
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» Ақтөбе қ. филиалы білім 

басқармасы Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығымен бірлескен жұмыстарының жоспары 

 

ҚОСЫМШАЛАР 

3.1 Аудандық/қалалық әдістемелік кабинеттермен жұмыс жоспары 

№ Іс-шаралар Формасы Қатысушылар Мерзімі Жауаптылар 

1.  

«Мұғалімдерге арналған «КАНИКУЛДЫҚ 

МЕКТЕП» жобасы аясында «Жаңартылған 

білім мазмұны жағдайында гуманитарлық 

цикл және бастауыш класс пәндерін оқыту 

ерекшеліктері»  тақырыбында семинарлар 

«Оқыту үрдісінде IT  технологияларды 

қолдану» атты тренингтер сериясы 

Бағалау бойынша үйлестірушілерге арналған 

БЖБ және ТЖБ құрастыру тренингтері 

Семинарлар, 

шебер-кластар, 

тренингтер,  

ықшам сабақтар 

Пән мұғалімдері, 

НЗМ, пилоттық 

мектептер, 

бағалау 

бойынша мектеп 

үйлестірушілері,     

басшылар, 

аудандық, 

облыстық ӘК 

әдіскерлерлері, 

АОҒТО, ПШО, 

НЗМ өкілдері 

5.01-9.01. 

2019 жыл 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығының 

әдістемелік орталығы,  

НЗМ, АОҒТО 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

2.  

1-3, 5-8 кластардағы жаңартылған білім беру 

мазмұнындағы бағдарлама бойынша  дене 

шынықтыру  және көркем еңбек пәндерінің 

әдістемелік күні 

Семинарлар, 

тренингтер 

Пән мұғалімдері ақпан ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

3.  

Шалқар ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика бағытындағы 

пәндердің берілуін зерттеу және әдістемелік 

көмек көрсету 

бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері ақпан ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

4.  Қобда ауданы жалпыға білім беретін бақылау, кері Пән мұғалімдері ақпан ПШО әдістемелік 



мектептерінде әдістемелік көмек көрсету байланыс орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

5.  

Облыстық  ғылыми әдістемелік ортарығы 

және қалалық  ғылыми әдістемелік ортарығы 

қатысуымен «Learn Practice Share»  3- 

модульді жобаны  талқылау бойынша 

дөңгелек үстел 

Дөңгелек үстел Облыс, қала 

әдіскерлері 

6 ақпан ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ,  

облыстық  ҒӘО және 

қалалық ҒӘО 

6.  

НЗМ базасында облыстық  ҒӘО және 

қалалық ҒӘО әдіскерлерін «Learn Practice 

Share»  3- модульді жоба бойынша оқыту   

Бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері Ақпанның 3 

аптасы 

ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ,   

облыстық  ҒӘО және 

қалалық ҒӘО 

7.  

«Ашық есік» күндері аясында Назарбаев 

зияткерлік мектебіне тәжірибе таратылу 

мақсатында жетекші, серіктес, менти 

мектептерінің шақырылуы 

Шебер кластар, 

ашық сабақтар 

Пән мұғалімдері 21-28 ақпан ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ 

8.  

Мектеп тренерлері арасында «Ең үздік 

мектеп тренері (тәжірибедегі рефлексия) - 

2019»  

Буклеттер, 

эссе,слайд, 

бейнебаян 

«Тәжірибедегі 

рефлексия» 

мектеп 

тренерлері 

1 наурыз ПШО әдістемелік 

орталығы,  Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі  

9.  

Класс жетекшілерге арналған 

КАНИКУЛДЫҚ МЕКТЕБІНДЕ   «Рухани 

жаңғыру идеясы  аясында тәрбие жұмысын 

жоспарлау» «Оқушылардың өзін -өзі реттеу 

және тайм-менеджмент», «Эмоционалды 

зият», «Мектептегі әлеуметтік жобалар» 

тақырыбына семинарлар 

Семинарлар, 

шебер-кластар, 

тренингтер,  

ықшам сабақтар 

Класс 

жетекшілер  

27-29 

наурыз 

ПШО тренерлері, 

НЗМ, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

 



10.  

 «Мұғалімдердің  КАНИКУЛДЫҚ МЕКТЕБІ 

аясында зерттеу бойынша тренерлерге 

арналған семинарлар топтамасы: 

«Мектептегі сабақтағы зерттеуін енгізу 

(Lesson Study, Action Research) » 

Семинарлар, 

шебер-кластар, 

тренингтер,  

ықшам сабақтар 

Зерттеу 

бойынша 

тренерлер  

27-29 

наурыз 

ПШО тренерлері, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

 

11.  

Темір ауданы мектептерінде гуманитарлық 

бағытындағы пәндердің берілуін зерттеу 

және әдістемелік көмек көрсету  

 

бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері 1-5 сәуір ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

12.  

Әйтеке би ауданындағы бастауыш мектептер 

әдістемелік бірлестігінің қызметін зерделеу 

және әдістемелік көмек көрсету  

  

бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері 15-19 сәуір ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

13.  

«Оқыту үрдісінде кіші мектеп жасындағы 

балалардың оқу дербестігін дамыту»  

жаңартылған білім мазмұнын енгізу 

бойынша аймақтық семинар 

Семинар, шебер-

кластар 

Пән мұғалімдері 13.04.19 

жыл 

ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

14.  

Жас басшылар мектебі Семинар, 

шебер-кластар 

Жас мектеп 

директорлары 

мамыр ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

15.  

Мәртөк ауданы жалпы білім беретін 

мектептерде  әдістемелік  көмек көрсету 

үшін пәндердің  оқытылуын  зерделеу  

Бақылау, кері 

байланыс, 

дөңгелек 

үстелдер 

Пән мұғалімдері мамыр ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 



сабақтар  бөлімі 

16.  

Тамыз педагогикалық кеңесі аясында пәндік 

секцияларды даярлау және өткізу 

 

Семинарлар, 

шебер кластар, 

дөңгелек 

үстелдер 

Пән мұғалімдері тамыз ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

17.  

Тамыз педагогикалық кеңесі аясында мектеп 

тренерлеріне арналған секция жұмысын  

даярлау және өткізу 

Семинарлар, 

шебер кластар 

Мектеп 

тренерлері 

 ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы 

18.  

Республикалық әдістемелік орталығы 

жоспары бойынша Республикалық 

әдістемелік семинар 

Семинар, шебер 

сыныптар 

Пән мұғалімдері қыркүйек ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

19.  

Қарғалы ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика бағытындағы 

пәндердің  берілуін зерделеу және 

әдістемелік  көмек көрсету  

бақылау,  кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері қазан ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

20.  

Хромтау ауданындағы  бастауыш 

мектептерінің әдістемелік бірлестіктерінің 

жұмысын зерделеу, әдістемелік көмек беру. 

бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері қазан ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

21.  

Алға ауданының пилоттық мектептерінде 

математика-жаратылыстану пәндері 

элементтерін ағылшын тілінде оқыту 

бақылау, кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері қазан ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 



жұмысын зерделеу, әдістемелік көмек 

көрсету 

орта білім беру бөлімі 

22.  

«Жас басшылар мектебі» Семинар, шебер-

кластар 

Жас (жаңадан 

тағайындалған) 

мектеп 

директорлары 

қазан ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

23.  

2019 жылдың  "Үздік педагогикалық 

тәжірибе" көрмесі  негізінде байқау 

жеңімпаздарының көрсетілім сабақтары 

 

Көрсетілім 

сабақтары 

Пән мұғалімдері 7-11  қазан ПШО әдістемелік 

орталығы, Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

24.  

 «Мұғалімдердің КАНИКУЛДЫҚ МЕКТЕБІ 

аясында  CLIL - ағылшын тілінде жүретін 

биология, химия, физики,  информатика  

пәндерін беретін мұғалімдерге арналған 

облыстық семинар     

 

Семинарлар, 

шебер кластар, 

тренингтер,  

ықшамсабақтар 

Учителя-

предметники 

4-7 қараша ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі  

25.  

Байганин ауданы мектептерінде 

жаратылыстану-математика бағытындағы 

пәндердің  берілуін зерделеу және 

әдістемелік  көмек көрсету  

бақылау,  кері 

байланыс 

Пән мұғалімдері 11-15 

қараша  

ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

26.  

Мектепке дейінгі мекемелер /мектепалды 

тәрбиешілерге арналған «Балалар қалай 

оқиды» облыстық семинар 

Семинар  Мектепке 

дейінгі 

тәрбиешілер 

қараша ПШО әдістемелік 

орталығы, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

27.  «Казақстандық мектептердегі сабақты конференция Сабақты Зерттеу декабрь ПШО әдістемелік 



Зерттеу» III парктикалық конференция   жобасына 

қатысатын 

мұғалімдер 

орталығы, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі, 

НЗМ 

28.  

Жас басшылар мектебі Семинар, шебер-

кластар 

Жас (жаңадан 

тағайындалған) 

мектеп 

директорлары 

желтоқсан 

 

ПШО әдістемелік 

орталығы, НЗМ, 

Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі 

29.  

Мектепке дейінгі мекемелер /мектепалды 

тәрбиешілерге арналған «Оқыту ортасы 

қандай болуы тиісті»  облыстық семинар 

Семинар  Мектепке 

дейінгі 

тәрбиешілер 

желтлқсан ПШО әдістемелік 

орталығы, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

30.  

Облыс мұғалімдеріне арналған вебинарлар топтамасы  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 

модерация үдерісін ұйымдастыру 

вебинар Қазақ тілі пәні 

мұғалімі 
23.01.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

«Химия сабағында модерация рәсімін 

ұйымдастыру" 

вебинар Химия пәні 

мұғалімі 

 

08.02.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

«Физика пәнінде модерация рәсімін 

ұйымдастыру» 

вебинар Физика пәні 

мұғалімі  
21.02.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

«Саралау әдісі» 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері 

06.03.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

«Қалыптастырушы бағалау және кері 

байланыс» 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері 

19.03.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 



 

 

 

«Активные методы обучения на уроках 

английского языка» 

вебинар Учителя 

английского 

языка 

11.04.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

«Достижение целей обучения» 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері 

30.04.2019 

НЗМ пән мұғалімдері 

Эмоционалды зият   1 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері, 

класс 

жетекшілері 

01.10.2019 

Копжасарова Т.М. 

Эмоционалды зият   2 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері , 

класс  

жетекшілері 

08.10.2019 

Копжасарова Т.М. 

Зерттеу сабағын жоспарлау 

вебинар Lesson Study –ді 

өткізіп жатқан 

желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері 

04.11.2019 

Утешева К.Г 

Саралау арқылы сабақ тиімділігін арттыру 

вебинар Желілік 

қоғамдастық 

мұғалімдері 

12.11.2019 

Андирова В.Т. 



3.2 
 Жаңартылған білім беру мазмұнын сынақтан өткізуге қатысатын пилоттық мектептермен жұмыс бойынша іс-

шаралар жоспары 

№ Іс-шаралар Формасы Қатысушылар Мерзімі Жауаптылар 

1.  

1-жартыжылдық қорытындылары 

бойынша дөңгелек үстел. Сынақтан 

өткізу бойынша 2-жартыжылдықтың 

бірлескен жоспарына түзетулер енгізу. 

Дөңгелек үстел ПШО ӘО өкілдері, 

мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі, ПМ, НЗМ 

Қаңтардың 

2-нші аптасы 

ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру 

бөлімі, ПМ, НЗМ 

2.  

Биология, химия, физики және 

информатика пәндерін ағылшын тілінде 

оқыту элементтерін енгізу бойынша 

пилотық мектептерге әдістемелік 

жетекшілік ету 

Баяндамалар, 

үлгілік сабақтар, 

ықшам сабақ 

Пилоттық мектептер Оқу жылы 

бойында 

ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру 

бөлімі 

3.  

«Эмоциялық зият – тиімді қарым-

қатынас негізі» тренингі 

Тренинг Пилоттық мектептер Қаңтардың 

3-інші 

аптасы 

ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру 

бөлімі 

4.  

«Үй жұмысы бастауыш мектеп 

оқушыларының өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру формасы ретінде» 

тренингі 

Тренинг  Пилоттық мектептер Қаңтардың 

3-інші 

аптасы 

ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру 

бөлімі 

5.  

Сабақтарды бақылау. Бақыланған 

сабақтар қорытындылары бойынша 

жеке коучингтер 

Сабақтарды 

бақылау 

Пән мұғалімдері Қаңтар-

ақпан 

ПШО 

6.  

  Жаңартылған мазмұнды енгізу 

бойынша «Кіші жастағы оқушыларды 

оқыту үдерісінде оқу дербестігі 

дағдыларын  дамыту» тақырыбында 

Семинар ПШО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

13 сәуір ПМ 



 

 

өңірлік семинар 

7.  

«Математика сабақтарында сыни және 

шығармашылық ойлау дағдыларын 

дамыту» семинары 

Семинар Пилоттық мектептер, 

ЖМ 

20 сәуір ПМ 

8.  

БББМЖМС сынақтан өткізудің 

эксперименталды алаңының жұмысы 

бойынша  пилоттық мектептердің 

«Инновациялық идеялар фестивалі»  

тақырыбындағы есептік фестивалі 

Фестиваль  Пилоттық мектептер 11.05.19. 

ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру 

бөлімі 

3.3 Өңірдің Жетекші мектептерімен әдістемелік жұмыс 

№ Іс-шаралар Формасы Қатысушылар Мерзімі Жауаптылар 

1. 1

. 

Жетекші мектептер арасында «Ең үздік 

желілік қоғамдастық - 2019» облыстық 

байқау 

Буклеттер, эссе, 

бейнебаяндар, 

клиптер, слайдтар 

Желілік 

қоғамдастықтар 

28-29.01.2019. ПШО ӘО, мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 

2.  

Жетекші мекептер қызметі аясында 

Ақтөбе облысы сертификатталған 

мұғалімдерінің желілік 

қоғамдастықтары жұмысын қолдау   

Кеңестер, 

семинарлар, 

шеберлік кластар 

Желілік 

қоғамдастықтар 

Жыл бойы ПШО,  ЖМ курстан 

кейінгі қолдауы 

3.  

 Деңгейлік бағдарламалардың түйінді 

идеяларын жүзеге асыру мақсатында 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығымен әзірленген әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз ету 

 Желілік 

қоғамдастықтар 

Жыл бойы ЖМ, ПШО 

4.  Педагогтер үшін «Мұғалім шеберлігі- семинарлар Желілік Өңірлерге ЖМ, ПШО 



оқушы табыстылығы» ортақ 

тақырыбында  тұрақты түрде әрекет 

ететін семинарлар ұйымдастыру 

 

қоғамдастықтар бару кестесіне 

сәйкес 

5.  

 

 64 ЖМ базасында дене тәрбиесі, 

көркем еңбек, музыка пәндерінің 

мұғалімдеріне арналған әдістемелік 

күндер 

Семинарлар, 

тренингтер,ықшам 

сабақтар, шеберлік 

сабақтары 

Дене тәрбиесі 

мұғалімдері 

Ақпанның 2-

інші аптасы 

ПШО ӘО, АОҒӘО 

 

6.  

 Ақтөбе қаласындағы кәсіби 

педагогикалық қоғамдастықтардың 

«Жаңа білімге заманауи көзқарас»  IV 

қалалық ғылыми-практикалық 

конференциясы 

Анти-конференция Жетекші мектеп 

мұғалімдері 

Ақпан ПШО филиалы, 

АОҒӘО, ҚҒӘО 

 

 

7.  

 

 Ақтау қаласындағы ПШО базасында 

«Жетекші мектептер - білім беру 

жүйесіндегі өзгерістер 

тұрақтылығының кепілі»  Жетекші 

мектептердің  ІІІ өңірлік форумы 

Көрмелер, 

баяндамалар, жоба 

қорғау 

Жетекші 

мектептер және 

желілік қоғамдас-

тықтардың 

жетекшілері 

Сәуір Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі , ПШО ӘО 

(ПШО Ақтау қ.) 

 

8.  

Онлай тәртібінде мұғалімдерге курстан 

кейінгі қолдау көрсету: 

- Кәсіби желілік қоғамдастық арқылы 

кеңес беру 

- ПШО тренерлерінің вебинарлар 

өткізуі, 

-  ПШО тренрелерімен бірлесіп 

жоспарлау негізінде пилоттық мектеп 

мұғалімдерінің вебинарлар өткізуі 

Онлайн кеңестер, 

вебинарлар 

Пән мұғалімдері Жыл бойы Филиал 

 



 

 

9.  

Ақтөбе облысы педагогтерінің тамыз 

конференциясына қатысу :  Жетекші 

мектептер көшбасшыларының 

секциясы – орта білім берудің 

мазмұнын жаңарту үдерісін қолдау 

мектептері 

 

Семинарлар, 

дөңгелек үстелдер 

Облыс педагогтері Тамыз Акимова Т.А. 

10.  

Ақтөбе облысы педагогтерінің тамыз 

конференциясы аясында директорлар 

секциясына қатысу 

 

Семинар  ЖМ директорлары Тамыз Копжасарова Т.М. 

11.  

Ақтөбе қаласы педагогтерінің тамыз 

конференциясына қатысу: мектеп 

басшыларының секциясы. 

 Білім беру ұйымдарыдағы менеджмент 

бойынша тәжірибе алмасу мақсатында 

64 жетекші мектеп директорлары үшін 

семинар өткізудің бірыңғай күні 

 

Семинар  ЖМ директорлары Тамыз Мектепке дейінгі және 

жалпы орта білім беру 

бөлімі , ПШО ӘО 

 

12.  

64 жетекші мектеп базасында 

«Мәңгілік ел» бағдарламасын енгізу 

аясында тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру» класс жетекшілерге 

арналған семинарлар 

 

Семинарлар, 

шебер-кластар, 

тренингтер,  класс 

сағаттары 

Класс жетекшілер 9-13 

желтоқсан 

 

ПШО әдістемелік 

орталығы,  Мектепке 

дейінгі және жалпы 

орта білім беру бөлімі 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 План работы с районными/городскими методическими кабинетами 

№ Мероприятия Форма участники Сроки Ответственные 

31. 1
. 

Семинары в рамках 

«КАНИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ для 

учителей» «Специфика преподавания 

предметов гуманитарного цикла, 

начальной  школы  в условиях 

реализации обновленного содержания 

образования» Серия тренингов  

«Использование IT  технологий  в 

процессе обучения» Тренинги по 

разработке  заданий СОР и СОЧ для 

координаторов по оцениванию 

 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

микропреподавание 

Учителя-

предметники, 

НИШ, пилотных 

школ, школьные 

координаторы 

пооцениванию,     

руководители, 

методисты отделов 

образования и 

методкабинетов 

районов, области, 

представители   

АОНМЦ, ЦПМ, 

НИШ 

5.01-

9.01.2019 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования , НИШ 

32.  

Областной семинар-практикум  

«Стратегия формативного оценивания» 

(на основе заявки ШГ № 9 г.Актобе) 

Семинары, 

тренинги 

Учителя-

предметники 

январь МЦ ЦПМ,   НИШ,  

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

33.  

Круглый стол с учителями физического 

воспитания «Внедрение в учебный 

процесс критериального оценивания в 

условиях обновленного содержания 

образования» 

Круглый стол, 

профессиональная 

беседа 

Учителя 

физкультуры, 

привлеченные 

тренеры по  

физкультуре ЦПМ,  

учителя 

январь Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

НИШ, ЦПМ 



физкультуры  

НИШ 

34.  

Областной семинар-тренинг 

«Преподавание предмета 

художественного труда в 1-3, 5-8 

классах по программе обновленного 

содержания образования» 

Семинары, 

тренинги 

Учителя-

предметники 

февраль Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

ЦПМ 

35.  

Изучение состояния преподавания 

предметов естественно-

математического цикла с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Шалкарского района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

февраль МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

36.  

Изучение состояния преподавания 

предметов общественно-гуманитарного 

профиля с оказанием методической 

помощи в общеобразовательных 

школах Уилского района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

февраль Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

37.  

Областной семинар «Преподавание 

предмета физической культуры по 

обновленному содержанию 

образования» 

семинар Учителя-

предметники 

февраль Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

Тренеры ЦПМ 

 

38.  

Семинар-практикум на тему: 

"Современные методы и приемы 

обучения казахскому языку и 

литературе в условиях обновленного 

содержания образования" 

Семинары, 

микропреподавание, 

открытые, 

панорамные     

уроки 

Учителя-

предметники 

февраль 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

Тренеры ЦПМ 

 



 

39.  

Серия семинаров в рамках 

«КАНИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ для 

учителей»: «По внедрению подхода 

Исследование урока (LessonStudy, 

ActionResearch)  в школе», 

«Саморегуляция учащихся», 

«Организация диалогов  на уроке», 

«Постановка эффективных вопросов» 

 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

микропреподавание 

Учителя-

предметники 

март МЦ ЦПМ, Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

НИШ 

40.  

Областной семинар-практикум  

«Творческий поиск – залог 

прогрессивного развития»  (по заявке 

СШ №53 г.Актобе) 

Семинары, 

микропреподавание, 

открытые, 

панорамные     

уроки 

Учителя-

предметники 

март МЦ ЦПМ, Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

НИШ 

41.  

Областной семинар-практикум  

«Современные педагогические 

технологии – путь к новым 

начинаниям» (из опыта работы 

учителей начальных кллассов 

Благодарной СШг.Актобе) 

Семинары, 

микропреподавание, 

открытые, 

панорамные     

уроки 

Учителя-

предметники 

 МЦ ЦПМ, Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования, НИШ 

42.  

Областной семинар-практикум  

«Планирование, организация учебного 

процесса в начальной школе» в 

Уилском  районе 

Семинары, 

микропреподавание, 

открытые, 

панорамные     

уроки 

Учителя начальной 

школы 

март Отдел  дошкольного 

и общего среднего 

образования, МЦ 

ЦПМ 

43.  Изучение состояния преподавания Наблюдения, Учителя- апрель Отдел  дошкольного 



предметов гуманитарного цикла с 

оказанием методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Темирского района 

обратная связь предметники  и общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

44.  

Изучение  состояния методической 

объединений  начальных классов школ   

Алгинского  района и оказание 

методической помощи 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

май Отдел  дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

45.  

Изучение и оказание методической 

помощи в рамках обучения элементов 

предметов ЕМН на английском языке в 

пилотных школах Айтекебийского 

района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

май Отдел  дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

46.  

Изучение состояния преподавания 

предметов естественно-

математического цикла с оказанием 

методической помощи в 

общеобразовательных школах 

Мартукского района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

май Наблюдения, 

обратная связь 

47.  

Семинар-практикум: «Развитие 

творческого  потенциала  воспитателя 

через опытно-экспериментальную  

деятельность»  Мугалжарский  район 

Семинар, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

май Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, НИШ 

48.  

Региональный семинар по внедрению 

обновленного содержания образования 

«Развитие  навыков учебной 

самостоятельности   в процессе 

Семинар, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

13.04.19 МЦ ЦПМ,  Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 



обучения младших школьников»  

49.  

Школа  молодого  руководителя Семинар, мастер-

классы 

Молодые 

директора школ 

май Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ, НИШ 

 

50.  

Подготовка и проведение августовского 

педагогического совещания и 

предметных секций 

Семинар, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

август Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ, НИШ 

 

51.  

Секция для школьных тренеров в 

рамках  августовского педагогического 

совещания 

Семинар, мастер-

классы 

Школьные 

тренеры 

август Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ, НИШ 

52.  

Республиканский методический 

семинар «Обучение на трех языках: 

поиски и решения» 

Семинар, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

сентябрь Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

НИШ 

53.  

Изучения состояния преподавания 

предметов естественно-

математического цикла с оказанием 

методической помощи в школах 

Байганинского района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

октябрь МЦ ЦПМ,  Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

54.  

Изучение состояния деятельности 

методических оъединений в начальном 

звене  Хромтауского  района и оказание 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

октябрь МЦ ЦПМ,  Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 



методической помощи образования 

55.  

Изучение и оказание методической 

помощи в рамках обучения элементов 

предметов ЕМН на английском языке в 

пилотных школах Алгинского района 

Наблюдения, 

обратная связь 

Учителя-

предметники 

октябрь МЦ ЦПМ,  Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

56.  

«Школа  молодого руководителя»  Семинар, мастер-

классы 

Молодые (вновь 

назначенные) 

директора школ 

октябрь 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

ЦПМ, НИШ 

57.  

Семинар-тренинг на тему: "Новая 

система оценки по обновленной 

программе" (в Хромтауском районе) 

Семинар, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

октябрь 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

ЦПМ, НИШ 

58.  

Показательные  уроки победителей 

профессиональных конкурсов 2019 года   

в рамках Выставки "Лучший 

педагогический опыт" 

 

Показательные  

уроки 

Учителя-

предметники 

7-11 октября Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

59.  

В рамках проекта «КАНИКУЛЯРНАЯ 

ШКОЛА для учителей» областной 

семинар «Методика преподавания 

истории Казахстана в 9,10 классах по 

обновленной программе» 

Серия семинаров в рамках 

«КАНИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ для 

учителей»: 

- обзор учебных программ 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

микропреподавание 

Учителя-

предметники 

ноябрь Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

НИШ, ЦПМ 

 



обновленного содержания образования 

в 4,9,11 классов; 

- новые подходы в обучении с учетом 

особенностей предметов; 

- критериальное оценивание учебных 

достижений обучающихся: 

суммативное и формативное 

оценивание; 

- особенности учебных программ: 

искусство, музыка, физическая 

культура. 

 

 

60.  

Региональная научно-практическая 

конференция «Обновленное 

содержание образования: проблемы и 

пути решения» 

Пленарное и 

секционное 

заседания, мастер-

классы 

Учителя-

предметники 

ноябрь Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

НИШ, ЦПМ 

 

61.  

Семинар практикум  «Применение 

методов диференцирования, 

оценивания и рефлексии при 

обновленном содержания образования» 

(из опыта работы  Хромтауской 

гимназий № 6) 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

микропреподавание 

Учителя-

предметники 

декабрь 

 

Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

НИШ, ЦПМ 

 

62.  

Методические дни для учителей 

истории, географии, права в сетевых 

сообществах  64  ведущих школах 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

микропреподавание, 

Учителя-

предметники, 

11-15 ноября МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 



 

панорамные и 

открытые уроки 

образования 

63.  

Семинары для классных руководителей 

«Организации воспитательной работы    

в рамках внедрения программы    

«Мәңгілік ел» на базе 64  Ведущих 

школах  

 

Семинары, мастер-

классы, тренинги,  

классные часы 

Классные 

руководители 

9-13декабря МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

64.  

Школа  молодого  руководителя  Семинар, мастер-

классы 

Молодые (вновь 

назначенные) 

директора школ 

декабрь Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования 

НИШ, ЦПМ 

 

 
План мероприятий по работе с пилотными школами, участвующими в апробации обновленного содержания 

образования 

№ Мероприятия Форма участники Сроки Ответственные 

9.  

Круглый стол по итогам 1-полугодия. 

Корректировка плана  совместной 

работы по апробации на 2-полугодие 

Круглый стол Представители  МЦ 

ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования,  ПШ, 

НИШ 

2 неделя 

января 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования,  ПШ, 

НИШ 

10.  

Методической сопровождение 

пилотных школ по внедрению 

элементов  обучения на анлийском 

языке биологии, химии, физики и 

Выступления, 

показательные 

уроки, 

микропреподаван

Пилотные школы в течении 

учебного 

года 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 



информатики ие 

11.  

Тренинг «Эмоциональный интеллект – 

основа эффективных коммуникаций» 

Тренинг Пилотные школы 3 неделя 

января 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

12.  

Тренинг «Домашняя работа как форма 

организации самостоятельной 

деятельности учащихся начальной 

школы» 

Тренинг  Пилотные школы 3 неделя 

января 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

13.  

Наблюдение уроков. Индивидуальные 

коучинги по итогам наблюдения уроков 

 

Наблюдение  

уроков 

Учителя-предметники Январь-

февраль 

ЦПМ 

14.  

Региональный семинар по внедрению 

обновленного содержания образования 

«Развитие  навыков учебной  

самостоятельности   в процессе 

обучения млад ших школьников» 

 

Семинар ЦПМ,  Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

13 апреля ПШ 

15.  

Семинар «Развитие навыков 

критического  и творческого мышления 

на уроках   математики» 

 

Семинар Пилотные школы, 

ВШ 

20 апреля ПШ 

16.  

Отчетный фестиваль пилотных школ по 

работе экспериментальной площадки 

по апробации ГОСНО «Фестиваль 

инновационных идей» 

 

Фестиваль  Пилотные школы 11.05.19. 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 



 

 

 Методическая работа с Ведущими школами региона 

№ Мероприятия Форма участники Сроки Ответственные 

13. 1
. 

Областной конкурс «Лучшее сетевое 

сообщество - 2019» среди Ведущих      

школ 

Буклеты, эссе, 

видеоролики, 

клипы, слайды 

Сетевые сообщества 28-

29.01.2019. 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

14.  

Поддержка работы сетевых сообществ 

сертифицированных учителей 

Актюбинской области в рамках 

деятельности Ведущих школ 

Консультации, 

семинары, 

мастер-классы 

Сетевые сообщества В течение 

года 

ЦПМ,  посткурс ВШ 

15.  

Обеспечение методическими 

пособиями, разработанными Центром 

педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» 

в целях реализации ключевых идей 

уровневых программ 

 Сетевые сообщества В течение 

года 

ВШ,   ЦПМ 

16.  

Организация постоянно действующих 

семинаров для педагогов под общей 

темой «Мастерство учителя – 

успешность ученика» 

 

семинары Сетевые сообщества По графику 

посещения 

регионов 

ВШ,   ЦПМ 

17. 2
. 

 

Методические дни для учителей 

физической культуры, 

художественного труда, музыки на базе 

64 ВШ 

Семинары, 

тренинги, 

микропреподава

ние, мастер-

Учителя физической 

культуры 

1 неделя  

февраля 

МЦ ЦПМ, АОНМЦ 

 



классы 

18. ә
ә 

«Лучший школьный тренер (рефлексия 

в практике) - 2019» среди тренеров ВШ 

Буклеты, 

эссе,слайд, 

видеоролик 

Школьные тренеры 

«Рефлексия в 

практике» 

14-15 

февраля 

МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

19.  

Областной круглый стол на тему 

«Особенности национальных игр по 

предмету физическая культура в рамках 

программы «Рухани жаңғыру» 

Круглый стол, 

панорамные 

уроки 

Учителя физической 

культуры ВШ 

февраль Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования , 

ВШ,  МЦ ЦПМ 

20.  

IV Городская научно-практическая 

конференция профессиональных 

педагогических сообществ г. Актобе 

«Жаңа білімге заманауи көзқарас» 

Анти-

конференция 

Учителя Ведущих 

школ 

Февраль ГНМЦ, АОНМЦ 

Филиал ЦПМ 

21.  

Областной конкурс «Лучший коуч-

2019"   

Конкурсанты: 

школьные 

тренеры 

Учителя, прошедшие 

ровневые курсы ВШ 

Март  МЦ ЦПМ,   Отдел 

дошкольного и 

общего среднего 

образования 

22.  

ІІІ региональный Форум Ведущих школ 

«Ведущие школы как гарант 

устойчивости преобразований в 

системе образования» в ЦПМ г.Актау 

 

Выставки, 

выступления, 

защита проектов 

Руководители ведущих 

школ и сетевых 

сообществ 

12 апреля Отдел  дошкольного 

и общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 

(ЦПМ г.Актау) 

 

23.  Проведение посткурсовой поддержки Онлайн Учителя-предметники В течение Филиал 



 

 

 

 

учителей в режиме онлайн: 

- консультирование через сетевое 

профессиональное сообщество 

- проведение вебинаров тренерами 

ЦПМ, 

- проведение вебинаров учителями 

пилотных школ при совместном 

планировании с тренерами ЦПМ 

консультации, 

вебинары 

года  

24.  

Участие в августовской конференции 

педагогов Актобинской области:  

секция лидеров ведущих школ – школы 

поддержки процесса обновления 

содержания среднего образования 

Семинары, 

круглые столы 

Педагоги области Август Акимова Т.А. 

25.  

Участие в секции директоров в рамках 

августовской конференции педагогов 

Актюбинской области 

Семинар  Директора ВШ Август Копжасарова Т.М. 

26.  

Участие в августовской конференции 

педагогов г. Актобе:  секция 

руководителей школ 

Единый день по проведению семинара 

для руководителей 64 ведущих школ с 

целью обмена опытом работы  по 

менеджменту в организациях  

образования 

Семинар  Директора ВШ Август Отдел дошкольного и 

общего среднего 

образования, 

МЦ ЦПМ 



 


