«Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығы» КММ-ның
2016 жылғы қазан айына арналған жұмыс жоспары
Р/с
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
II.1

1
2

ІІ.2

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
Конкурстар, байқаулар және т.б. локальді құжаттардың ережелерін әзірлеу
Білім беру мазмұнын әдістемелік сүйемелдеуді қамту
Қалалар мен аудандардың әдістемелік қызметін үйлестіру
Аудандық/қалалық әдістемелік кабинет меңгерушілерімен әдістемелік нұсқаулық
кеңестерге шығарылатын мәселелер
2016-2017 оқу жылында аттестаттау комиссиясын ұйымдастыру мен өткізу туралы
«Білім беру мазмұнын жүйелі жаңарту жағдайында әдістемелік қызметке жаңа амалдар»
атты үнемі әрекеттегі семинар (тиімді әдістемелік практиканы анықтау, зерделеу, жинақтау
және тарату):
- Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің әдістемелік кабинеті базасында
Шығармашылық топтар жұмысын ұйымдастыру

Орындау мерзімі
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
ай бойы
12, 26 қазан

Жауаптылар
әдіскерлер
Ахмедиева Л.К.
Слямова Ж.А.
Найманова Ә.Б.
Алейник Л.А.
әдіскерлер
әдіскерлер
Кунязова А.С.
Кунязова А.С.
Мұсабаева Н.Ж.

ай бойы

әдіскерлер

ай бойы

әдіскерлер

қазан
қазан

Қожахметова А.А.
Алейник Л.А.

1

бастауыш мектеп мұғалімдері (1-сыныптар бойынша):
«1-сыныпқа арналған формативтік және суммативтік бағалау бойынша тапсырмалар әзірлеу»

5 қазан
7 қазан
сағ.11.00

Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.

2

бастауыш мектеп мұғалімдері (2-4 сыныптар бойынша):
«2016-2017 оқу жылының ӘНХ бойынша бақылау өлшемдерін әзірлеу»

18 қазан
19 қазан
сағ.11.00

Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.

3

мемлекеттік тілде оқытатын қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері:
«Қазақ тілі мен әдебиетінен 5-11 сыныптарға арналған бақылау-өлшем материалдарын әзірлеу»
орыс тілінде оқытатын қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері:
«Қазақ әдебиетінен 9-сыныптарға арналған жұмыс дәптерлерін әзірлеу»
ағылшын тілі мұғалімдері:
- 5-11сыныптарға арналған бақылау-өлшем материалдарын әзірлеу
математика мұғалімдері:
«Математикадан 6-сыныпқа арналған құзыретті-бағдарлы тапсырмалар әзірлеу»
физика мұғалімдері:
- Стандартты емес есептерді шығару
- Оқытудағы сандық білімдік ресурстар (жас мамандар үшін)
химия мұғалімдері :
- «Химиядан 9,11-сыныптарға арналған бақылау-өлшем материалдарын әзірлеу»
биология мұғалімдері:
- «Биологиядан 9,11-сыныптарға арналған бақылау-өлшем материалдарын әзірлеу»
қоғамдық пәндер мұғалімдері:
-5-11 сыныптарға арналған Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихы бойынша формативтік және
суммативтік бағалауға арналған құзыретті-бағдарлы тапсырмалар әзірлеу;
-Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихы бойынша орта мерзімді және қысқа мерзімді
жоспарлауды әзірлеу
мәдениеттану пәндері мұғалімдері (музыка, бейнелеу өнері, сызу, технология):
-Көркемдік-эстетикалық пәндер сабақтарын ұйымдастыру мен жобалауда құзыретті амалды
жүзеге асыру

21 қазан
сағ.15.00

Кожаханова Ш.Т.

21 қазан
сағ.15.00
12 қазан
15.00
27 қазан
14.00

Кожаханова Ш.Т.

6 қазан
13 қазан
сағ.15.00
14 қазан
15.00
14 қазан
16.00
31 қазан
10.00
11.00

Алимова К.Т.

25 қазан
10.00
15.00

Найманова Ә.Б.

4
5
6
7

8
9
10
11

Демеуова Қ.К.
Ахмедиева Л.К.

Слямова Ж.А.
Слямова Ж.А.
Аушахманова Б.Т.

«Ерекше білімдік қажеттіліктері бар балалармен жұмыс ерекшеліктері» әдістемелікдидактикалық құралы мен ұсыныстарын құру бойынша мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс
жасайтын ұстаздар
II.3 Әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелері бойынша басшы және педагогикалық кадрларға
арналған дербес кеңестер
III Инновациялық үдерістерді әдістемелік сүйемелдеумен қамту
III.1 «Облыстың білім беру мекемелерінде көптілділікті дамыту» инновациялық алаңшасы
«Көптілділікті енгізу және дамыту бойынша әдістемелік-дидактикалық материалдар әзірлемесі»
1
шығармашылық тобы
III.2 «Білім беру мазмұнын бейіндендіру» инновациялық алаңшасы
«Бейінді сыныптарда пәндерді оқытуды жетілдіру жолдары» вебинары
12

инновациялық
III.3 «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін трансляциялау»
алаңшасы
«Әрекеттегі ізденіс мәні» вебинары
1
III.4 «Ресурстық орталықтардың ОТҮ әдістемелік сүйемелдеу» инновациялық алаңшасы
«Шағын кешенді мектеп оқушылары тұлғасын әлеуметтендірудің педагогикалық аспектілері»
1
семинары (Баянауыл №2 ЖОМ ресурстық орталығы базасында тәжірибе алмасу)
IV Педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлік деңгейі мен әдістемелік мәдениетін арттыруды
әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз ету
V
Озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату; оқытудың неғұрлым
тиімді әдістері мен түрлері бойынша ақпараттандыру және оны мектеп жұмысының
тәжірибесіне енгізу
1
Педагогикалық шеберліктің қашықтық авторлық мектебі
VI Өтінімдерді зерделеу, АҚӘК мен мұғалімдерге аттестаттауға дайындық кезінде әдістемелік
сүйемелдеу және тәжірибелік көмек көрсету
VII Көпшілік
іс-шараларды
ұйымдастыру
(конференциялар,
кәсіби
конкурстар,
олимпиадалар)
Математика, физика және информатика мұғалімдерінің республикалық шығармашылық
1
конкурсына дайындық және өткізу (облыстық кезең)
2

«Үздік психолог – 2016» республикалық конкурсының облыстық кезеңі

27 қазан
15.30
ай бойы

Ахмедиева Л.К.

әдіскерлер

20 қазан
10.00

Алимова К.Т.

21 қазан
15.00

Алимова К.Т.

21 қазан

Демеуова К.К.

қазан

Жакашева Т.Н.

ай бойы

Мұсабаева Н.Ж.
Алейник Л.А.

ай бойы

қазан
6 қазан

Мұсабаева Н.Ж.
Алимова К.Т.
Ахмедиева Л.К.
Бекбергенова С.Е.

«Инновациялық педагогикалық идеялар фестивалі» республикалық конкурсының облыстық
кезеңіне дайындық
VIII Ақпараттық-баспа қызметі
1
ББжТДИО сайтына материалдар дайындау, БАҚ-қа жариялау үшін мақалалар әзірлеу
3

Директор

Жантурина, 620709

№10 лицей
ай бойы

ай бойы

С. Слямова

Л.Қ. Ахмедиева

Кунязова А.C.

План работы
КГУ «Инновационный центр развития образования и воспитания»
на октябрь 2016 года
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II
II.1
1

2

II.2

Направление работы, форма,
тематика
Организационная деятельность
Формирование нормативно-правовой базы
Создание информационного банка данных о лучших педагогах области
Организация курсовой переподготовки педагогических работников

Срок
исполнения
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

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

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

Разоработка положений конкурсов, смотров и других локальных документов
Обеспечение методического сопровождения содержания образования
Координация деятельности методических служб городов и районов
Вопросы, выносимые на инструктивно – методические совещания с заведующими
рай/гор методкабинетами
Об организации и проведении аттестационной кампании в 2016-2017 учебном году
Постоянно - действующий семинар «Новые подходы к деятельности методической
службы в условиях системного обновления содержания образования» (выявление,
изучение, обобщение и распространение эффективной методической практики на базе
методического кабинета отдела образования Баянаульского района )
Организация работы творческих групп

Ответственные
методисты
Ахмедиева Л.К.
Слямова
Ж.А.,НаймановаА.Б
Алейник Л.А.
методисты
методисты
Кунязова А.С.

в течение месяца
12, 26 октября

Кунязова А.С.
Мусабаева Н.Ж.

в течение месяца

методисты

в течение месяца

методисты

октябрь
октябрь

Кожахметова А.А.
Алейник Л.А.

учителей начальной школы: «Разработка заданий по формативному и суммативному
оцениванию для 1 класса»
учителей начальной школы (учителя 2-4 классов):
-«Разработка контрольных измерителей по ИМП 2016-2017 учебного года»
учителей казахского языка и литературы с государственным языком обучения:
- Разработка контрольно-измерительных материалов по казахскому языку и литературе
для 5-11 классов
учителей казахского языка и литературы с русским языком обучения:
- Разработка рабочих тетрадей по казахской литературе для 9 класса
учителей английского языка:
- Разработка контрольно-измерительных материалов для 5-11 классов
учителей математики:
Разработка компетентностно-ориентированных заданий по математике для 6 класса»
учителей физики:
- Решение нестандартных задач
- Цифровые образовательные ресурсы в обучении (для молодых специалистов )
учителей химии:
- Разработка контрольно-измерительных материалов по химии для 9,11 классов
учителей биологии:
Разработка контрольно-измерительных материалов по химии для 9,11 классов
учителей общественных дисциплин:
-Разработка компетентностно- ориентированных заданий для формативного и
суммативного оценивания по всемирной истории и истории Казахстана для 5-11 классов
- Разработка среднесрочного и краткосрочного планирования по истории Казахстана и
всемирной истории
учителей дисциплин культурологического цикла ( музыка, ИЗО, черчение,
технология):
- Реализация компетентностного подхода в организации и проектировании уроков
художественно-эстетического цикла

5 октября
7 октября
в 11.00
18 октября
19 октября
11.00
21 октября
15.00

Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.
Солтанова Б.М.
Жолдыбаева Н.Н.
Кожаханова Ш.Т.

21 октября
15.00
12 октября
15.00
27 октября
14.00
6 октября
15.00
13 октября
в 15.00
14 октября
15.00
14 октября
16.00
31 октября
10.00
11.00

Кожаханова Ш.Т.

25 октября
10.00
15.00

Найманова А.Б.

Демеуова К.К.
Ахмедиева Л.К.
Алимова К.Т.

Слямова Ж.А.
Слямова Ж.А.
Аушахманова Б.Т.

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья по созданию
методико-дидактического пособия и рекомендаций «Особенности работы с детьми с
особыми образовательными потребностями»
II .3 Индивидуальные консультации с руководящими и педагогическими кадрами по
актуальным вопросам методической работы
III Обеспечение методического сопровождения инновационных процессов
Инновационная площадка «Развитие полиязычия в учреждениях образования
области»
Творческая группа «Разработка методико- дидактических материалов по внедрению и
развитию полиязычия»
III.2 Инновационная площадка «Профилизация содержания образования»
Вебинар «Пути совершенствования преподавания предметов в профильных классах»
Инновационная площадка «Трансляция опыта Назарбаев Интеллектуальных школ»
Вебинар «Сущность исследования в действии»
III.4 Инновационная площадка
«Методическое сопровождение УВП ресурсных центров»
Семинар
«Педагогические
аспекты
социализации
личности
обучающихся
малокомплектных школ» ( обмен опытом на базе ресурсного центра Баянаульской СОШ
№2)
IV Обеспечение методического сопровождения повышения уровня профессионального
мастерства и методической культуры педагогических работников
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)
Подготовка и проведение областного этапа республиканского творческого конкурса
1
математиков, физиков и информатиков

27 октября
15.30
в течение месяца

Ахмедиева Л.К.
методисты

20 октября
10.00

Алимова К.Т.

21 октября
15.00

Алимова К.Т.

21 октября

Демеуова К.К.

октябрь

Жакашева Т.Н.

в течение месяца

Мусабаева Н.Ж.
Алейник Л.А.

в течение месяца

октябрь

Мусабаева Н.Ж.
Алимова К.Т.
Ахмедиева Л.К.

2

Областной этап республиканского конкурса «Лучший психолог - 2016»

6 октября
лицей №10

Подготовка к областному этапу республиканского конкурса «Фестиваль инновационных
педагогических идей»
VIII Информационно-издательская деятельность
1
Подготовка материалов на сайт ИЦРОВ, статей для публикации в СМИ
3

Директор

Жантурина, 620709

Бекбергенова С.Е.

в течение месяца

Ахмедиева Л.К.

в течение месяца

Кунязова А.C.

С. Слямова

