
Nazarbayev University Writing Talks. Panel #3. April 17, 2021 

Title: Undergraduate Peer Writing Tutors and Collaborative Learning 

 

Introduction by Panel Moderator: Ti Wu, Instructor at the NU Writing Center Program 
- Introduction to the theme of the panel “Undergraduate Peer Writing Tutors and 

Collaborative Learning” 

Undergraduate Writing Fellows are trained and embedded as peer writing tutors in 
disciplinary courses to provide constructive written and oral feedback of students’ essay 
drafts. In this panel, Writing Center instructors, a disciplinary professor, and a student 
will share their pedagogies, tutoring approaches, and student projects related to this 
collaborative teaching and learning process.  

- Introduction of the panel presenters and brief overview of the panel format: 10-15 
minutes for each speaker, with Q & A to follow.  

Karie Pieczynski’s Talking Points:  
- Brief introduction of the development of the NU Writing Fellows Program 

- Introduction of the current course sequence, enrollment of the students, and 
collaboration with the disciplinary professors  

- Preparing peer writing tutors in WCS 390 (Writing Fellows I: theory and practice) 
- Developing students’ writing abilities and their leadership skills  

Ti Wu’s Talking Points:  
- Supporting Writing Fellows in the embedded courses: practicum, research, and 

mentorship development in WCS 391 & WCS 392  (Writing Fellows II & III) 
- Reflecting on collaborations and tutorials in the context  
- Providing research experience for undergraduate students 

- Applying tutorial skills to students’ future development 

Gabriel McGuire’s Talking Points: 
- Writing as a Learning Outcome for WLL 110: the importance of rough drafts in teaching 

discipline specific writing skills 
- Mentoring Writing Fellows: introducing discipline specific forms of feedback 

- Writing Fellows and Students: managing expectations and conflicts 

- Writing Fellows feedback, final draft comments and grading  
- Future Challenges: Using Writing Fellows to model peer feedback and revision 

Aigerim Zholdas’s Talking Points:  

- Discussion of my experience of the three-semester long Writing Fellows program 

- Reflection on tutoring as a writing fellow with students: managing resistance  
- Discussion on the research process: research question, methodology, conclusion, and 

implementation 

- Discussion on how the undergraduate Writing Fellows program contribute to my 
professional development 



Беседы о Письме, Назарбаев Университет. 3- Панельная Сессия. 17 Апреля, 2021 

Название: Наставники по письму среди студентов бакалавриата и совместное 

обучение студентов 

Вступительное слово Модератора: Ти Ву, Инструктор Центра Академического 
Письма, НУ 

- Введение в тему панельной сессии “Наставники по письму среди студентов 
бакалавриата и совместное обучение студентов”  

Студенты бакалавриата имеют возможность пройти обучение и стать наставниками 
(репетиторами) для своих сокурсников по дисциплинарным курсам с целью 
обеспечения конструктивной письменной и устной обратной связи по письменным 
проектам эссе или другим работам студентов. На этой сессии инструкторы Центра 
Академического Письма, Профессор Школы Естественных, Социальных и 
Гуманитарных Наук и студент поделятся своими педагогическими приемами, 
подходами к обучению и студенческими проектами, связанными с этим 
совместным процессом преподавания и обучения.  

- Представление участников панельной сессии и краткое объяснение формата 
панели: по 10-15 минут на каждого спикера с последующей частью вопросов-
ответов. 

Основные темы обсуждения (Кэри Пичински):  
- Краткий обзор развития программы Наставничества по Письму в НУ 

- Ознакомление с текущей последовательностью курсов данной программы, набор 
студентов и сотрудничество с преподавателями дисциплин 

- Подготовка наставников по письму на курсе WCS 390 (Наставники по Письму I: 
теория и практика) 

- Развитие навыков письма и лидерских качеств у студентов.  

Основные темы обсуждения (Ти Ву):  

- Поддержка студентов на последующих курсах программы: практические занятия, 
исследования и развитие наставничества в WCS 391 и WCS 392 (Наставники по 
Письму II и III)  

- Размышление о сотрудничестве и обучении в контексте  
- Развитие исследовательских навыков студентов бакалавриата  

- Применение навыков обучения (преподавания) для будущего развития студентов  

Основные темы обсуждения (Габриэль МакГуайэр): 

- Письмо как результат обучения для WLL 110: важность использования черновиков 
в обучении навыкам письма по конкретным дисциплинам 

- Наставничество студентов данной программы: введение дисциплинарных форм 
обратной связи 



- Студенты-наставники по письму и другие студенты: управление ожиданиями и 
конфликтами 

- Наставники по письму: написание отзывов, комментариев к окончательному 
проекту и выставление оценок 

- Будущие задачи: использование примера студентов-наставников по письму для 
моделирования обратной связи и взаимообучения между сокурсниками и т.д. 

Основные темы обсуждения (Айгерим Жолдас):  

- Обсуждение моего опыта обучения по программе Наставничества по Письму в 
течение трёх семестров  

- Размышления об обучении студентов в качестве студента-наставника по письму: 
управление сопротивлением  

- Обсуждение исследовательского процесса: вопрос исследования, методология, 
заключение и реализация  

- Обсуждение того, как программа Наставничества по Письму для студентов 
бакалавриата способствует моему профессиональному развитию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Жазу жайлы Әңгіме, Назарбаев Университет. 3- Панельдік Сессия. 17 Сәуір, 2021 
Атауы: Бакалавриат студенттері арасындағы жазу бойынша тәлімгерлер 

және олардың бірлесіп оқуы 
 

Модератордың кіріспе сөзі: Ти Ву, Академиялық Жазу Орталығының Оқытушысы, 
НУ 

- “Бакалавриат студенттері арасындағы жазу бойынша тәлімгерлер 

және олардың бірлесіп оқуы” атты панельдік сессияның тақырыбымен таныстыру 

Бакалавриат студенттері әртүрлі пән курстарындағы студенттердің эссе жобалары 
немесе басқа да жазбаша жұмыстары бойынша сындарлы жазбаша және ауызша 
кері байланыс ұсыну мақсатында оқып, өз курстастары үшін тәлімгер бола алады. 
Осы сессияда Академиялық Жазу Орталығының оқытушылары, Жаратылыстану, 
Әлеуметтік және Гуманитарлық Ғылымдар Мектебінің профессоры және студенті 
осы бірлесіп оқыту мен оқу процесіне байланысты өздерінің педагогикалық 
әдістемелерімен, оқыту тәсілдерімен және студенттердің жобаларымен бөліседі. 

- Панельдік сессияның қатысушыларын таныстыру және панельдің форматын 
қысқаша түсіндіру: әр спикерге  10-15 минут уақыт беріледі, соңынан сұрақ-жауап 
кезеңі болады.  

Негізгі талқыланатын тақырыптар (Кэри Пичински):  
- НУ-гі Жазу бойынша Тәлімгерлік бағдарламасының дамуына қысқаша шолу 
- Осы бағдарламадағы курстардың жүйесімен таныстыру, студенттерді қабылдау 

және пән оқытушыларымен ынтымақтастық  
- WCS 390 курсында жазу бойынша тәлімгерлерді дайындау (Жазу бойынша 

Тәлімгерлер I: теория және практика)  
- Студенттердің жазу дағдыларын және көшбасшылық қабілеттерін дамыту   

Негізгі талқыланатын тақырыптар (Ти Ву):  

- Бағдарламаның келесі курстарында студенттерге қолдау көрсету: WCS 391 және 
WCS 392 (Жазу бойынша Тәлімгерлер II және III) курстарында практикалық 
сабақтар, зерттеу жүргізу және тәлімгерлікті дамыту  

- Контексттегі ынтымақтастық пен оқу туралы ойлау  
- Бакалавриат студенттерінің зерттеу дағдыларын дамыту  

- Студенттердің болашақ дамуы үшін оқыту дағдыларын қолдану   

Негізгі талқыланатын тақырыптар (Габриэль МакГуайэр): 

- WLL 110 курсы үшін жазудың оқу нәтижесі ретіндегі орны: нақты пәндер бойынша 
жазу дағдыларын оқытуда жазбаның алғашқы түрлерін пайдаланудың маңызы  

- Осы бағдарлама бойынша оқитын студенттерге тәлімгерлік ету: пәнге сәйкес кері 
байланыс нысандарын енгізу  



- Студенттер арасындағы жазу бойынша тәлімгерлер және басқа студенттер: күтетін 
нәтижелер мен конфликттерді басқару  

- Жазу бойынша тәлімгерлер: шолу жасау, қорытынды жобаға түсініктеме жазу және 
бағалау 

- Болашақ мақсаттар: кері байланыс пен курстастарымен бірлесе оқуды модельдеу 
үшін студент-тәлімгерлердің мысалын пайдалану және т.б.  

Негізгі талқыланатын тақырыптар (Әйгерім Жолдас):  
- Менің Жазу бойынша Тәлімгерлік бағдарламасында үш семестр бойы оқып алған 

тәжірибемді талқылау   
- Жазу бойынша студент-тәлімгер ретінде студенттерді оқыту туралы ойлар: 

қарсылықты басқару  
- Зерттеу процесін талқылау: зерттеу мәселесі, әдістеме, қорытынды және іске асыру  
- Бакалавриат студенттеріне арналған Жазу бойынша Тәлімгерлік бағдарламасы 

менің кәсіби өсуіме қалай ықпал ететіндігі туралы талқылау  
 


