«Білім беруді дамытудың инновациялық орталығы» КММ-ның
2017 жылғы ақпан айына арналған жұмыс жоспары
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Жұмыс бағыты, түрі, тақырыбы

Орындау мерзімі

Жауаптылар

Ұйымдастырушылық қызмет

Нормативтік-құқықтық база қалыптастыру, білім беру мекемесі қызметін реттейтін
локальді құжаттарды әзірлеу
Бақылау-өлшем материалдары, олимпиада тапсырмаларын әзірлеу
Облыстың үздік педагогтері туралы ақпараттық дерекқор құру
2017 жылға курстардан өтуге арналған педагогтер базасын қалыптастыру
Педагог қызметкерлердің курстық даярлығын ұйымдастыру:
- білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог қызметкерлердің біліктілігін
арттыру;
- деңгейлік бағдарламалар бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- тілдік курстар бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- қысқа мерзімдік курстар
АҚӘК өтінімдерін зерделеу және тәжірибелік көмек көрсету
Аттестаттауға дайындық кезінде мұғалімдерді әдістемелік сүйемелдеу және
тәжірибелік көмек көрсету: Качир ауданы – 6 ақпан, Екібастұз қ. – 13 ақпан, Ақсу қ.
– 20 ақпан, Ертіс ауданы – 27 ақпан
Оқу-әдістемелік материалдарды рецензиялау
Ұйымдар және оқу орындарымен үйлестіру және өзара әрекеттесу (АҚӘК, «Өрлеу» ПҚ
БАИ, ЖОО-лар)
Үздік сабақтар мен іс-шаралардың бейнежазбасын құру (бейнесабақтар, тұсаукесерлер,
флипчарттар және т.б.)

Инновациялық педагогикалық тәжірибені тарату жұмысын ұйымдастыру
БАҚ-пен үйлестіру және өзара әрекеттесу

ҰБТ-ға дайындық (online үлгісіндегі сабақтар)
Конкурстар, байқаулардың ережелерін және т.б. локальді құжаттарды әзірлеу
«Критериалды бағалау жүйесі арқылы білім беру сапасын жетілдіру» әдістемелік
күнін ұйымдастыру

ай бойы

А.А. Кожахметова

ай бойы
ай бойы

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

ай бойы

Н.Ж. Мусабаева
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8, 22 ақпан
ай бойы

әдіскерлер
А.С. Кунязова
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Н. С. Жантурина
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А.С. Кунязова

16
II
II.1
1
II.2
1
2

3
II.3
III
III.1
1
2
III.2
1
III.3
1
IV
1

2

«Баршаға арналған ағылшын тілі» тілдік курсын ұйымдастыру
Білім беру мазмұнын әдістемелік сүйемелдеуді қамту
Қалалық және аудандық әдістемелік қызмет көрсету мекемелерінің қызметін үйлестіру
«Жалпы орта білім беру ұйымдары бітірушілерін қорытынды аттестаттау туралы»
виртуалды сұхбаты
Шығармашылық топтар жұмысын ұйымдастыру
мектеп кітапханашылары:
- Мектеп кітапханасындағы кітапханалық-библиографиялық жұмыс
әлеуметтік ұстаздар:
- Оқушылардың әлеуметтік-психологиялық бейімделеуі: бейімделудің ерекшеліктері
мен аспектілері
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері:
- Өзін-өзі тану пәні бойынша оқу-әдістемелік, дидактикалық құралдар әзірлеу
Әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелері бойынша басшы және педагог
кадрларға арналған дербес кеңестер
Инновациялық үдерістерді әдістемелік сүйемелдеумен қамту
«ББМЖМС-ны жаңарту» инновациялық алаңшасы
«Оқушыларды формативті және сумативті бағалау» бірінші сынып мұғалімдерінің
шығармашылық тобы
«Заманауи сабақты жоспарлау және ұйымдастырудың ерекшеліктері» семинары

ай бойы

К.Т. Алимова

13-17 ақпан

Л.А. Алейник

1 ақпан
10.00.
16 ақпан
15.00.

А.С. Кунязова
С.Е. Бекбергенова

24 ақпан
15.00.

С.Е. Бекбергенова

ай бойы

әдіскерлер

3 ақпан
10.00.
24 ақпан
№4 ЖОМ

Б.М. Солтанова,
Н.Н. Жолдыбаева
Б.М. Солтанова,
Н.Н. Жолдыбаева

«Облыстың білім беру мекемелерінде көптілділікті дамыту» инновациялық алаңшасы
«Сабақты
оқытудың
пәндік-тілдік
сабақтастығы
негізінде
жоспарлау»
23 ақпан
К.Т. Алимова
14.00.
шығармашылық тобы
«Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін трансляциялау» инновациялық алаңшасы
24 ақпан
К.К. Демеуова
«Заманауи сабақты жоспарлау және ұйымдастырудың ерекшеліктері» семинары
№4 ЖОМ
Педагог қызметкерлердің кәсіби шеберлік деңгейі мен әдістемелік мәдениетін арттыруды әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз ету
Ш.Т. Кожаханова
гуманитарлық пәндер мұғалімдеріне:
17 ақпан
«Оқытудың белсенді әдістері - қазақ тілі сабақтарында оқыту сапасын арттыру
15.00.
құралдарының бірі» вебинары
«Дереккөздермен жұмыс – ақпараттық мәдениет пен оқудың сауаттылығын дамыту
20-27 ақпан
Б.Т. Аушахманова
факторларының бірі» виртуалды сұхбаты
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23 ақпан
А.Б. Найманова
мәдениеттану пәндерінің мұғалімдеріне
«Мәдениеттану сабақтарындағы оқу-тәжірибелік және жобалық әрекет» семинары
10.00.
Озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, жинақтау және тарату; оқытудың неғұрлым тиімді әдістері мен түрлері бойынша
ақпараттандыру және оны мектеп жұмысының тәжірибесіне енгізу
«Кәсіпқой» директорлар клубы (мамандандырылған мектептер үшін)
ай бойы
Л.А. Алейник
Жас мұғалім мектебі (мамандандырылған мектептер үшін)
28 ақпан
Б.Т. Аушахманова
15.00.
Педагогикалық шеберліктің қашықтық авторлық мектебі
ай бойы
Н.Ж. Мусабаева
Педагог қызметкерлердің аттестатталуы
Өтінімдерді зерделеу, АҚӘК мен мұғалімдерге аттестаттауға дайындық кезінде
Л.А. Алейник,
ай бойы
әдістемелік сүйемелдеу және тәжірибелік көмек көрсету
әдіскерлер
Педагог қызметкерлердің портфолиосын қорғауы (Качир, Ертіс аудандары,
6, 13, 20, 27 ақпан
Ш.Т. Кожаханова
Екібасттұз және Ақсу қ. аттестатталушы педагогтері)
Көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру (конференциялар, кәсіби конкурстар, олимпиадалар)
Мұғалімдердің XIIІ облыстық пәндік олимпиадасына дайындық
ай бойы
А.А. Кожахметова,
Ж.А. Слямова
Ақпараттық- баспа қызметі
ББжТДИ сайтына материалдар дайындау, БАҚ-қа жариялау үшін мақалалар әзірлеу
ай бойы
А.C. Кунязова
Әдістемелік-дидактикалық жинақтар шығару:
- 11 сыныпқа Қазақстан тарихынан қорытынды аттестаттауға арналған емтихан
28 ақпан
Б.Т. Аушахманова
материалдары (электронды диск)

Орталық басшысы

Орынд.: Жантурина, 620709

С. Слямова

