ЖШС «ҚазККА Алматы көлік колледжі »

«Әлем – нақты ғылым тілінде» атты жаратылыстану
ғылыми пәндері циклінің апталығы жайлы есебі

2017-2018 оқу жылы

15.01.2018- 19.01.2018ж. күндер аралығында өтетін
«Әлем – нақты ғылым тілінде» атты жаратылыстану ғылыми пәндері циклінің
апталығының жоспары.
Мақсаты:Ынтымақтастық оқу жағдайында оқытушылар бір-бірімен қарым-қатынас
жасай отырып, өз идеяларын ұсына білуге,әртүрлі ұстанымдарын тәжірибеде қолдана
отырып студенттерді шығармашылыққа баулу.
№

Өткізілетін
іс-шаралар
«Жаратылыстану
жаңалықтары»

Өту
формасы
Ашық есік
(фуршет)

«Тізбектер бөлігі және
толық тізбектер үшін Ом
заңы»
«Электр тоғының жұмысы
мен қуаты. Джоуль-Ленц
заңы»
«Макроэволюция туралы
ілімі. Өзгергіштік және
тұқымқуалаушылық»
PowerPoint 2013
программасы туралы негізгі
түсінік
«Бейметалдар және
олардың қосылыстары.
Көміртегі, кремний, азот,
фосфор, аммиак және
олардың қосылыстары»
«компьютер мен ғаламтор
кітапты алмастыра алама?»

Ашық сабақ

8

«XXI-ғасыр көшбасшысы»

Интеллектуа
лды ойын

9

Онкүндіктің жабылуы

1

2

3

4

5

6

7

Ашық сабақ
Ашық сабақ
Ашық сабақ
Ашық сабақ

Пікір талас

Мерзімі
15.01.2018
15:30
АКТ залы
16.01.2018
10.10-11.40
206 каб
17.01.2018
12.10-13.40
202 каб
18.01.2018
12.10-13.40
304 каб
18.01.2018
10.10-11.40,
303 каб
19.01.2018
12.10-13.40
202 каб

16.01.18
15.30-16.30,
319 каб
17.01.2018
15.30-16.30
Акт зал
19.01.2018
15.30
АКТ зал

Қатысатын
топтар

Жауапты
оқытушылар
ЦМК
оқытушылары

9-ОПУ-17-2к

А.А. Аяпова

9-ЭПС(Л)17-1к

К.К. Джурумбаев

9-ЭС-17-2к

Ж. Сабазбай

9-ПМТ-16-2к Е. Хабидолда

9-ОПУ-17-1к

Л. Умирбекова

1-курстар
арасында

А.Хуанбай
Ж.Юсупова
Е. Хабидолда
Г.Д. Іргебаева

1-курстар
арасында

ЦМК
оқытушылары

15.01.2018- 19.01.2018ж аралығында жаратылыстану ғылыми пәндер циклі бойынша
«Әлем – нақты ғылым тілінде» атты апталық өтті.
Апталық бойынша жоспар құрылып, іс-шаралар белгіленді.
Іс-шараға жаратылыстану ғылыми пәндер цикл мүшелері және 1-2 курс аралығындағы
студенттер қатысты. Атаулы іс-шараға жаратылыстану ғылыми пәндер циклінің
мүшелері жауапты болды.
1 күн: 15.01.18 . «Жаратылыстану жаңалықтары» атты жаратылыстану ғылыми
пәндер циклінің апталығының салтанатты ашылуы

2 күн: 16.01.18 ж . «Тізбектер бөлігі және толық тізбектер үшін Ом заңы» ашық сабақ
өтті. Ашық сабақты өткізген А.А.Аяпова

2 күн:16.01.18 ж «Компьютер мен ғаламтор кітапты алмастыра алама?» атты пікір талас
өтті. Пікір таласқа 2 топтан құралған студенттер қатысты . Студенттер өз белсенділігін
танытты

3 күн: 17.01.18. «Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңы» атты ашық
сабақты Джурумбаев К.К.

3 күн: 17.01.18ж «ХХ1 ғасыр көшбасшысы» интеллектуалды ойын өтті. Іргебаева Г.Д.

4 күн: 18.01.18 ж «POWERPOINT 2013 программасы туралы негізгі түсінік» атты ашық
сабақ өтілді. Пін оқытушысы Хабидолда Е.

4 күн: 18.01.18 ж «Микроэволюция туралы ілім. Өзгергіштік және тұқымқуалаушылық»
атты ашық сабақты биология пәні оқытушысы Сабазбай Ж. өтті.

5күн: 19.01.18ж «Бейметалдар және олардың қосылыстары. Көміртегі, кремний, азот,
фосфор, аммиак және олардың қосылыстары» тақырыбындағы ашық сабақты химия пәні
оқытушысы Умирбекова Л.У. өтті.

5 күн: 19.01.2017 апталықтың жабылуы мен белсенді қатысқан студенттерді марапаттау.

