РЕДАКЦИЯДАН

KUTEL - технологияларды пайдалана отырып, білім беру сапасын қамтамасыз ету
процестеріне жәрдемдесетін қазақстандық
университеттер - бұл ERASMUS Plus бағдарламасы шеңберінде Еуропалық Комиссия
қаржыландыратын үш жылдық жоба, 2-негізгі іс-қимыл «Жоғары білім беру саласындағы әлеуетті нығайту». Жоба консорциумы 14 ұйымды біріктіреді: Еуропа елдері
- Италия, Болгария, Финляндия және Греция - 4 және Қазақстаннан 10 ұйым. Қатысушы қазақстандық ұйымдардың қатарына
еліміздің түрлі облыстарынан 7 университет, ғылым және білім министрлігі, аккредиттеу жөніндегі агенттік және қоғамдық
қор кіреді.

KUTEL ресми түрде 2018 қараша айында басталды. Жоба қазақстандық жоғары оқу орындарында технологияларды (TEL) пайдалана
отырып, оқытудың сапасы мен өзектілігін арттыруға, сондай-ақ
оларды жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіне неғұрлым жеңіл
енгізуге бағытталған. Жобаның негізгі мақсаты – ұлттық деңгейде
TEL курстары мен оқу бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету
үшін аккредиттеу стандарттарын, басшылық принциптер мен рәсімдерді жақсарту, әзірлеу және енгізу. Жобаға қатысушы ұйымдар
Римде жоба үйлестірушісі Università degli Studi Guglielmo Marconi
үй-жайында, жоба бойынша 2019 жылдың 25 және 26 ақпанында
өткен бастапқы кеңесте кездесті. Бұл серіктестерге бір-бірін білуге,
кооперативтік байланыстар салуды бастауға және қаржылық және
әкімшілік ережелерді іске асыру бойынша іс-шаралар тұрғысынан
алға басты қадамдарды түсіндіруге мүмкіндік болды.

БАСТЫ НАЗАРДА
Жоба консорциумы алғашқы іс-шаралар жұмыстарын бастады: барлық серіктестер деректерді жинап, институционалдық және ұлттық
деңгейде жоғары оқу орындарында TEL сапасын қамтамасыз ету
жағдайы туралы есептер жазды. Бұл жобаның өзегі әзірлеудің дайындық кезеңі болып табылатын базалық талдаудың (WP 1) алғашқы
қадамы. Сонымен қатар, «толассыз» іс-шаралар басталды: жобаның
веб-сайты, Facebook және Instagram-да беттер және бірінші брошюра (WP4) жасалды, сондай-ақ сапа (WP3) және басқару (WP5) бойынша алғашқы құжаттар дайындалды. Сонымен қатар, Эразмус ұлттық
кеңсесінің Қазақстандағы алғашқы мониторингтік сапары 9 сәуірде
болды; ол Алматы энергетика және байланыс институтында (АЭжБУ)
өтті, және барлық қазақстандық серіктестер сапардың жетістігіне өз
үлестерін қосты.

АРЫ ҚАРАЙ НЕ
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Қазақстандық жоғары оқу орындарында сапаны қамтамасыз ету
рәсімдерінің жай-күйін базалық талдауды аяқтау үшін сәуір мен
мамыр айлары аралығында жобаға қатысушы қазақстандық университеттер өзінің ғылыми қызметкерлерінің кейбір өкілдеріне,
сондай-ақ білім беру саласындағы аккредитациялау мен бағалауға
жауапты кейбір билік органдарына сауалнама мен сұхбаттар ұсынуға жиналады. Бұл базалық талдау жүргізетін грек әріптесіне оқу
курсын әзірлеу үшін маңызды ақпаратты қамтитын тиісті дайындық
құжаттарын дайындауға мүмкіндік беретін деректерді жинаудың
соңғы кезеңі болып табылады. Сонымен қатар, қыркүйек немесе қазан айларында консорциум Грецияда жоба бойынша екінші кеңеске жиналады.
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Веб-сайт: www.kutel-project.eu
Facebook бетi: KUTEL Project

Бұл жоба Еуропалық комиссияның қолдауымен қаржыландырылды. Бұл жарияланым автордың ғана көзқарасын көрсетеді және Комиссия
ондағы ақпаратты кез келген пайдалануға жауапты бола алмай

ОТ РЕДАКЦИИ

KUTEL - казахстанские университеты для
содействия процессам обеспечения качества в обучении с использованием
технологий - это трехлетний проект, финансируемый Европейской комиссией в
рамках программы ERASMUS+, Ключевое
действие 2 «Укрепление потенциала в
сфере высшего образования». Проектный консорциум объединяет 14 организаций: 4 из европейских стран - Италии,
Болгарии, Финляндии и Греции - и 10 из
Казахстана. В число участвующих казахстанских организаций входят 7 университетов из разных регионов страны, Министерство науки и образования, Агентство
по аккредитации и Общественный фонд.

KUTEL официально стартовал в ноябре 2018 года. Проект направлен
на повышение качества и актуальности обучения с использованием технологий (TEL) в казахстанских высших учебных заведениях, а
также, чтобы облегчить их включение в европейское пространство
высшего образования. Основная цель проекта - улучшить, разработать и внедрить стандарты аккредитации, руководящие принципы и
процедуры для обеспечения качества курсов и учебных программ
TEL на национальном уровне. Организации, участвующие в проекте, встретились в Риме на базе Координатора проекта, Università
degli Studi Guglielmo Marconi, на стартовом совещании по проекту
25 и 26 февраля 2019 года. Это была возможность для партнеров узнать друг друга, устанавливать связи для сотрудничества, обсудить
основные шаги вперед с точки зрения мероприятий по реализации
финансовых и административных правил.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Консорциум проекта начал работу над первыми мероприятиями:
все партнеры собрали данные и написали отчеты о состоянии обеспечения качества TEL в вузах как на институциональном, так и на
национальном уровне. Это первый шаг Базового анализа (WP1), который является подготовительным к этапу «Развитие», являющимся ядром проекта. В то же время начались также «сквозные» мероприятия: были созданы веб-сайт проекта, страницы в Facebook
и Instagram и первая брошюра (WP4), а также были подготовлены
первые документы по Качеству (WP3) и Менеджменту (WP5). Кроме
того, Национальный офис Эрасмус+ провел первый превентивный
мониторинг проекта 9 апреля на базе Алматинского университета
энергетики и связи (АУЭС). Все казахстанские партнеры приняли
участие в мониторинге, внесли свой вклад в успех его результата.

ЧТО ДАЛЬШЕ
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Чтобы завершить базовый анализ состояния процедур обеспечения качества в казахстанских вузах, в период с апреля по май казахстанские университеты, участвующие в проекте, представят анкеты
и интервью с представителями профессорско-преподавательского
состава, а также с некоторыми организациями, ответственными за
аккредитацию и оценку в сфере образования. Это будет последним
этапом сбора данных, который позволит партнерам из Греции, ведущему базовый анализ, подготовить соответствующие подготовительные документы, которые будут содержать важную информацию
для разработки учебного курса. Кроме того, в сентябре или октябре
консорциум собирается в Греции на второе Пленарное собрание
по проекту, которое ознаменует начало этапа Развитие.
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Веб-сайт: www.kutel-project.eu
Страница Facebook: KUTEL Project

Этот проект финансировался при поддержке Европейской комиссии. Эта публикация отражает взгляды только автора, и Комиссия не может нести
ответственность за любое использование содержащейся в ней информации.

EDITORIAL

KUTEL - Kazakh Universities to foster
quality assurance processes in Technology
Enhanced Learning - is a three-year
project co-funded by the European
Commission in the framework of the
ERASMUS Plus Programme, Key Action 2
“Capacity-building in the Field of Higher
Education”. The Project Consortium
brings together 14 organisations: 4 are
from European countries - Italy, Bulgaria,
Finland and Greece – and 10 are from
Kazakhstan. The Kazakh organisations
involved are 7 Universities from different
areas of the country, the Ministry of
Science and Education, an Accreditation
Agency and a Public Foundation.

KUTEL has officially started in November 2018. The project aims to
improve the quality and relevance of technology-enhanced learning
(TeL) at Kazakhstan higher education institutions, and to enable their
easier inclusion into European Higher Education Area. The main project
objective is to improve, develop and implement accreditation standards,
guidelines and procedures for quality assurance of TeL courses and
study programs at a national level.
The organizations involved in the project met in Rome at the Project
Coordinator premises, Università degli Studi Guglielmo Marconi, for the
project kick-off meeting on the 25th and 26th of February 2019. It was
an opportunity for the partners to know each other, starting to build
cooperative links and explaining the main steps forward in terms of
activities to implement and of financial and administrative rules.

UNDER THE SPOTLIGHT
The project Consortium has started working on the first activities: all
the partners have collected data and wrote reports regarding the State
of the Art of TEL Quality Assurance in HEIs both at institutional and
national level. This is the first step of the Baseline Analysis (WP1) which
is preparatory to the Development phase, the core of the project. At
the same time, also the “transversal” activities have started: the project
website, the Facebook and Instagram pages and the first brochure have
been created (WP4) and the Quality (WP3) and Management (WP5) first
documents have been drafted. Furthermore, the first Monitoring Visit
by the National Erasmus Office in Kazakhstan occurred on the 9th of
April; it has been held at the Almaty Institute Of Power Engineering And
Communications (AUPET) and all the Kazakh partners participated and
gave their contribution for the success of the visit.

WHAT’S NEXT
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In order to complete the Baseline Analysis on the State of the Art of
QA procedures in Kazakh HEIs, between April and May the Kazakh
Universities involved in the project are going to submit questionnaires
and interviews to some representatives of their academic staff and also
to some authorities responsible for the accreditation and evaluation
in educational field. This will be the last step of data collection, that
will allow the Greek partner leading the Baseline Analysis to draft the
relevant preparation documents, that will contain crucial information
for the development of the Training Course. Furthermore in September
or October the Consortium will meet in Greece for the Second Project
Meeting, that will mark the beginning of the Development phase.
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Website: www.kutel-project.eu
Facebook page: KUTEL Project

This project was funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

