
«Дарынды балаларға - талантты ұстаз» 

 

1. Тегі, аты-жөні: Имашева Гульмира Достановна 

2. Жұмыс орны, лауазымы: Нұр-Сұлтан қаласы, №67 гимназияда бастауыш сынып мұғалімі 

3. Жынысы: әйел 

4. Туған күні, жылы: Қаз. 22, 1970  

5. Білімі:  жоғары,   Щучинское педагогическое училищесі және "Көкше" Академиясы  Бастауыш 

сыныптарының мұғалімі  

6. Ғылыми атағы: жоқ 

7. Тұрақты мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, 187 көше, 23/3, 40пәтер 

8. Еңбек өтілі:  30 жыл 

9. Педагогикалық еңбек өтілі: 30 жыл 

10. Осы мекемеде:  4 жыл 

11. Мінездеме: 

Имашева Гульмира Достановна  Көкшетау облысы, Келлер ауданы, Талап ауылы  

22.10.1970 жылы көпбалалы отбасында дүниеге келген. Талап қазақ орта мектебін тамамдаған. 

Щучинское педагогическое училищесін  және "Көкше" Академиясының  Бастауыш 

сыныптарының мұғалімі мамандығын аяқтаған.  

      Имашева Гульмира Достановна  2017  жылдан бастап №67 гимназияда бастауыш 

сынып мұғалімі қызметін атқарады. Кәсіби ізденісі мен шығармашылық белсенділігі 

жоғары,қазіргі жаңа технологияны өз тәжірибесінде қолданып, сабақ берудің шебер маманы 

атанды. 

Қазіргі білім талаптарының сұранысы жоғары деңгейде көрінуіне байланысты әрбір ұстаздың 

жаңа технологияларынан хабардар болып,өз тәжірибесіне енгізуіне мол мүмкіндіктер туып 

отырған сәтте, мұғалім өз біліктілігін көтеруде, кәсіби даму жолында білімін жетілдіріп, 

оқушылардың бастауыш сыныптағы пәндерге деген қызығушылықтарын арттыруда көп 

жұмыс жасауда. Бүгінгі күні Имашева Гульмира Достановна  өз тәжірибесінде «Оқу мен жазу 

арқылы сыни ойлауды дамыту» технологиясын қолданады. "НЗМ" ДББҰ ПШО әзірлеген 

"Тәжірибедегі рефлексия" жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби 

даму бағдарламасы бойынша мектеп тренері.  

        Имашева Гульмира Достановна  өзінің тәжірибесін қалалық, облыстық, республикалық

  деңгейде танытып, алғыс хаттар, марапаттар  мен сертификаттармен куәландырылған. 

Мұғалімнің жетістіктері: 

1. Диплом  Имашева Гульмира Достановна  Халықтар арасындағы достық пен 

ынтымақтастықты нығайта отырып,едіміздің өркендеуі эодында жас ұрпаққа саналы 

бідім,сапалы тәрбие берудегі өлшеусіз мол еңбегіңізді жоғары бағалап «Бейбітшілік 

Әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық Бірлестігінің ІІ дәрежелі ДИПЛОМ 

марапаттайды. 10.03.2018 ж 

2. Аймақтық "Видео-сабақ" кәсіби сайысы, III дәрежелі дипломмен марапатталды. 

 ҚАЗ. 22,  



3. Қалалық  Ғылыми конференция  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ПШО 

өткізген «Сабақты зерттеу (Lesson Study): Қазақстан мектептерінің тәжірибесі» атты 

қалалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  МАМЫР 18, 2018 

4. Халықаралық Білім беру және біліктілікті арттыру жүйесіндегі педагогикалық 

инновациялардың V Халықаралық жәрмеңкесіне қатысқаны үшін сертификатпен 

марапатталды. МАМЫР 28, 2015Жетістік 

5. Ақмола облысы Көкшетау қаласы Әкімі атынан Алғыс хат   НАУРЫЗ 6, 2015 

6. Алғыс хат. Қалалық  Астана қаласы "Әділет" кәсіп одағының төрайымы  НАУРЫЗ 7, 

2018 

7. Республикалық Олимпиада қатысушысы ІІ дәрежелі диплом 

ҚАР. 25, 2018Жетістік 

Оқушылардың жетістіктері: 

 

1. Халықаралық  «Инфоурок» жобасына қатысып, Дипломмен Тлеужан Әділхан 

марапатталды. ҚАЗ. 26, 2015 

2.  Республикалық «Ақ бота» интеллектуалдық марафонында ІІ орын алғаны үшін 

Дипломмен Бауыржан Малика, Нықыш Темірболат, Ахметжанов Рашид  марапатталды 

ҚАЗ. 25, 2018 

3. Республикалық Зерделі – интеллектуалдық білім порталы ұйымдастырған дарынды 

балалар арасында өткізілген, Анама сыйлық  байқауынан 1 дәрежелі Диплом жеңіп 

алған Жайық Салтанат марапатталды НАУРЫЗ 15, 2018 

 

Өркениетті еліміздің өскелең ұрпағына сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі үздіксіз 

ізденісі мен жаңашылдығы,білімі мен шығармашылығы Имашева Гульмира Достановнаның өз 

мамандығының шебері екендігінің дәлелі. 

 

 


