
                           
«Дарынды балаларға - талантты ұстаз» 

               

1. Тегі, аты-жөні: Бектемирова Гульнар Аскаровна  

2. Жұмыс орны, лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласы, № 67 гимназия, 

директордың  бастауыш сыныптар  бойынша оқу ісі жөніндегі менеджері,  

бастауыш сынып мұғалімі  

3. Жынысы:  әйел 

4. Туған күні, жылы:  04.05.1989 ж.  

5. Білім: жоғары, Семей мемлекеттік педагогикалық   институты, 2013 жыл, 

педагог психолог; 

Арнаулы орта, Семей қаласы, Қайнар колледжі, 2009 жыл,бастауыш сынып 

мұғалімі. 

6. Ғылыми атағы: жоқ 

7. Тұрақты мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы,  

8. Еңбек өтілі: 10 жыл 

9. Педагогикалық еңбек өтілі:  10 жыл 

10. Осы мекемеде:  2012 жылдан бастап   

11. Мінездеме: 

Бектемирова Гульнар Аскаровна №67 гимназияда 2012 жылдан бастап 

бастауыш сынып мұғалімі және 2019 жылдан бастап директордың бастауыш  

сынып бойынша оқу менеджері қызметін атқарып келеді.   

2016 жылы ҚР педагог кадрларының біліктілігін  арттырудың деңгейлі 

бағдарламалары аясында «Тиімді оқыту» (үшінші деңгей) бағдарламасы 

бойынша, 2016 жылы жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасының 

курсы, 2019 жылы «Мұғалім практикасындағы зерттеу» бағдарламасы 

бойынша мектеп  тренері курсын аяқтады.  

          2012-2019 жылдар аралығында мектепішілік, қалалық, республикалық 

семинар, конференцияларда  іс-тәжірибесі таратылды. 

          Гульнар Аскаровна оқушылармен жеке жұмыстарды тиімді жүргізу 

арқылы қалалық, республикалық  сайыстарға өз оқушыларын дайындап, 

жүлделі орындарды иеленген.  Астана қаласының білім басқармасы 4 –

сынып оқушылары арасындағы  қалалық  олимпиаданың Дүниетану пәні 

бойынша I  дәрежелі Диплом 2015 ж; X  Халықаралық  «Ақ көгершін» 

балалар шығармашылығы фестиваль-байқауы II дәрежелі диплом, «Үздік 

педагог»  2016 ж;  IV Республикалық «Жас зерттеуші»  зияткерлік турнирі 3-

орын Диплом, 2016 ж; «Әділет» кәсіподақ ұйымы  атынан жас ұрпақты 

тәрбиелеу ісіне қосқан  сүбелі үлесі, жоғарғы педагогикалық кәсіптік 



шеберлігі, жаңа көзқарастағы идаяларды насихаттағаны, астаналық білім 

беру саласының дамуына қолдау көрсеткені, қоғамдық жұмысты қолдаған 

үшін  Мадақтама 2016;  «Қазақ ұстазы» Алғыс хат 2017 ж;  «Астана дарыны» 

ӨҒП Орталығы  Логикалық математикадан өтілген «Зерделі тұлға» 

олимпиадасы Мадақтама 2018 ж; «Жалын» балалар - жасөспірімдер  

патриоттық қозғалысының қатысушыларына арналған «Менің Отаным -

Қазақстан» қалалық  практикаплық конференциясы  I  орын Мадақтама, 2018 

ж; Qaztest.kz сайтында педагог мамандардың  кәсіби біліктілігін арттыру 

Республикалық «Үздік педагог» педагогика олимпиадасы I дәрежелі диплом  

2018ж;  2-3 сынып оқушыларына арналған «Математика және логика» 

олимпиадасы  III  дәрежелі диплом 2019 ж;  

«Робототехника кеңістігі табысқа бастар жол» атты республикалық 

семинар Сертификат 2018 ж; Педагогикалық шеберлік орталығы «Сабақты 

зерттеу: «НЗМ» Қазақстан мектептерінің тәжірибесі» ІІ ғылыми - тәжірибелік 

аймақтық конференциясында «Lesson Study»тәжірибесінен сертификат 

2019ж;  «Lesson Study» - оқу мен оқыту тәжірибесін жетілдіру тәсілі 

тақырыбындағы қалалық семинарда озық іс-тәжірибесімен бөлісіп, жаңа 

көзқарастағы идеяларды насихаттағаны үшін Мадақтама  2019 ж, Нұр-Сұлтан 

қаласы Білім басқармасы  Грамота 2019 ж;  

Гульнар Аскаровна ізденісі мол, шығармашылықпен жұмыс істеуге 

ынталы, озық іс-тәжірибелерді өз жұмысында қамтуға тырысатын 

ұстаздардың бірі. Өзінің озық тәжірибесін үнемі әріптестерімен мектеп, қала,  

көлемінде бөлісіп, таратып отыруға дайын. Сонымен қатар, мектеп 

қабырғасында өткен қалалық, облыстық семинарларда ашық сабақтар 

көрсетті. 

 

 

 
 


