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ГЛОССАРИЙ 

CLIL - пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі 

негізінде сабақта берілетін тапсырмалар мен 

жұмыстар тілді дамыту бағытында жүреді. 

Яғни тілдік емес пән оқытушылары тек 

пәннің мазмұнына ғана емес, сонымен қатар 

сол пән арқылы оқушылардың тілдік 

дағдыларын дамытады. 

Кіріктірілу – бұл бір оқу мазмұнының  әр түрлі 

саладағы жан-жақты  білімдермен тоғысуы, бір-

бірімен араласып кетуі. 

Командалық оқыту «Team teaching» – бұл 

екі мұғалімнің өзара қызметтестігі, олар 

ортақ мақсатқа жету үшін, яғни 

оқушылардың білімдерін жетілдіруге 

ұмтылады. Оқушылар үшін мұғалімдер білім 

беретін ортаны жасайды және өзінің білім 

беру тәжірибесін жетілдіріп отырады.  

Мұғалімдер бірлесе отырып сабақты 

жоспарлайды және сабақты немесе сабақ 

серияларын өткізеді, оқу ресурстармен өзара 

бөлісіп, оқушылардың жетістіктерін бірлесе 

бағалайды, сонымен қатар, бағалаудың 

қорытындысын негізге ала отырып, білім 

беру әдістерін үнемі дамытып отырады. 

Қазақстан Республикасының білім және 

ғылым министірлігі 

Өскемен қаласы әкімдігінің  

«№ 26 орта мектебі» КММ 

 

 

 

«Пәнді кіріктіріп оқытудағы үштілділік» 

атты семинар  

БАҒДАРЛАМАСЫ 

ПРОГРАММА 

семинара 

«Трехъязычие в предметной интеграции» 

 

 

 

 

Өскемен қаласы 

Қаңтардың 25-і 

2016-2017 оқу жылы 

  



 

 

"Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - 

ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі - 

әлемдік жаһандық экономиканың сәтті 

қолданысындағы тіл" 

Н.Ә.Назарбаев. 
 

 

 

Уақыты Мазмұны           Өтілу  

         орны 

Жұмыс түрі Жауапты модератор 

13.15 -

14.00 

Қонақтарды  

қарсы алу 

     1 қабат Тіркеу А.Б.Болатова  

Н.А.Джабыкпаева  

14.00- 

14.05 

Алғы сөз  

 

Мәжіліс  залы 

 

Қалалық БББ әдіскері  

З.С.Скакова  

14.05-

14.10 

Семинар бағдарлама-

сымен таныстыру 

Директордың ОІЖ орынбасары  

Н.С.Кабдуахитова  

14.10-

14.20 

«Пәнді кіріктіріп 

оқытудағы үштілділік» 
          

Мәжіліс  

залы 

 

баяндама 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімдерінің ӘБ жетекшісі  

М.Д.Ахметова  

14.20-

14.30 

«Үштілділік оқыту 

бағдарламасын жүзеге 

асырудың тиімді әдісі» 
баяндама 

А.М. Жақсылықова  

«№13 орта мектебі» КММ 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі 

«Пәнді кіріктіріп оқытудағы үштілділік» 

 

 

 

 

 

 

14.35 – 

15.20 

«Үштілділік 

жағдайдағы диалогтік 

оқыту» 

 

 302 каб 

 

Коучинг 
О.Ж.Кенжебаева   

ІІ (негізгі) деңгей  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі 

Қысқы ойындар  

5А (орыс сыныбы) 

Қазақ тілі 

Орыс тілі  

Ағалшын тілі 

314 каб Кіріктірілген 

ашық сабақ 

 

 

Ж.М.Аженева  

А.Т.Нигметжанова 

К.Б.Смагулова  

 

Адамның дене 

мұшелері.  

1 Д (қазақ сыныбы)  

Жаратылыстану 

 

213 каб 

Жаңартылған 

білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 

үштілділікті 

қолдану 

Ашық сабақ 

Н.Н.Нуриева 

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

 

Қыс келді 

3А (орыс сыныбы) 

Қазақ тілі 

Ағылшын тілі 

Бейнелеу өнері 

 

312 каб 

Кіріктірілген 

ашық сабақ 
 

 

А.М.Уркунчинова 

А.Д.Дулатова 

О.К.Штайгервальд 

15.25-

15.45 

Қорытындылау  

 

Мәжіліс залы ҚБББ  Әдіскері 

З.С.Скакова 


