«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығы» КММ-ның
2016 жылғы қыркүйек айына арналған жұмыс жоспары
Р/с
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жұмыс бағыты, түрі, тақырыбы
Ұйымдастырушылық қызмет
Нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру
Облыстың озық ұстаздары туралы ақпараттық банк деректерін құру
Педагог қызметкерлердің курстық қайта даярлығын ұйымдастыру
АҚӘК өтінімдерін зерделеу мен практикалық көмек көрсету
Инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату бойынша жұмысты ұйымдастыру
Оқу-әдістемелік материалдарды рецензиялау
Ұйымдар және оқу орындарымен жұмысты үйлестіру және өзара әрекеттесу (АҚӘК,
«Өрлеу» ПҚ БАИ, ЖОО-лар)
БАҚ-пен жұмысты үйлестіру және өзара әрекеттесу
ҰБТ-ға дайындық (online үлгісіндегі сабақтар)
Білім беру мазмұнын жаңарту бойынша оқу бағдарламалары мен нормативтік
құжаттарды зерделеуді ұйымдастыру
Облыстық білім беру мекемелерінде жаңа оқу жылының басталуы бойынша мониторинг
жұмысына қатысу

2

II .2
III

Конкурстар, байқаулардың ережелері мен басқа да локальды құжаттарды әзірлеу
Білім беру мазмұнын әдістемелік сүйемелдеуді қамту
Пәндік шығармашылық топтардың жұмысы
химия мұғалімдері:
«8-сыныпқа химиядан терминологиялық сөздік әзірлеу»
(қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде)
биология мұғалімдері:
«6-сыныпқа биологиядан терминологиялық сөздік әзірлеу»
(қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде)
Әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелері бойынша басшы және педагогикалық
кадрларға арналған дербес кеңестер
Инновациялық үдерістерді әдістемелік сүйемелдеумен қамту

Жауаптылар

ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы

әдіскерлер
Л.К. Ахмедиева
Ж.А. Слямова
Л.А. Алейник
әдіскерлер
әдіскерлер

ай бойы
21 қыркүйек

А.С. Кунязова
Н.Ж. Мусабаева

ай бойы

5-9 қыркүйек

11

12
II
II.1
1

Орындау мерзімі

ай бойы

А.С. Кунязова

әдіскерлер
Т.Н. Жакашева
К.Т. Алимова
Л.А. Алейник
Ж.А. Слямова
С.Е. Бекбергенова
әдіскерлер

16 қыркүйек
15.00

Ж.А. Слямова

16 қыркүйек
16.00

Ж.А. Слямова
әдіскерлер

III.1 «Облыстың білім беру мекемелерінде көптілділікті дамыту» инновациялық алаңшасы

III.2

III.3

III.4

IV

V

1
VI
VII
1
2
3
4
5
6
VIII

Виртуалды сұхбат:
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында көптілді оқыту саясатын дамыту»
«Білім беру мазмұнын бейіндендіру» инновациялық алаңшасы
«Оқу-тәрбие үдерісіндегі жобалау-зерттеу әрекеті» мектеп директорларының ҒӘЖ
жөніндегі орынбасарларының шығармашылық тобы
«Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін трансляциялау» инновациялық
алаңшасы
Виртуалды сұхбат:
«Дарындылар мен таланттыларды оқыту»
«Ресурстық орталықтардағы ОТҮ-ні әдістемелік сүйемелдеу» инновациялық
алаңшасы
Виртуалды сұхбат:
«Сессияаралық кезеңде ресурстық орталық жұмысын ұйымдастыру мәселелері»
Педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлік деңгейі мен әдістемелік мәдениетін
арттыруды әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз ету
жаратылыстану-математика пәндері мұғалімдеріне
Вебинар:
Логикалық есептер – функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мен дамыту құралы
Озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату; оқытудың
неғұрлым тиімді әдістері мен түрлерін мектеп жұмысының тәжірибесіне енгізу және
ақпараттандыру
Педагогикалық шеберліктің қашықтық авторлық мектебі
Өтінімдерді зерделеу, АҚӘК мен мұғалімдерге аттестаттауға дайындық кезінде
әдістемелік сүйемелдеу және тәжірибелік көмек көрсету
Көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру (конференциялар, кәсіби конкурстар,
олимпиадалар)
Облыстық «Жыл мұғалімі - 2016» конкурсы
Облыстық «Жыл тәрбиешісі - 2016» конкурсы
Облыстық «Үздік көптілді педагог - 2016» конкурсы
Республикалық математика, физика және информатика мұғалімдерінің шығармашылық
конкурсының облыстық кезеңіне дайындық
Республикалық «Инновациялық педагогикалық идеялар фестивалі» конкурсының
облыстық кезеңіне дайындық
Республикалық «Үздік психолог - 2016» конкурсының облыстық кезеңіне дайындық
Ақпараттық-баспа қызметі

26-30 қыркүйек
29 қыркүйек
10.00

19-23 қыркүйек

5-9 қыркүйек

16 қыркүйек

ай бойы
ай бойы

К.Т. Алимова
К.Т. Алимова

К.К. Демеуова

Т.Н. Жакашева

Л.К. Ахмедиева

Н.Ж. Мусабаева
Л.А. Алейник

13-23 қыркүйек
21-23 қыркүйек
19-23 қыркүйек

Т.Н. Жакашева
Д.К. Тоганбекова
К.Т. Алимова

ай бойы

Н.Ж. Мусабаева

ай бойы

Л.К. Ахмедиева

ай бойы

С.Е. Бекбергенова

1

ББжТДИО сайтына материалдар дайындау, БАҚ-қа жариялау үшін мақалалар әзірлеу

Директор

Орынд.: Жантурина, 620709

ай бойы

С. Слямова

А.C. Кунязова

План работы
КГУ «Инновационный центр развития образования и воспитания»
на сентябрь 2016 года
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Направление работы, форма,
тематика
Организационная деятельность
Формирование нормативно-правовой базы
Создание информационного банка данных о лучших педагогах области
Организация курсовой переподготовки педагогических работников
Изучение запросов и оказание практической помощи РГМК
Организация работы по распространению инновационного педагогического опыта
Рецензирование учебно-методических материалов
Координация и взаимодействие с организациями и учебными заведениями (РГМК, ИПК
ПР «Өрлеу», ВУЗы)
Координация и взаимодействие со СМИ
Подготовка к ЕНТ (уроки в режиме online)
Организация изучения учебных программ и нормативных документов по обновлению
содержания образования
Участие в мониторинге организаций образования области по началу учебного года

12
II

Разоработка положений конкурсов, смотров и других локальных документов
Обеспечение методического сопровождения содержания образования

II.1

Работа предметных творческих групп

2

II .2

учителей химии:
« Разработка терминологического словаря по химии для 8 класса»
( на казахском, русском, английском языках)
учителей биологии:
«Разработка терминологического словаря по биологии для 6 класса»
( на казахском, русском, английском языках)
Индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими кадрами по
актуальным вопросам методической работы

Ответственные

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

методисты
Ахмедиева Л.К.
Слямова Ж.А.
Алейник Л.А.
методисты
методисты

в течение месяца
21 сентября

Кунязова А.С.
Мусабаева Н.Ж.

в течение месяца

методисты

5-9 сентября

11

1

Срок
исполнения

в течение месяца

Кунязова А.С.

Жакашева Т.Н.
Алимова К.Т.
Алейник Л.А.
Слямова Ж.А.
Бекбергенова С.Е.
методисты

16 сентября
15.00

Слямова Ж.А.

16 сентября
16.00

Слямова Ж.А.
методисты

III

Обеспечение методического сопровождения инновационных процессов

III.1 Инновационная площадка
«Развитие полиязычия в учреждениях образования области»
Виртуальное общение:
«Развитие политики полиязычного обучения в рамках обновления содержания
образования»
III.2 Инновационная площадка
«Профилизация содержания образования»
Творческая группа заместителей директоров школ по научно- методической работе
«Проектно- исследовательская деятельность в учебно- воспитательном процессе»
III.3 Инновационная площадка
«Трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальных школ»
Виртуальное общение:
«Обучение одаренных и талантливых»
III.4 Инновационная площадка
«Методическое сопровождение УВП ресурсных центров»
Виртуальное общение:
«Вопросы содержания работы ресурсного центра в межсессионный период»
IV Обеспечение методического сопровождения повышения уровня профессионального
мастерства и методической культуры педагогических работников
для учителей естественно-математического цикла
«Логические задачи как средство формирования и развития функциональной
грамотности»
V
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
информирование и внедрение в практику работы школ наиболее эффективных
методов и форм обучения
1
Дистанционная авторская школа педмастерства
VI Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
РГМК и учителям в период подготовки к аттестации
VII Организация массовых мероприятий (конференции, профессиональные конкурсы,
олимпиады)
Областной конкурс «Учитель года-2016»
1
Областной конкурс «Воспитатель года»
2
Областной конкурс Лучший полиязычный педагог- 2016»
3
Подготовка к областному этапу Республиканского творческого конкурса математиков,
4
физиков и информатиков.

Алимова К.Т.
26-30 сентября

29 сентября
10.00

19-23 сентября

5-9 сентября

16 сентября

в течение месяца
в течение месяца

Алимова К.Т.

Демеуова К.К.

Жакашева Т.Н.

Ахмедиева Л.К.

Мусабаева Н.Ж.
Алейник Л.А.

13-23 сентября
21-23 сентября
19-23 сентября

Жакашева Т.Н.
Тоганбекова Д.К.
Алимова К.Т.

в течение месяца

Мусабаева Н.Ж.

Подготовка к областному этапу республиканского конкурса «Фестиваль инновационных
педагогических идей»
Подготовка к областному этапу республиканского конкурса «Лучший психолог - 2016»
6
VIII Информационно-издательская деятельность
1
Подготовка материалов на сайт ИЦРОВ, статей для публикации в СМИ
5

Директор

Исполнитель: Жантурина, 620709

в течение месяца

Ахмедиева Л.К.

в течение месяца

Бекбергенова С.Е.

в течение месяца

Кунязова А.C.

С. Слямова

