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Алғыс

Мақтаныш

Халықаралық Кембридж жарысының жүлдесі
Жуырда Англияның
Кембридж университетінде «The intellectuals
Challenge Competition»
(TIC) Халықаралық
жарысы өтті.
Сайысқа біздің лицейден 10 «Б»
және 9 «С» сыныбының оқушылары Адель Жаңабай мен Асыл
Нукпи қатысты. Барлығы 28 мемлекеттен 300-ге жуық оқушы қатысқан сайыста екі қызымыз да
жүлде алып қайтты.
Дода үш кезеңнен өтті, соның
бірі – эссе жазудан Асыл алтын,
Адель күміс медальдарына қол жеткізді.
Сондай-ақ, Асыл «Әлеуметтік
ғылымдар», Адель «Өнер және
дизайн» олимпиадасында жоғары
нәтиже көрсетіп, екеуі де І-орынға ие
болып, алтын медальмен марапатталды. Одан бөлек, викторина ретінде өткізілген командалық ойында
да қыздарымыз алтын медальдан

жеңіп алды. Оқушыларға ағылшын
тілі пәнінің мұғалімі Алиева Ғазиза
Дүйсенбіқызы жетекшілік етті.
Жалпы, жарыста Қазақстанмен
қатар, Қырғызстан, Литва, АҚШ,
Аустралия, Босния, Индонезия
және т. б. елдердің білім алушылары бақ сынады.
Одан соң, оқушылар Лондондағы
Букингем сарайын, Гайд саябағын

Сара ОРГАНОВА,
«БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»
қыз балалар лицейі
директорының
тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары
Алматы қаласы

КазНУ открыл Институт устойчивого развития

В рамках мероприятий АЭФ ректор КазНУ, академик Галым Мутанов презентовал международному
академическому сообществу концепцию и направления работы Института устойчивого развития. Он
отметил, что благодаря активной
деятельности Пан Ги Муна в должности Генерального секретаря были
инициированы глобальные проекты
ООН: программа «Академическое
влияние», программы по устойчивой
энергетике и другие, а также определены цели устойчивого развития
человечества.
КазНУ им. аль-Фараби стал чле-

ном, а затем одним из десяти глобальных хабов программы ООН
«Академическое влияние» и внес
заметный вклад в реализацию целей устойчивого развития на многих
международных площадках, включая платформу «G-Global».
«Большую поддержку в деятельности КазНУ во главе глобального
хаба оказывает идейный вдохновитель создания программы ООН
«Академическое влияние», восьмой
генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун. Мы признательны за помощь и
согласие дать его имя открываемому
институту, это почетно и ответственно», – подчеркнул ректор Г.Мутанов.
«Для меня большая честь работать вместе с таким университетом,
как КазНУ им. аль-Фараби. Его передовой опыт мирового координатора академического сообщества
по вопросам устойчивого развития
эффективен, востребован и высоко
ценится в ООН. Это признанный лидер в деле продвижения инициатив
ООН, направленных на решение
вызовов тысячелетия. И то, что его
полномочия главы глобального хаба

продлены до 2020 года, свидетельствует о большом доверии ООН», –
сказал Пан Ги Мун.
Он также подчеркнул, что это
успех для всего Казахстана и свидетельство растущего мирового авторитета страны и национального
вуза. На встрече ректор Галым Мутанов и Пан Ги Мун скрепили подписями намерение о сотрудничестве
и совместной работе в деле продвижения деятельности Института
устойчивого развития КазНУ.
«Мы рады, что в Казахстане, в
ведущем вузе КазНУ им. аль-Фараби открывается Институт устойчивого развития. Наше сотрудничество выходит на качественно новый
высокий уровень, всецело отвечает
интересам ООН и международного сообщества в решении мировых
проблем человечества», – отметил
генеральный директор Института
глобального участия и расширения
прав и возможностей Университета
Ёнсе Мёнгсей Сон.
Пресс-служба КазНУ
им. аль-Фараби

ПЯТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Жилье по программе «5-20-15»

В рамках реализации
пяти социальных инициатив Президента в
Карагандинском государственном техническом университете
совместно с городским
филиалом партии «Нұр
Отан» прошла встреча
профессорско-преподавательского состава,
сотрудников с представителями АО «Жилстройсбербанк».
Представители финансового учреждения рассказали о реализации
инициативы Главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» по программе
«7-20-25». Участники встречи получили информационные буклеты банка.
Им подробно разъяснили особенности государственной программы
«Нұрлы жер», возможности получения квартир, условия кредитования,
открытия депозитов. Сотрудники банка представили также программы но-

вых объектов жилищного строительства в городе Караганде и в области
(Жезказган, Балхаш, Темиртау).
Жилстройсбербанк предлагает
свою программу на условиях «5-2015». Основное требование – приобретение жилья на первичном рынке.
Также необходимо наличие учета в
соответствующей очереди. При рас-

«Рухани жаңғыру» –
білім саласының
көкжиегі

(Hyde Park) аралады. Кембриджге
деген саяхат сәтті аяқталды.

СОБЫТИЕ

В Астане на платформе
Астанинского экономического форума (АЭФ)
КазНУ им. аль-Фараби
открыл Институт устойчивого развития имени
Пан Ги Муна. Это решение было объявлено
по итогам успешной
руководящей деятельности университета в этой
области.
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смотрении заявок играют роль оценочные баллы по депозиту.
Встреча прошла интересно. Сотрудники вуза получили исчерпывающие ответы на вопросы, им были даны подробные консультации
специалистов банка.
Пресс-служба КарГТУ

Білім саласы сан
тараулы ақпараттарға толы. Оларды
қабылдау ХХІ ғасыр
еншісіндегі жаңа технологиялармен, болашақ білімді ұрпақты
даярлайтын мектепті
басқарудың жаңашыл
жаңалықтарын қалт
жібермеуді қажет етеді.
Елбасымыздың «өмір
бойы білім алу» керек
деген қағидасын әр
мектеп басшысы ұстаным ретінде қабылдауы міндет. Бұл кезекте
сапалы біліктілікті
арттыру курстарының маңызы зор.
Сапалы біліктілікті арттырудың дәлелі ретінде «Өрлеу» БАҰО» АҚФ Қазақстан
Республикасы білім беру
жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын
Республикалық институтында (ББЖ ҚБАРИ) өткізілетін
қысқа мерзімді курстарын айтуға болады. Мектеп басшыларының біліктілігін арттыратын бұл «қарашаңырақта»
республиканың түкпір-түкпірінен әртүрлі дәрежедегі мектептердің директорлары, директордың оқу ісі және тәрбие
жөніндегі орынбасарлары біліктіліктерін арттыруда. Біз
де мектептің оқу ісі жөніндегі
орынбасарларына арналған
курсқа қатысып, біліктілігімізді
арттырдық. ББЖ ҚБАРИ директоры, п.ғ.д., профессор
Жансауле Макатова қарапайымдылығымен адамның жанын баурап алады. Ұжымда
білімнің салтанат құруы да,
басшының қарапайымдылық
ұстамдылығының жемісі десек артық болмас.
Білім ордасына кіргеннен,
ғаламның жетінші кеңістігіне енгендей әсер аласың.
Директордың оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі
орынбасары Әсел Танатованың күлімдеп қарсы алуы,
ұжымның шаңырағына күн
нұрымен бірге білім сәулесін
сепкендей. Қазіргі таңда
қоғамның білімге деген талабын жоғары көтере білген
ұжымға алғысымыз шексіз.
«Білім беру мазмұнын
жаңарту аясында мектепті
басқарудың құзырлылық амалы» курсының жалпы мақсаты – басқарудың инновация
лық процестерін модельдеу,
білім беру жүйесіне арналған
орта білім мазмұнын жаңарту
бағдарламасымен және критериалдық бағалау жүйесімен
таныстыру. Күнделікті сабақ
жаңа идеялармен ұштасып,
ағыны қатты сарқырамадай

қызу жұмысқа кірісуімізге серпін берді. «Самғау» тобымыз
курс барысында өз ойларымен бөлісіп қана қоймай,
көкейдегі сұрақтарға да өз
жауаптарын алып қанағаттанды. Арнайы курсқа жиналған
оқу ісінің меңгерушілері білім
беру саласындағы жаңашылдықтардан қалыс қалмай,
ілесуге ынталы екендіктерін
жеткізді.
Кураторымыз Әсел Қайырбекқызы айтпақшы, басқару стилі – нәтижеге бағытталған.
Жаңа
жағдайда
жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың
ең басты қағидасы.
Жаңаша түрленген бағдарлама бойынша курсты
өткізу барысында оның әр
түсінің басымдылығына мән
беруге тырыстық. Енді осы
бағытпен білім көкжиегін
кеңейтіп, жаңаша түрленген бағдарлама идеясымен
жұмыс істеуге бекіндік. Ол
өз кезегінде оқу ісі меңгерушілерінің құндылығы мен
ұстанымын жаңартуға, сол
арқылы жоспарлау үдерісін жаңашалауға бағытталып отыр. Ендеше, осы
курс шеберлікті шыңдауға
игі бастама болмақ.
Болашақта Қазақстанның
дамыған мемлекеттердің қатарында болатынына сеніміміз мол. Қай заман, қандай ел болмасын болашаққа
бағдар құрып, жаңару мен
жаһандану жолында тынбай еңбек етері анық. Алға
қойылған мақсат, болашаққа
құрылған жоспар мемлекеттің өркендеп өсуінің кепілі.
Тек жоспар құрып қана қоймай, оны жоғары деңгейде
орындай білу де өнер. Курсқа
қатысушылар атынан алғысымызды жеткіземіз!
Себебі, біздің бағдарымыз
анық, бағытымыз түзу. Рухани жаңғыру арқылы жарқын
болашаққа жетейік!
Сауле ЖҰМАБЕКОВА,
№5 МГ директорының
оқу ісінің меңгерушісі
Алматы қаласы
Гүлбану АРЫСТАНБЕКОВА,
№8 гимназиясы
директорының оқу
ісі меңгерушісі
Талғар қаласы
Алматы облысы
Асылбек ЕСҚАНАЕВ,
Талғат Бигелдинов
атындағы ОМ
директорының оқу ісі
меңгерушісі
Көкарал ауылы
Мақтарал ауданы ОҚО
Салтанат ЖАҚАЛАҚОВА,
№26 МГ директорының
оқу ісі меңгерушісі
Астана қаласы

