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VIII Международная научно-практическая 

конференция  

 

«Расширяя границы изменений в 

образовании: апробация и трансляция» 
 
 

 

 

27-28 октября 2016 года АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

проводит VIII – ю Международную научно-практическую конференцию 

«Расширяя границы изменений в образовании: апробация и трансляция» 

(далее – Конференция). 

Целью Конференции является установление эффективного диалога 

между учителями, исследователями, общественностью и разработчиками 

политики по адаптации и трансляции позитивного опыта в систему 

образования Казахстана.  

Система обучения Интеллектуальных школ постоянно 

совершенствуется и значение Конференции в этом вопросе трудно 

преувеличить. В мае 2016 года автономная организация образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» была выбрана национальным 

координатором реализации проекта «Образование-2030» Организации 

Экономического содружества и развития (ОЭСР) по Казахстану. Так, 

проведение Конференции, привлекающее ученых и практиков, имеющих 

успешный опыт и прорывные идеи в реформировании образования, послужит 

поддержкой дальнейшему развитию системы образования Казахстана. 

Среди участников предыдущих Конференций, сделавших весомый 

вклад в образовательные инновации, есть такие как: 

 Дэвид Бриджес, Колин Маклафлин, Роз МакЛеллан, Элейн Уилсон, 

Лиз Уинтер, профессора Кембриджского университета, провели 

исследования в сфере среднего образования Казахстана, в результате 

чего была издана первая книга о школьных реформах в нашей стране 

Издательством Кембриджского Университета; 

 Питер Мехисто (Эстония), Фред Геннеси (Канада) и Хьюго Бетенс-

Бедсмур (Бельгия), эксперты по внедрению полиязычного 

образования, были вовлечены в процесс развития трёхъязычной 

системы обучения в Интеллектуальных школах; 

 Джон Эллиотт (Великобритания), Мэрит Ховейд (Норвегия), Ивета 

Силова (США), члены Научно-Консультационного совета АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», которые оказывают 

поддержку в развитии научного потенциала;  



2 
 

 Алан Руби, старший научный сотрудник в области международного 

образования в Пенсильванском университете, оказал содействие в 

формировании Высшей школы образования Назарбаев Университета 

и развитии образовательной политики Интеллектуальных школ; 

 международные эксперты партнеров АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» CTY International (США), CiTO 

(Нидерланды), CIE (Великобритания), CIS (Нидерланды), HAMK и 

JAMK (Финляндия) и др., признанных во всем мире; 

 а также международные эксперты с мировым именем, такие как 

Патрик Грифин (Австралия), Гордон Стобарт (Великобритания), 

Дэвид Ламберт (Великобритания), Тошия Чичибу (Япония), 

Хироюка Куно (Япония) и др.  

              Проведение международной конференции стало хорошей традицией 

Назарбаев Интеллектуальных школ и служит обмену опытом, мнениями и 

новыми возможностями развития образования в условиях мировой 

глобализации. В этом году в работе Конференции примут участие 

профессора из Массачусетского технологического института, 

Кембриджского Университета, Университетского Колледжа Лондона, 

Пенсильванского Университета, Мичиганского Университета, Университета 

штата Аризона, представители Организации экономического содружества и 

развития (ОЭСР), сети инновационных школ Японии, инновационного 

центра СКОЛКОВО, «PASCO scientific», «Educational Solutions», CiTO, CTY 

International и др.  

       В ходе пленарных заседаний и дискуссионных сессий участники 

Конференции будут иметь возможность ознакомиться с современными 

тенденциями развития образования, мировой образовательной политики, 

летнего обучения, использования цифровых образовательных ресурсов,  

систем оценивания знаний, получить ответы на интересующие их вопросы.   

       В рамках Конференции, также, предусмотрено проведение сессий, 

посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан, на которых 

международные и отечественные эксперты в области образования будут 

вести ретроспективные обсуждения вопросов развития казахстанской 

системы образования. 

       Секционные заседания Конференции охватывают различные 

аспекты современной системы образования и направлены на обсуждение 

следующих тем:  

 

1. Образовательная политика и совершенствование; 

2. Лидерство в области образования; 

3. Куррикулум и предметные дисциплины; 

4. Полиязычное образование; 

5. Ранее развитие и начальное образование; 

6. Преподавание и обучение; 

7. Педагогическое образование и профессиональное развитие; 
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8. Исследования учителей; 

9. Оценка качества; 

10. Оценивание, оценка, тестирование и измерения; 

11. Благополучие и воспитание детей; 

12. Образовательные ресурсы; 

13. Семья, сообщества и общество; 

14. Практика и этика в проведении исследований.  

 

По результатам работы Конференции будет издан электронный 

сборник статей, в который войдут лучшие научные доклады участников 

Конференции.  

      Сумма регистрационного взноса участника Конференции составляет 

50 000 тенге для нерезидентов РК, работающих в сфере образования, 10 000 

тенге для резидентов РК и 5 000 тенге для студентов. Регистрация на участие 

в Конференции, оплата регистрационного взноса и подача заявки на 

выступление производятся онлайн на сайте Конференции 

http://conferences.nis.edu.kz.  

      Учитывая значимость проведения Конференции, как одного из 

мощных импульсов улучшения системы образования страны, а также 

популяризации Казахстана на международном уровне, приглашаем 

сотрудников Вашей организации, желающих поделиться идеями и 

результатами своих исследований, выступить на секционных заседаниях 

Конференции по одному из указанных выше сетевых направлений.  

      С целью поддержки деятельности организаций образования, в 

рамках Конференции будет организована выставка образовательных 

ресурсов. Сумма взноса для участия в выставке составляет 150 тысяч тенге. 

При возникновении вопросов – просьба обращаться по электронному адресу: 

conference@nis.edu.kz. Место проведения Конференции: Международная 

школа г. Астана, ул. Туркестана, 32/1.  

     С полной информацией о Конференции, программой и расписанием 

Вы можете ознакомиться на сайте конференции http://conferences.nis.edu.kz 

или написав на электронный адрес conference@nis.edu.kz.  

 

Оргкомитет  
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 «Білім берудегі өзгерістер аясын кеңейту: 

апробация және тарату»  

 

VIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясы 
 

 

 

 

 

 

2016 жылы 27-28 қазан күндері «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ «Білім берудегі өзгерістер аясын кеңейту: апробация мен тарату» атты 

VIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізуді 

жоспарлауда (бұдан әрі – Конференция).  

Конференцияның мақсаты - мұғалімдер, зерттеушілер, әлеумет пен 

Қазақстанның білім беру саласына позитивті тәжірибені бейімдеу мен тарату 

саясатын әзірлеушілер арасында ұтымды диалог құру.  

Зияткерлік мектептердегі оқыту жүйесі әрдайым даму үрдісінде және 

Конференцияның бұл үрдісте атқаратын рөлі ерекше. 2016 жылдың мамыр 

айында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» Дербес білім беру ұйымы 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) «Білім беру-

2030» жобасын жүзеге асыру бойынша ұлттық координатор болып таңдалды. 

Сондықтан білім беруді реформалауда тың идеялар мен сәтті тәжірибелері 

бар ғалымдар мен практиктерді басын қосатын Конференцияны өткізудің 

Қазақстанның білім беру жүйесін одан әрі дамытудағы үлесі зор.  

Білім беру инновацияларының дамуына өз үлестерін қосқан өткен 

Конференциялардың қатысушылары арасында келесі сарапшылар болды: 

 Кембридж университетінің Дэвид Бриджес, Колин Маклафлин, Роз 

МакЛеллан, Элейн Уилсон, Лиз Уинтер секілді профессорлары 

Қазақстанның орта білім беру саласында зерттеулер өткізіп, 

нәтижесінде Кембридж Университетінің баспасынан алғаш рет 

еліміздің мектептеріндегі реформалар туралы кітап басылып шықты; 

 Питер Мехисто (Эстония), Фред Геннеси (Канада) және Хьюго 

Бетенс-Бедсмур (Бельгия) секілді көп тілді білім беруді енгізу 

бойынша білікті мамандар Зияткерлік мектептерде үш тілді білім 

беру жүйесін енгізу үдерісіне ат салысты; 

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Ғылыми-Консультациялық 

кеңесінің мүшелері Джон Эллиотт (Ұлыбритания), Мэрит Ховейд 

(Норвегия) және Ивета Силова (АҚШ) ғылыми әлеуетті 

қалыптастыруда көмек көрсетуде;  
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 Алан Руби, Пенсильвания университетінің халықаралық білім беру 

саласы бойынша аға ғылыми қызметкері, Назарбаев Университетінің 

Жоғары білім беру мектебінің негізін қалауға және Зияткерлік 

мектептердің білім беру саясатын дамытуға  өз үлесін қосты;  

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ әлемге әйгілі CTY 

International (АҚШ), CiTO (Нидерланды), CIE (Ұлыбритания), CIS 

(Нидерланды), HAMK  және JAMK (Финляндия) атты және т.б. 

серіктестерінің халықаралық сарапшылары; 

 сонымен қатар, аты әлемге әйгілі Патрик Грифин (Австралия), 

Гордон Стобарт (Ұлыбритания), Дэвид Ламберт (Ұлыбритания), 

Тошия Чичибу (Жапония), Хироюка Куно (Жапония) және т.б. 

халықаралық сарапшылар.  

Конференцияны өткізу Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 

қалыптасқан дәстүріне айналып, тәжірибе, пікір мен әлемдік жаһандану 

жағдайында білім беру дамуының жаңа мүмкіндіктерімен алмасуына себепші 

болуда. Бұл жылы Конференция жұмысына Массачусетс технологиялық 

институты, Кембридж университеті, Лондонның университеттік колледжі, 

Пенсильвания университеті, Мичиган университеті, Аризона штаты 

университетінің профессорлары мен Экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымының  (ЭЫДҰ), Жапонияның инновациялық мектептер жүйесі, 

СКОЛКОВО инновациялық орталығы, «PASCO scientific», «Educational 

Solutions», CiTO, CTY International өкілдері және басқалары қатысады.  

      Пленарлық отырыстар мен дискуссиялық сессиялар барысында 

Конференция қатысушылары білім берудің, әлемдік білім беру саясатының, 

жазғы білім берудің, сандық білім беру ресурстарының, бағалау жүйелерінің 

заманауи даму тенденцияларымен танысып қана қоймай, сонымен қатар 

қызықтырған сұрақтарына жауап таба алады.   

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына 

байланысты Конференция аясында қазақстандық білім беру жүйесінің 

дамуына қатысты сұрақтар турасында білім беру саласының халықаралық 

және отандық мамандары ретроспективті талқылаулар жүргізетін болады. 

Конференцияның секциялық отырыстарында келесі тақырыптар 

бойынша қазіргі білім беру жүйесінің әртүрлі аспектілері қамтылып 

талқыланады:  

 

1. Білім беру саясаты мен жетілдіру; 

2. Білім берудегі көшбасшылық;  

3. Куррикулум и пәндер; 

4. Көптілді білім беру; 

5. Ерте дамыту мен бастауыш білім беру; 

6. Оқыту мен оқу; 

7. Педагогикалық білім беру және кәсіби даму; 

8. Мұғалімдердің зерттеулері;  

9. Білім беру сапасын бағалау; 
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10. Бағалау, тестілеу және өлшемдер; 

11. Балалар амандығы және тәрбиелеу; 

12. Білім беру ресурстары;  

13. Отбасы, қауымдастықтар және қоғам;  

14. Зерттеу жүргізу тәжірибесі мен этикасы.  

 

Конференция жұмысы нәтижелері бойынша үздік болып танылған 

қатысушылар баяндамалары электрондық мақалалар жинағына шығарылады.  

Конференцияға тіркелу сомасы ҚР азаматы болып табылмайтын білім 

беру саласының мамандарына 50 000 теңге, ҚР азаматтарына 10 000 тенге, 

студенттер үшін 5 000 теңге. Конференцияға қатысуға тіркелу, тіркелу 

сомасын төлеу мен баяндама оқуға өтініш беру Конференция сайты 

http://conferences.nis.edu.kz онлайн жүйесі арқылы жүргізіледі.  

Білім беру жүйесін жетілдіру мен Қазақстанды халықаралық деңгейде 

танытудағы Конференцияның маңыздылығын айта отырып, өз идеялары мен 

зерттеулерінің нәтижелерімен бөлісуге ықтияры бар Сіздің ұйымыңыздың 

қызметкерлерін Конференцияның жоғары аталған секциялық 

отырыстарының бірінде баяндама жасауға шақырамыз. 

Білім беру ұйымдарының қызметін қолдау мақсатында Конференция 

аясында білім беру ресурстарының көрмесі ұйымдастырылады. Көрмеге 

қатысу сомасы 150 мың теңгені құрайды. Сұрақтарыңыз болса, 

conference@nis.edu.kz электрондық поштасына хабарласуыңызды сұраймыз. 

Конференцияның өту орны: Астана қаласының Халықаралық мектебі, 

Түркістан көшесі, 32/1. 

   Конференция, бағдарлама және конференция кестесі туралы толық 

ақпаратпен http://conferences.nis.edu.kz конференция сайтына өту арқылы 

немесе conference@nis.edu.kz электрондық поштасына хат жіберу арқылы 

таныса аласыздар.   

 

Ұйымдастыру комитеті  

 

 

 

 

 

  

http://conferences.nis.edu.kz/
mailto:conference@nis.edu.kz
mailto:conference@nis.edu.kz
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VIII International Research-to-Practice 

Conference 

 

Taking Change to Scale in Education: 

Piloting and Dissemination 
 

 

 

 

On 27-28 October 2016, Nazarbayev Intellectual Schools AEO will hold its 

eighth International Research-to-Practice Conference (NISIRP) themed ‘Taking 

Change to Scale in Education: Piloting and Dissemination’.  

The aim of the conference is the establishment of effective dialogue 

between teachers, researchers, administrators and policymakers on the adaptation 

and dissemination of positive experience to the Kazakhstani system of education.  

The system of education at NIS is undergoing continuous improvement and 

it is hard to underestimate the role of the International Conference in this process. 

In May 2016, Nazarbayev Intellectual Schools was chosen to be the national 

coordinator for Kazakhstan for the OECD Education 2030 project. So, hosting a 

conference and inviting experts with a track record of success and cutting-edge 

ideas for educational reform serves to support the further development of the 

Kazakhstan educational system.  

Among the participants in previous conferences making a valuable 

contribution to innovation in education are the following figures: 

 David Bridges, Colleen McLaughlin, Ros McLellan, Elaine Wilson, Liz 

Winter, professors at Cambridge University who have conducted 

educational research on the system of secondary education in Kazakhstan, 

in result of which the first book on school reform in Kazakhstan was 

published by Cambridge University Press;  

 Peeter Mehisto (Estonia), Fred Genesee (Canada) and Hugo Baetens 

Beardsmore (Belgium), experts on the implementation of multilingual 

education, were involved in the development of trilingual education 

system at NIS;  

 John Elliott (United Kingdom), Marit Hoveid (Norway), Iveta Silova 

(United States), members of the NIS Research Advisory Board;  

 Alan Ruby, Senior Scholar on international education at Pennsylvania 

University, who provided assistance in development of the Graduate 

School of Education at Nazarbayev University, and the development of 

the educational policies of Nazarbayev Intellectual Schools;  

 International experts from NIS’s strategic partners, Center for Talented 

Youth at Johns Hopkins University (United States), CiTO (the 
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Netherlands), CIE (United Kingdom), CIS (the Netherlands), HAMK and 

JAMK (Finland) and other world-renowned institutions; and,  

 Renowned international experts, such as Patrick Griffin (Australia), 

Gordon Stobart (United Kingdom), David Lambert (United Kingdom), 

Toshiya Chichibu (Japan), Hiroyuka Kuno (Japan) and so on. 

The annual conference has become a traditional centerpiece of the NIS 

calendar and serves as a platform for the exchange of experiences, opinions and 

innovative ideas for the development of education in the context of increasing 

globalization.  This year, faculty from MIT, University of Cambridge, University 

College London, University of Pennsylvania, Michigan State University, Arizona 

State University, and representatives of the OECD; the Innovative Schools 

Network, Japan; Skolkovo Innovation Centre, Pasco, Educational Solutions, CiTO, 

CTY International and others will be participating in the conference.  

In the course of the plenary and breakout sessions, conference participants 

will have the opportunity to familiarize themselves with recent trends in the 

development of education, global educational policy, summertime education, the 

use of educational resources, assessment, and to get answers to burning questions.  

As a part of the conference, sessions will be held dedicated to the 25
th
 

anniversary of independence for the Republic of Kazakhstan, in which 

international and local educational experts will conduct a retrospective on the key 

questions on the Kazakhstan system of education.  

Conference breakout sessions cover a variety of aspects of contemporary 

educational practice, and are organized into the following networks: 

 

1. Educational Policy and Improvement 

2. Leadership in Education 

3. Curriculum and Subject Disciplines 

4. Multilingual Education 

5. Early Childhood and Primary Education 

6. Teaching and Learning 

7. Teacher Education and Professional Development 

8. Practitioner Research 

9. Quality Assurance 

10. Assessment, Evaluation, Testing and Measurement 

11. Student Welfare and Pastoral Care 

12. Educational Resources 

13. Family, Communities and Society 

14. Research Practice and Ethics 

 

Electronic conference proceedings containing the best submitted academic 

articles will be published following the conference.  

The conference costs 50,000 tenge (US $147 as of 5 September 2016) for 

international participants. You can create an account, submit an abstract to present 
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at the conference, or register to participate as a guest at the following website: 

http://conferences.nis.edu.kz.  

Given the importance of the conference as one of the most important drivers 

of educational reform, and as a factor helping to raise Kazakhstan’s presence 

globally, we would like to invite members of your organization who wish to share 

their ideas and research findings to participate in the breakout sessions of the 

conference.  

In line with the conference’s aims, an exhibition of educational resources will 

also be held. The cost to participate in the exhibition is 150,000 tenge. If you have 

questions about participation, feel free to email conference@nis.edu.kz for further 

information. The conference will be held at the International School of Astana, 

Turkestan Street, 34/1.  

Full information on the conference, including the conference programme, can 

be found at http://conferences.nis.edu.kz, or via the following email address: 

conference@nis.edu.kz.  

 

 

 NISIRP Organizing Committee  
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