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1. Вебинар курсы «American English webinar series 2»
2. Вебинар «Networking for ELT» (Macmillan Education)
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principles through theory and practice», ҚарМТУ
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6. Семинар «ELT Upgrade: Practices and innovations with skillful»
7. Вебинар «Teaching English pronunciation for the real world» (Macmillan
Education)»
8. Вебинар «Бастауыш мектепте ағылшын тілі сабағында CLIL технологиясын
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9. Вебинар «Оқулықтың электрондық нысаны-білім берудің жаңа шындық»
10. Вебинар ««Express Publishing» баспасының оқу құралдары арқылы жазу
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11. «Basic English in the context of intercultural communication (60 hours)» Онлайн
курсы
12. Вебинар курсы «American English Live: Teacher Development Series 3»
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1. Практикалық семинар "Әзірлеу білім беру ресурстарын пайдалану вебплатформа Trello»
2. Курс ПК "ЖОО-да студентке шоғырланған оқытудың сандық
технологиялары"»
3. Model UN Облыстық ойын-конференция шеңберіндегі оқу-әдістемелік
семинар
4. "Қазіргі әлемдегі ғылым және білім беру" ғылыми конференциясы»
5. Active strategies for increasing communicative skills
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