4, 9, 11 сынып оқушыларының ОЖСБ өткізуге
облыс мектептерін дайындау жөніндегі
іс-шаралар жоспары
№
1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

Мазмұны
Практикалық көмек көрсету үшін
облыс мектептері педагогтарының
сұраныстарын қарастыру
ОЖСБ өткізуге дайындық шеңберінде
облыстық шығармашылық топтардың
жұмысын ұйымдастыру
Мектеп педагогтарына
консультациялық көмек көрсету
«ОЖСБ қиын сұрақтары» жеке
пәндері бойынша onlineконсультациялар, вебинарлар өткізу
ОЖСБ-ға дайындық шеңберінде сынақ
тестілеуін өткізу үшін тапсырмалар
әзірлеу
ОЖСБ пәндері бойынша облыс
мектептерінің мұғалімдеріне арналған
көшпелі семинар-кеңес (АҚБББ
сұраныстары бойынша)
4,9,11-сынып оқушыларын ОЖСБ-ға
дайындау бойынша мұғалімдердің оң
тәжірибесін тарату
ОЖСБ материалдарын, ұсыныстарды
ББДИО сайтына орналастыру
«2020 жылы ОЖСБ ұйымдастыру
және өткізу» АҚӘК меңгерушілері
мен директордың ОТЖ жөніндегі
орынбасарларына арналған кеңес
ОЖСБ - 2020 нәтижелерін талдау
Облыс мұғалімдерінің шығармашылық
топтары дайындаған материалдар
жинағын шығару

Мерзімі
қыркүйек-қазан

Жауаптылар
ББДИО

бір жыл ішінде

ББДИО әдіскерлері

тұрақты

ББДИО әдіскерлері

АҚБББ сұраныстары
бойынша

ББДИО әдіскерлері

бір жыл ішінде

ББДИО әдіскерлері

бір жыл ішінде

ББДИО әдіскерлері

бір жыл ішінде

ББДИО әдіскерлері

бір жыл ішінде

ББДИО

наурыз

ББДИО

маусым 2020
тамыз 2020

ББДИО әдіскерлері
ББДИО әдіскерлері

План мероприятий
по подготовке школ области к проведению ВОУД
учащихся 4, 9, 11 классов
№
1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

Содержание
Изучение запросов педагогов школ
области для оказания практической
помощи
Организация работы областных
творческих групп в рамках подготовки
к проведению ВОУД
Оказание консультативной помощи
педагогам школ
Проведение online-консультаций,
вебинаров по отдельным предметам
«Трудные вопросы ВОУД»
Разработка заданий для проведения
пробных тестирований в рамках
подготовки к ВОУД
Выездные семинары-консультации для
учителей школ области по предметам
ВОУД (по запросам РГОО)
Распространение положительного
опыта учителей по подготовке
учащихся 4,9,11 классов к ВОУД
Размещение материалов ВОУД,
рекомендаций на сайте ИЦРО
Совещание для зав.РГМК и
заместителей директоров по УВР
«Организация и проведение ВОУД в
2020 г.»
Анализ результатов ВОУД - 2020
Выпуск сборника материалов,
подготовленных творческими
группами учителей области

Сроки
сентябрь-октябрь

Ответственные
ИЦРО

в течение года

методисты ИЦРО

постоянно

методисты ИЦРО

по запросам РГОО

методисты ИЦРО

в течение года

методисты ИЦРО

в течение года

методисты ИЦРО

в течение года

методисты ИЦРО

в течение года

ИЦРО

март

ИЦРО

июнь 2020
август 2020

методисты ИЦРО
методисты ИЦРО

