
2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ ЕСЕБІНДЕГІ                       

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бағыты/Тақырыбы Өткізу 

мерзіім 

Өткізу 

орны 

Тыңдаушылардың 

категориясы 

 

1. Қосымша білім берудің  

музыкалық бағытында 

(этносольфеджио) 

балалардың әлеуметтік-

тұлғалық дамуын 

ұйымдастырудың заманауи 

жолдары  

13-22 

қаңтар 

2014 ж. 

 

Астана қ. 

 

Музыкалық 

бағыттағы қосымша 

білім беру 

педагогтері 

2. Жаңғырту жүйесі 

контекстіндегі балаларға 

қосымша білім беру: 

инновацияларды енгізу және 

қызмет сапасын қамтамасыз 

ету 

24 ақпан- 

5 наурыз 

2014 ж. 

Астана қ. 

 

Қосымша білім беру 

ұйымдарының 

басшылары 

 

3. Ғылыми-техникалық бағыт 

бойынша қосымша білім беру 

ұйымдары балаларының 

техникалық 

шығармашылығын дамыту 

14 мамыр 

-23 мамыр 

2014 ж. 

Ақтөбе қ. Ғылыми-

техникалық 

бағыттағы қосымша 

білім беру 

педагогтері 

4. Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы экология-

биология бағытының негізгі 

құзыреттіліктерін тиімді 

қалыптастырудың заманауи 

технологиялары 

9-18 

маусым 

2014 ж. 

 

Семей қ. Экология-биология 

бағыттағы қосымша 

білім беру 

педагогтері 

5. Қосымша білім беру 

ұйымдарында туристік-

өлкетану бағытында 

қолданылатын инновациялық 

технологиялар 

8-18 

қыркүйек 

2014 ж. 

 

Алматы қ. 

 

Туристік-өлкетану 

бағыттағы қосымша 

білім беру 

педагогтері 

6. Қосымша білім беру 

ұйымдарының әдістемелік 

қызмет жұмысының 

инновациялық жолдары 

15-24 

қазан 

2014 ж. 

Павлодар қ. Қосымша білім 

беру 

ұйымдарының                      

әдіскерлері, жалпы 

білім беретін 

мектептердің 

директор 

орынбасарлары 

мен тәлімгерлері 

және қоғамдық 

қозғалыстың 

жетекшілері 



 

2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТ ЕСЕБІНЕН ТЫС  

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бағыты/Тақырыбы Өткізу 

мерзіім 

Өткізу орны Тыңдаушылардың 

категориясы 

 

1 Балалар лагерлерінің  

қызметін ұйымдастырудың 

заманауи жолдары  

 

23-26 сәуір  

2014 ж. 

Ақмола 

облысы,      

Щучье қ. 

Педагог-

ұйымдастырушылар, 

жазғы сауықтыру 

лагерлерінің тәлімгерлері 

2 Қосымша білім берудің  

музыка бағытында 

(фортепиано) балалардың 

әлеуметтік-тұлғалық 

дамуын ұйымдастырудың 

заманауи жолдары 

7-16 сәуір 
2014 ж. 

Қарағанды қ.,  

№ 2 Өнер 

мектебі 

Музыкалық бағыттағы 

қосымша білім беру 

педагогтері 

3 Қосымша білім беру 

ұйымдарындағы әскери-

патриоттық тәрбие 

15-19 

қыркүйек 

2014 ж. 

Астана қ. Әскери-патриоттық, 

әскери-спорттық клуб 

жетекшілері, алғашқы 

әскери дайындық 

мұғалімдері 

4 Қосымша білім беру 

жүйесінде оқушылардың 

рухани-адамгершілік дамуы 

мен тәрбиесі  

(мұражайлық педагогика) 

1-9 қараша 

2014 ж. 

Астана қ. Қосымша білім беру  

және жалпы білім беру 

ұйымдарының мұражай 

жетекшілері мен 

ұйымдастырушылары 

 

 

 

 


