрондық поштасында қабылданады.
2. WEB-сайтында тілдердің үштұғырлығы өзекті мәселелері бойынша шығармашылық
идеяларымен алмасу және орналастырылған жұмыстарға шолу жасауға болады.
3. Электрондық кітапшасын шығару. Электронды жинақ PDF форматында «Өрлеу» вебсайтында орналастырылады.
WEB-жәрмеңкесі шеңберінде авторлардың үздік идеялары мен тәжірибелері атап
өтіледі. Барлық қатысушыларға сертификаттар жіберіледі.
Жҧмыс тілі: қазақша, орысша, ағылшынша.
Барлық сұрақтар бойынша ұйымдастыру комитетіне хабарласуға болады:
Астана қаласы, ПҚ БАИ, 8- (7172) 49-79-42, 8-701-59-46-118 Нәлібаева Гүлжан
Рысбекқызы. Жарияланымдар мәтіні түзетілмейді және түпнұсқа болып табылады.

Ұйымдастыру комитеті материалдардың мазмұны үшін жауап бермейді және тақырып
сәйкестігі сақталмаған жағдайда материалдық ауытқулар құқығын автордың өзіне
қалдырады.

1-қосымша
Қатысушының тіркеу карточкасы
«Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесіндегі Тілдердің Ҥштҧғырлығы» атты
Республикалық Web-жәрмеңкесі.
(01.11-30.11.2017)
1
2
3
4
5
6
7
8

Аты, жөні, әкесінің аты
(толығымен)
Жұмыс орны (толығымен)
Қызметі (толығымен)
Ғылыми дәрежесі, атағы
Web-жәрмеңкесінің талқылау
бағыты
Тақырыбы
Байланыс телефондар
e-mail

2-қосымша
Тіркеу ҥшін талаптар:
- А4 форматы;
- Times New Roman әріпі (12 түйреуіштер); жоларалық интервал - 1,0; парақтың
параметрлері: жоғарғы - 2 см, төменгі - 2 см, сол жақ - 3 см, оң - 1,5 см; мәтін ені туралау;
шегінісі - 1,0 см.
- мәтін Microsoft Word редакторында 5 беттен аспау;
- орталықта алғаш жолда - қою әріптермен мақаланың атауы; келесі жолда – аты - жөнін
және автордың тегін, лауазымын, ғылыми атағын, ғылыми дәрежесін көрсетіңіз; келесі
жолда - ұйымның атауы;
-сайттың
мәтіні
және
тіркеу
формасы
бір
құжатта
жинақталып,
nalibaevagulzan9@gmail.com электрондық поштасына жіберілуі керек.
- әдебиеттер тізімі мәтін соңында орналастырылады және мақала аталған рәсімге сәйкес
ресімделеді: [1, с.125].

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
JOINT-STOCK COMPANY "NATIONAL CENTER FOR TRAINING OF
QUALIFICATION "ORLEU" INSTITUTE FOR TRAINING QUALIFICATION OF
PEDAGOGICAL WORKERS IN CITY OF ASTANA

CALL FOR PAPER
DEAR COLLEAGUES!
In accordance with the Оperating plan for 2017, the branch of the Joint Stock Company
National Center for Advanced Training «Orleu» The Institute for Advanced Training of
Teachers of the City of Astana is holding the Republican WEB-fair on the theme “The Trinity
of Languages in the Education System Republic of Kazakhstan” in the period from 01.11 to
15.11.2017.
Purpose: discussion and exchange of experience on the introduction of trilingual education
in education organizations.
To participate in the WEB-fair we invite:
- The teaching staff of the branches of JSC “NCFT “Orleu”.
- Deputy directors of schools and colleges for scientific and methodological work.
- Heads of methodological associations of natural sciences and social and humanitarian
disciplines of educational organizations.
- Methodologists of preschool education.
The direction of the WEB-fair:
1. Introduction of trilingual education in the framework of updating the content of secondary
education: the state and prospects.
2. Use of methods and technologies of teaching in the teaching of linguistic disciplines.
3. Improvement of language competence of teachers of educational organizations in the
teaching of language discipline.
4. Application of the CLIL methodology in the teaching of natural science disciplines in
English in conditions of renewal of education.
Form of carrying out: on-line.
Order of conduct:
1.Presentation of materials (articles, presentations, developments, methodological
recommendations, manuals, practical work etc.) by participants for posting on the WEB-site.
Individual and teamwork is accepted until November 30, 2017 (inclusive) to the email address
nalibaevagulzan9@gmail.com
2. Exchange of creative ideas on topical issues of trilingualism on the WEB-site, commenting
on the posted works.
3. Release of the electronic collection. The electronic compilation will be posted on the
website of the " Orleu " in PDF format.
Within the framework of WEB-fair it is planned to note the authors' letters of best ideas and
practices. All participants will receive certificates.
Working languages: Kazakh, Russian, English.
On all questions to apply to the organizing committee at the “Orleu” for Astana 8 (7172) 49-7942, 8-701-59-46-118, Nalibayeva Gulzhan Rysbekovna.

The text of the publication is not editable and is the original. The Organizing Committee is not
responsible for the content of the materials and reserves the right to reject the materials in case of
inconsistency with their stated subject matter.

Appendix 1
Registration card of the participant on
Republican WEB-fair on the theme "Trinity of languages in the educational system of the
Republic of Kazakhstan". (01.11 - 30.11.2017)
1
2
3
4
5
6
7
8

Surname, name, patronymic (in full)
Place of work (completely, without
abbreviations)
Position (completely, without
abbreviations)
Scientific degree, rank
Direction of work of WEB-fair
Theme
Сontact number
e-mail address

Appendix 2
Requirements for registration:
- Format A4;
- font Times New Roman (pins 12); line spacing - 1.0; fields: upper - 2 cm, lower - 2 cm, left - 3
cm, right - 1.5 cm; alignment to the width of the text; indention - 1.0 cm.
- up to 5 pages of typewritten text in a Microsoft Word text editor;
- on the first line in the center - the title of the article in capital letters in bold; on the next line the author's initials and surname, indicate the position, academic position, academic degree; on
the next line - the name of the organization;
- The text of the site and the registration form must be collected in one document and sent to an
e-mail nalibaevagulzan9@gmail.com
- the list of literature is placed at the end of the text and is compiled in accordance with the order
of mentioning in the article; references to the literature in the text are formatted in square
brackets, in the form of the number of the work in the list of literature, when using quotations, be
sure to indicate the source page: [1, p. 125].

