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"Портфолио" термині жеке жетістіктерді

бекіту, жинақтау және бағалау әдісін білдіреді.



Жалпы мәлімет

Туылған жылы

Ұлты

Білімі

Отбасылық жағдайы

Туылған жері

Не және қашан бітірді

Пәні

Жалпы өтілі

Педагогикалық өтілі

Осы мектепте қанша жыл 
жұмыс істейді

Санаты

Аттестаттаудан өткен жылы

1982 жыл 29 қаңтар

қазақ

Түркістан облысы

Төлеби ауданы

Леңгір қаласы

Білімі: жоғары

«М.Әуезов атындағы ОҚМУ» 2004-2009 жыл

Тарих пәні

21 жыл

2020 жыл «Педагог-модератор»



1.«Жалпыадамзаттық құндылықтар тәрбие көзі» атты авторлық 

бағдарлама.

2. «Өзін-өзі тану пәнін оқытудың ерекшеліктері» авторлық 

бағдарлама .

2. «Өлкенің киелі жерлері» әдістемелік нұсқаулық

Әдістемелік жинақтар



«Оңтүстік Қазақстан» облыстық газет: «Жас патриоттар 

Балдәуренде» патриоттармен кездесу;

«Оңтүстік Қазақстан» облыстық газет:«Балдәурен» жас 

спортшыларды жинады;

«Білім жолы нұрлы жол» Республикалық журнал: «Жас 

туристер»  сайысы;

«Тәрбие сағаты» Республикалық журнал: «Өнегелі оқушы» 

сайысы;

«Ұлы дала ұстазы» Халықаралық журналы:  

«Спорт және туризм» аймақтық онлайын семинар;

«Төлеби таңы» аудандық газет: «Балдәурен достарын 

шақырады»;

«Оңтүстік Қазақстан» облыстық газет: «Көкейлеріне көп 

нәрсе түйіп қайтты»;

«Оңтүстік Қазақстан» облыстық газет: «Еліміздің жас 

экологтары кездесті». 

Баспа жұмыстары, публикация, мақала



«Ұлы дала ұрпақтарына рухани 

азық беру арқылы, зерделі ой мен 

жаңа инновациялық  әдістемелікті 

біріктіре отырып білім беру».

Әдістемелік тақырыбы



1.  Өзін-өзі тану пәнініен  ашық сабақ «Өзгеге қызмет ету, 

өзіңе қызмет ету».

2. Өлкетану пәнінен ашық сабақ «Өлкенің киелі жерлері».

3.  Өлкетану пәнініен саяхат сабақ «Жылаған ата»

4.  Өлкетану пәнініен саяхат сабақ «Ғайып ерен, қырық 

шілтен».

5. Өзін-өзі тану пәнінен ашық сабақ «Сүйіспеншілік өмір 

жарасымы»

Ашық сабақтар



1.«Таза болса табиғат...» теле көпір;

2. «Түркістан облыстық экологиялық департаменті» экологтармен кездесу; 

3. «Спорт және туризм» аймақтық онлайын форум;

4. «Танымал тұлғалар» айтыскер ақындар мен кездесу;

5. «Балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру»  семинары;

6. Біржән Жақыпов пен кездеду;

7. «Отаншылдық жарқын болашақ кепілі» онлайн форум;

8. Төлеби аудандық «Нұр» мешітінің бас имамы Самат Анарбаевпен және 

дәстүрлі әнші Кенжебай Шалмен рухани  кездесу;

9. «Достықтың алтын көпірі»  ұлттар жәрмеңкесі;

10. «Сен дәстүріңді білесің бе» зияткерлік сайысы;

11. «Мамандығым мақтанышым» мамандықтар жәрмеңкесі  ;

12. «Түркістаным тірегім, Қазақстаным жүрегім» өлкемен танысу кеші;

13. «Тапқыр достар» танымдық сайысы;

14. «Өнегелі оқушы» зияткерлік сайысы т.б

Сабақтан тыс іс-шаралар



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім
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