Сатып алу туралы арнайы хабарлама
Күні «16» маусым 2014 жыл
Қазақстан Республикасы Ұлттық банктен (Ұлтаралық Қайта құру және даму) «Техникалық және
кәсіптік білім беруді жаңғырту» (ары-Жоба) үшін қаражат алды. Жарты қаражатын
институционалдық даму жоспарын жүзеге асыру мақсатында техникалық және кәсіптік білім беру
орындарға грантты беру үшін жұмсайды.
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі оқу орындарға гранттың берілуіне қол
қойды, сатып алу жоспары бойынша тауарларды және қызмет көрсетуді алуды жоспарлайды. Сатып
алу жоспары Алматы қаласы Білім басқармасы сайтында - www.dep.edualmaty.kz және Алматы
қаласының Білім басқармасы КМҚК «Алматы құрылыс-техникалық колледжі» www.actkcolledge.kz.
сайтында жарияланған.
Қызыққан жабдықтаушыларды келесі қызметтерді жеткізу бойынша баға беруге шақырамыз:
Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Алматы құрылыс-техникалық колледжі»
көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық тапсырма.
Кіріспе
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі (ары ҚР БжҒМ) «Техникалық және
кәсіптік білімді жаңғыртуды» іске асырады.(ары-жоспар) мақсаты техникалық және кәсіптік білімді
жаңғырту болып табылады (ары ТжКББ) экономика және жұмыс берушілерді білікті, бәсекелесе
алатын және оқуды жалғастырып, біліктіліктерін жоғарылататын мүмкіндіктері бар мамандармен
қамтамассыз ету. ҚР БжҒМ Жобаны жүзеге асыру үшін Коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны «Алматы құрылыс-техникалық колледжіне» грантты беру туралы қол қойды. Гранттың
жарты ақшасы кеңесшілерді қатыстыру және оқу барысына жаңа технологияларды еңгізу үшін
қолданылады.
Мақсаты:
Колледжде 1114000 Дәнекерлеу ісі (сала бойынша) мамандығы бойынша кеңес беру және
әдістемелік көмек көрсету, жағдай жасау және қосарлы оқыту жүйесін енгізу.
Қызмет көрсету аумағы:
1. Колледждің кеңесімен кестені және форманы келісу (ары қарай - Кесте)
2. Мамандарды қосарлы оқыту жүйесі мен колледждің дәстүрлі оқыту әдістері бойынша
салыстырмалы анализ өткізу.
3. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша дөңгелек үстел, жұмыс берушілермен және колледждің
инженерлық – педагогикалық ұжымымен жиналыс өткізу. Инженерлық – педагогикалық ұжымға
семинар ұйымдастыру.
4. Колледжде қосарлы оқыту жүйесі бойынша кәсіптік бейімделу жүргізуде кеңес беру.
5. Қосарлы оқыту жүйесінде жұмысшының болашақ жаңа психологиясын қалыптастыру үшін тұлғаға
әсер ететін психологиялық-педагогикалық әдістердің кешенін құрастыру.
6. Қосарлы оқыту жүйесінде оқыту барысында форманы, әдістерді және оқыту мен тәрбие беру тәсілін,
бағдарламалық – әдістемелік қамтамассыз ету үшін кеңес беру.
7. Қосарлы оқыту жүйесінде әлеуметтік серіктестердің жүйесін жетілдіру үшін жаңа басқару

құрылым бойынша кеңес беру.
8. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша оқу бағдарламасын, оқыту жұмыс жоспарын, оқыту кестесін
құрастыру барысында кеңес беру.
9. «Колледжде мамандарды қосарлы оқыту бойынша негіздерін құрастыру» бойынша әдістемелік
оқулықтарын жасау.
10. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша мамандардың сапалы дайындық деңгейін бағалау үшін
құрылымын құрастыру.
Кеңес берушінің кестесі:
№ іс-шараның мерзімі: 1. 15.08.2014ж. 22.08.2014ж. мамандарды қосарлы оқыту жүйесі мен
колледждің дәстүрлі оқыту әдістері бойынша салыстырмалы анализ өткізу. Дөңгелек үстел, семинар,
жиналыс өткізу.
2. 23.08.2014ж. 20.09.2014ж. кәсіби бағыт бағдар беру жұмысына кеңес беру,

қосарлы оқыту

жүйесінде жұмысшының болашақ жаңа психологиясын қалыптастыру үшін тұлғаға әсер ететін
психологиялық-педагогикалық әдістердің кешенін құрастыру.
3 21.09.2014ж. 31.10.2014ж. «Қызмет көрсету көлемі» тармағының 6, 7, 8 бөлімі бойынша кеңес
беру.
4. 31.09.2014 ж. дейін алғашқы есеп беруді дайындау. 15.08.2014 ж. бастап 01.11.2014 ж. дейін
«Колледжде мамандарды қосарлы оқыту бойынша негіздерін құрастыру» бойынша әдістемелік
оқулықтарын жасау. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша мамандардың сапалы дайындық деңгейін
бағалау үшін құрылымын құрастыру.
5. 1.11.2014ж. дейін тапсырманы орындағаннан кейінгі күтілетін нәтиже,
қорытынды есеп беруді дайындау.
1. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша оқу бағдарламасының келісімі және бекітілуі, жұмыс-оқу жоспары,
оқыту кестесі.
2. Колледждегі қосарлы оқыту жүйесі бойынша кәсіби бағыт бағдар беру жоспары.
3. «Колледжде мамандарға қосарлы оқыту жүйесі бойынша негізін құрастыру» әдістемелік ұсыныстар

4. Қосарлы оқыту жүйесі бойынша мамандардың сапалы дайындығының дәрежесін келісілген бағалау
құрылымы. Білім беру және дағдыларды үйрету
Семинар тақырыбы, ұзақтығы, сағаты.
1. Қосарлы оқытуды жүйесінде мамандарды дайындау барысында жеке бағытталған тәсілін қолдану.
2. Қосарлы оқытуды жүйесі жағдайында оқыту мекемесі мен әлеуметтік серіктестің әрекеттесуі.
Оқу мекемесінің басшысының, тапсырыс берушінің міндеттері
1.

Кеңес беруші тапсырманы орындау үшін жұмыс орнымен, компьтермен, телефонмен,
интернетпен және электрондық почтамен қамтамассыз етіледі.

2.

Колледж әкімшілігі техникалық тапсырманы белгіленген уақыт ішіне орындау үшін толық ат
салысады, сонымен қатар әр-түрлі дәрежеде семинар, жиналыс ұйымдастырады.

3.

техникалық тапсырма аясында оқу-тәрбие үдерісі бойынша қажетті құжаттарды беру.

Есептің атауы, кімге беріледі, есеп беретін уақыты, есептің түрі
1. Бастапқы есеп, кеңес беру бойынша келісілген кесте, салыстырмалы анализ, дөңгелек үстелдердің
және семинарлардың, кәсіби бағыт бағдар беру жұмысының жоспары, психологиялық-

педагогикалық әдістемелік кешенінің жеке тұлғаға әсері.
Колледж директоры 2014 жыл 31 қыркүйегіне дейін жазбаша және электрондық түрде
тапсыру.
2. Қорытынды есеп беру, әдістемелік кеңес берудің көшірмесі «Колледжде мамандардың
қосарлы оқыту жүйесінің құрылуының негізі» оқу бағдарламасының көшірмесі, жұмыс-оқу
жоспары, қосарлы оқыту жүйесінің оқу кестесі, мамндарды дайындау сапасының дәрежесін
бағалау құрылымы.
Колледж директоры 2014 жылдың 1 қарашасына дейін жазбаша электрондық турінде тапсыру.
Қосымша ақпарат:
1. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы
2. Қазақстан Республикасының
бағдарламасы

2011-2020

жылдардағы

мемлекеттік

білімді

дамыту

3. «Қосарлы оқыту жүйесін енгізу» жобасы бойынша жинақталған ақпарат.
4. www.articlekz.com
5. 23 желтоқсан 2013 ж. № 19-0-/2-44188 кәсіптік стандарт дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)
индустрия министрлігі және Қазақстан Республикасының жаңа технологиясымен келісілген.
Кеңесшіге біліктілік талап қою
Негізгі айқындама, қажетті саладағы құзыреті, ең аз біліктілік қажеттілігі
1. Қосарлы оқыту жүйесін енгізу бойынша кеңесші. Қосарлы оқыту жүйесін енгізу бойынша
тәжірибесі, бағдарламаларды, оқу барысын білу, әлеуметтік серіктестіктермен жұмыс жасау.
Жоғары білім. Ғылыми дәреженің болуы үстемдік, өндірісте тәжірибесі, білім саласында кем
дегенде үш жыл, қалаулысы ТжКБ жүйесінде тәжірибенің болуы, қосарлы оқыту жүйесін енгізудегі
тәжірибесі, дербес компьютерді білу, тілдерді білу-орыс тілін, қазақ тілін жақсы білу.
Тауар жеткізушілерді іріктеу баға сұранысын ұсыну арқылы болады.
Баға ұсынысына берілетін соңғы уақыты Алматы қаласы бойына 17 сағат 00 минут 30 маусым 2014
жыл.
Баға ұсынысына берілген тапсырыстың үлгісін алу үшін жобаның өкілетті тұлғасына
Бекбаевой Г.Г. 8-(727)- 268 -00- 78 телефон бойынша немесе ps_10almaty@mail.ru және
bekbaeva_gulya@mail.ru электрондық пошта арқылы хабарласуыңызға болады

