
«ӘБЕО орталығы ЖШС-да онлайн оқыту Бекітілген жоспарға және біліктілікті 

арттыру курстарының Білім беру бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі.  

Ағымдағы жылға арналған курстардың тақырыбы мен өткізу мерзімі ресми сайтта 

«Біліктілікті арттыру курстарының жоспарлары» бөлімінде берілген. Курстардың білім 

беру бағдарламалары «Біліктілікті арттыру курстары бағдарламасының жобалары» 

бөлімінде ұсынылған. 

Тыңдаушылардың тізімін қалыптастыру облыстық және/немесе қалалық, аудандық 

білім бөлімдерінен, сондай-ақ басқа да заңды және жеке тұлғалардан алынған өтінімдер 

негізінде жүзеге асырылады. 

Тыңдаушыларды курсқа қабылдау тыңдаушылар тізімі негізінде Бас директордың 

бұйрығымен ресімделеді. Курстарға жазылу рәсімімен «Біліктілікті арттыру курстарына 

қабылдау ережелері мен тәртібі» бөлімінде толығырақ танысуға болады. 

Курстар Zoom платформасын, WhatsApp қосымшасын, электрондық поштаны және 

басқа да қолжетімді Интернет-ресурстарды пайдалана отырып жүргізіледі. Оқыту 

тыңдаушылардың бейнедәрістерге, вебинарларға міндетті түрде қатысуын, олардың өз 

бетінше жұмыс, бақылау жұмыстарын, тест тапсырмаларын және т.б. уақтылы орындауын 

білдіреді. 

Оқытудың негізіне бейнедәрістер мен вебинарлар жатады. Дәріс слайдтарды 

көрсетумен, бейнероликтерді, құжаттарды және басқа да материалдарды көрсетумен 

сүйемелденуі мүмкін. Курсқа тақырыбына тәуелді бейнетізбек графикамен, басқа 

бейнелерге сілтемелермен, лекция түсінігін тексеруге немесе қаралған материалды 

бекітуге көмектесетін тест форматындағы бақылаумен толықтырылуы мүмкін. 

Бейнедәріске алдын ала тыңдаушы өз бетінше үйренуге тиісті қосымша материалдар қоса 

берілуі мүмкін. Бұл ғылыми журналдардағы мақалалар, фильмдер, кітаптар, фотосуреттер, 

таңдау үшін қосымша дәрістер және т. б. болуы мүмкін. 

 Бейнедәрістер Білім беру бағдарламасына және курстың оқу-тақырыптық 

жоспарына сәйкес белгілі бір тақырып бойынша өтеді, белгілі бір уақытқа жоспарланады. 

Бұл ретте тыңдаушыларға онлайн дәрістің басталу және аяқталу уақыты алдын ала 

көрсетіледі, қосылуға сілтеме жіберіледі. Бейнедәрістер уақыты, жалпы алғанда, кемінде 

20 академиялық сағатты (күніне 4 академиялық сағат) құрайды. Курстың қалған сағаттары 

тыңдаушылардың, соның ішінде, курс оқытушыларының басшылығымен өздік 

жұмыстарды орындауға бөлінеді. 

Тыңдаушылар курс барысында бейнедәрістер материалдарын зерделейді, 

талқылауға белсенді қатысады, микрофон арқылы сұрақтар қояды, сондай-ақ чатта 

түсініктемелер жазады. Тыңдаушының экранда болуы міндетті шарт болып табылады. 

Курс қатысушыларына өзін-өзі тексеру үшін де, оқытушының бағалау үшін де әртүрлі 

тапсырмалар беріледі. Тапсырмаларды орындау да оқытудың міндетті шарты болып 

табылады. Тыңдаушылар вебинар барысында, чатта және/немесе электрондық пошта 

арқылы тапсырмаларды талқылап, сұрақтар қоя алады. Оқыту қорытындысы бойынша 

тыңдаушылар бақылау жұмысын немесе сынақ  тапсырады.  

Сағаттар саны – 36 академиялық сағат. Біліктілікті арттыру курстары аяқталғаннан 

кейін, тыңдаушыға белгіленген үлгідегі курстардан өткені туралы сертификат жіберіледі.  
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