«Ресми-іскерлік қазақ тілі»
курсының қашықтықтан оқыту
семинарлары:
1. «Аналитикалық жұмыс: түрлері
мен əдіс-тəсілдері» қашықтықтан
оқыту курсы ақпараттықанықтамалық жұмыстың əдіснамасы,
аталған үдерісті ұйымдастыру жəне
оны технологиялық əдіснамамен
қамтамасыз етуге бағытталған.
2. «Ресми жазылым» қашықтықтан
оқыту курсы ресми құжаттарды
құрастыру жəне ресімдеудегі негізгі
ережелерді игеріп, қызметтік
хаттардың түрлері жəне оларды
əзірлеуді игертетін семинар.
3. «Іс қағаздарын мемлекеттік
тілде жүргізу» қашықтықтан
оқыту курсы мемлекеттік
қызметшірлерге іс қағаздарын
сауатты жүргізуді, салалық
терминдер мен сөз орамдарын
меңгерту, ресми құжат мəтінін
құрастыру бойынша практикалық
жұмыс жасатуға бағытталған.

4. «Мемлекеттік қызметшінің
көпшілік алдында сөз сөйлеу
дағдылары» қашықтықтан оқыту
курсы көпшілік алдында сөйлеудің
негізгі ережелерін меңгертеді.
5. «Мемлекеттік қызметшінің
кəсіби құзыретіндегі сөз
мəдениеті» электронды курсы
сөз мəдениетінің нормалары
мен іскерлік қарым-қатынастың
негізгі ұстанымдары жəне
оларды қызмет бабында
дұрыс қолдана білуге арналған.
Мемлекеттік
қызметшілердің
тілдік біліктілігін
арттыруға арналған
«Ресми-іскерлік қазақ тілі»
семинарларының
типтік бағдарламасы
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МАҚСАТЫ:
Мемлекеттік қызметшілердің тілдік
құзыреттіліктерін (ресми стильде құжат
құрастыру, талдамалы-сараптамалық
жазбалар жазу, көпшілік алдында
сөйлеу) мемлекеттік қызметтегі
құжаттама жасау, құжаттаманы басқару
талаптарына сай қалыптастыру.

«Ресми-іскерлік қазақ тілі»
курсының семинарлары:

персоналды басқару біліктілігін жəне
тілдік құзыреттілігін арттыруға
бағытталған семинар.

1) Ресми-іскерлік қазақ тілі жəне
ресми тестке дайындық
(тыңдалым, жазылым, оқылым,
тілдесім) – мемлекеттік қызметшінің
тілдік құзыреттілігін арттырып,
тестілік тапсырмаларды орындау
техникасын меңгертетін семинар.

5) Сөз мəдениеті жəне риторика –
мемлекеттік тілді əлеуметтік қызметі
мен рөліне сəйкес орынды қолдана
білуге, тілдік құзыреттілігін кəсіби
шеберлігінің бір бөлігі ретінде
жетілдіріп, кəсіби біліктілігімен
ұштастыра отырып қолдануға септігін
тигізеді.

2) Ресми жазылым жəне
мемлекеттік тілде іс қағаздарын
жүргізу – мемлекеттік
қызметшілердің ресми стильде жазу
біліктіліктерін авторлық
технологиялар арқылы дамытуға
арналған семинар.
3) Құжаттама жасау, құжаттаманы
басқару жəне мемлекеттік тілде іс
қағаздарын жүргізу – тыңдаушының
ресми стильде құжаттама жасау,
құжаттаманы басқару жəне іс
қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу
мəнерін қалыптастыруға мүмкіндік
беретін семинар.
4) Персоналды басқару жəне
мемлекеттік тілде іс қағаздарын
жүргізу – тыңдаушылардың

6) Мемлекеттік қызметшінің
тілдік құзыреттілігі: пікірталас
түрлері жəне əдіс-тəсілдері –
тыңдаушылардың ойлау жəне сөйлеу
жүйелерінің белсенділігін арттыратын
инновациялық семинар.
Семинарлар мемлекеттік
қызметшілердің кəсіби
қызметтерінде тілдік озық
технологияларды практикалық
тұрғыдан кеңінен қолдануға
мүмкіндік береді.
Мемлекеттік органдардың
сұранысына сəйкес тілдік біліктілікті
арттыру семинарларының
бағдарламалары 72, 48, 40, 36
сағаттық болып əзірленді.

