Published on Информационно-Аналитический центр (http://iac.kz)
Home > "Үш тілде білім беру: ұлттық және халықаралық тәжірибе" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
материалдары

[1]

Пленарлық
отырыс

Қазақстандағы тілдік мәселелерге шолу: тіл
саясаты, тілдерді үйрену және қолдану аясы [2]

Уильям Фиерман

Үштілділік: жеке және әлеуметтік аспектілер. Үш
тілде білім беру жүйесін мектептерде жүзеге асыру

Элит Олштейн

[3]

Еуропадағы үш тілде білім беру бойынша
қолданысқа енген бағдарламалар - практика және
сын-тегеуріндері [4]

Хьюго Баетенс-Бердсмор

Үш тілде білім беруді кезең-кезеңімен енгізу
барысындағы Қазақстан Республикасының
мектептері мен жоғары оқу орындарының
дайындық деңгейін зерттеу нәтижелерінің
таныстырылымы [5]

«Ақпараттық-талдау
орталығы» АҚ

Үш тілде білім беру: мектеп директорлеріне кеңес [6] Фред Дженеси
Үш тілде білім беру контексінде: Қытай
тәжірибесінен алынған сабақтар [7]

Анвей Фенг

«Translanguaging» білім алушылардың үш тілде
тілдік репертуарын кеңейту және нығайту
мүмкіндігі ретінде [8]

Кэтлин Хью

Ағылшын тілін оқыту тілі ретінде пайдалану [9]

Марк Вейстелл

Тәжірибелік семинар (2)
Үш тілде білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету

[10]

Секциялық отырыс (4)
Үш тілде білім беруді мектептерге енгізудің ағымдық тәжірибесі
Тәжірибелік
• Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі үш тілде білім беруді жүзеге
семинарлар
асыру үдерісін зерттеу [11]
мен секциялық • Үш тілде білім беруді ЖОО-ларда енгізу тәжірибесі [12]
отырыстар
• Физика сабақтарындағы үштілділік [13]
(1-күн)
Секциялық отырыс (5)
Үш тілде білім беруді дамыту аясында қазақ және орыс тілдерін
меңгеру және оқыту
• Мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері [14]
• Қазақстан жоғарғы мектебінде үш тілде білім беру контексінде орыс
тілін оқытудың өзгешелігі [15]
• Ұлттық тіл - еліміздің баты байлығы [16]
• Сөзжасамдық құзыретті қалыптастыру [17]
• Білім берудегі оқыту тілі мен әділдік: көптілділік саясаттың
салдары [18]

Хьюго Баетенс-Бердсмор
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Секциялық отырыс (6)
Мұғалімдерді үш тілде білім беруге даярлау бағдарламаларын
жоспарлау және іске асыру
Кэтлин Хью
• Оңтүстік Африкадағы көптілді білім беру контексінде мұғалімдерді
[19]даярлау бағдарламаларын ұйымдастыру, әзірлеу және жүзеге
З.Суранчиева
асыру [19]
• Білім беру кеңістігіндегі үштілділік – бәсекелік заманда
Ж.Артықова
мұғалімдерге қойылатын шынайы талаптар [20]
• Ош мемлекеттік университетінде көптілді білім берудің мұғалімдерін
бакалавриат деңгейінде даярлауды жоспарлау [21]
Тәжірибелік семинар (1)
Үш тілде білім беру әдістемесі және әдістері"

[22]

Тәжірибелік семинар (3)
Тілдерді оқу орындарынан тыс жерлерде меңгеруге ынталандыру

Анвей Фенг
Марсело Лопес Лара

[23]

Секциялық отырыс (4)
Ағылшын тілін оқытудың тәсілдері
• Үш тілде білім беру жүйесін енгізу және оның ағылшын тілін оқытуға

қатынасы [24]
• Қазақ тілімен салыстыра отырып ағылшын тілі дыбысталуын үйрету
[25]

• Ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын кемені үлгілеу мысалында

дамытудың тәсілі [26]
• Үштілділік – оқушылардың көптілді тұлғасын қалыптастырудың негізі
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[27]

Секциялық отырыс (5)
Өзге (ұлттық) тілдерде оқытатын мектептердегі үш тілде білім беру
• Өзге ұлт тілдерінде оқытатын Қазақстан мектептерінде үш тілде
білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың ерекшелігі [28]
• Өзге ұлт тілдерінде оқытатын мектептерде көптілді білім беруді
енгізу [29]
  [29]бойынша жұмыс тәжірибесінен (Шымкент қаласының Ю.Сареми [29]
  [29]атындағы №107 мектеп-лицейінің мысалында) [29]
• Үш тілде білім берудің мектепішілік жүйесін жобалау және
ұйымдастыру [30]
•  [31]ЕҚЫҰ АҰЖК Орталық-Азиялық білім беру бағдарламасының
біріктіретін білім беру саясатын алға жылжытудағы үлесі [32]
Секциялық отырыс (6)
Үш тілде білім беруді ЖОО-ларда енгізу тәжірибесі
• Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының үш тілде білім
беру бойынша жұмыс тәжірибесі [33]
• Ағылшын тілін жаратылыстану-ғылыми пәндерін меңгеру барысында
медиатор ретінде пайдалану [34]
• Көпбейінді ЖОО-ларда ағылшын тілін оқытудың ерекшеліктері [35]
• Фундаменталды физиканы қазақ және орыс топтарында оқытудың
ерекшеліктері мен нәтижелері [36] [36]
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Тәжірибелік семинар (1)
Ағылшын тілінде пәндік мазмұнға негізділген оқыту: ғылыми білім
беру [37]

Элит Олштейн

Тәжірибелік семинар (2)
Үш тілде білім беру және оқу үлгерімі нашар оқушылар [38]

Фред Дженеси

Тәжірибелік семинар (5)
Мектепте үш тілде білім беруді енгізуді қолдауға арналған ағылшын
тілі мұғалімдерінің жобалары [39]
«My first steps in science» [40]
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Л.Копейкина,
М.Отрощенко, Е.Божко,
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Секциялық отырыс (6)
Үш тілде білім беруді ауылдық мектептерде жүзеге асыруға дайындық
• ШЖМ-де үш тілде білім беру саясатына қатысты ағымдық жағдай [41]
Марсело Лопес Лара
• Үш тілде білім беруді Арна ауылының №11 орта мектебінде жүзеге
С.Мақсұтова
[42]асыру тәжірибесі [42]
М. Тәжібаева
Тәжірибелік семинар (2)
«Translanguaging» әдісін екі тілді және үш тілді мектептерде
бағалауда қолдану [43]

Кэтлин Хью

Тәжірибелік семинар (4)
Скаффолдинг стратегиясы: оқушылардың академиялық тілін және
сөйлеу қабілетін дамыту [44]
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Секциялық отырыс (6)
Педагогикалық емес ЖОО-лардың үш тілде білім беруді жүзеге асыру
тәжірибесі
• С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ үш тілде білім беру саясаты:
мәселенің жай-күйі мен келешегі [45]
• Көп тілде білім беру – қоғам дамуының қозғаушы факторы [46]
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Химия және химиялық технология
факультетінде көп тілде білім берудің жетістіктері мен
қиыншылықтары [47]
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