
«Бестамақ орта мектебі» КГУ
Ақтөбе облысы, Алға ауданы, 
Бестамақ ауылы

ауыл мектептері 
мұғалімдерінің 

кәсіби

Құзыреттілігін арттыру

қалалық және ауылдық 
білім беру арасындағы 
айырмашылықты азайтуға

Қол жеткізу

білім берудің жоғары 
сапасын басқа 

мектептерге жеткізуге 
қабілетті тірек мектептер

Желісін құру

«Ауылдық жерлердегі 
тірек мектептердің 
әлеуетін дамыту» 
ЖОБАСЫ



Жоба міндеттері

01

Оқытуда жаңа 
тәсілдерді 
қолдану 

тәжірибесін 
таратуға 

жәрдемдесу

02

Ауыл 
мектептерінің 

барлық 
тәжірибелі 

мұғалімдеріне 
әдістемелік 

қолдау 
көрсету

03

Оқытуды 
жақсарту үшін 

қажетті 
инновациялық 
ресурстарды 

қалыптастыру

04

Оқу үдерісін 
ұйымдастыруға 
ата-аналарды, 

жұртшылықты, 
стейкхолдерлерді, 

бизнес-
қоғамдастықты 
және т.б. тарту

05

Басқа ауылдық 
мектептердегі 
үздік мектеп 

тәжірибесі мен 
ресурстарын 

анықтау, 
қолдау және 

енгізу

06

Кәсіби 
мұғалімдер мен 

тірек ауыл 
мектептері 

менеджерлерінің 
қауымдастығын 

құру
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4

Білім беру 
үдерісін 
басқару 

(семинар)

2

Мектептегі 
зерттеу 

қызметтерін 
ұйымдастыру 

(семинар)

7

Тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру 

(семинар)

41

Сабақтағы оқыту 
мен бағалаудың 

заманауи тәсілдері 
(ашық сабақтар мен 
шеберлік сабақтар)

2

Мектептегі 
STEM білім 

беру (семинар)

4

Инновациялық 
кітапхананың 

жұмысын 
ұйымдастыру 

(семинар)

3

Мектептің 
психологиялық 

қызметінің негізгі 
бағыттары (семинар)

1

Оқушыларға 
кәсіптік бағдар 

беруді 
ұйымдастыру 

(семинар)



- НЗМ мұғалімдерінің панорамалық сабақтары
- функционалдық сауаттылықты дамыту және формативті бағалау 

бойынша семинарлар /тренингтер/шеберлік сыныптары
- тим-тичингте сабақтар өткізу
- көлденең жоспарлау
- пәндер бойынша желілік қауымдастықтар
- оқыту мен бағалаудың цифрлық әдістері
- тим-тичинг бойынша ЕНД цикл пәндеріне зертханалық жұмыстар жүргізу 

- өзгерістер үдерісін басқару үшін 
деректерді талдау

- мұғалімнің КДМ (кәсіби даму 
мақсаты) кәсіби дамудың негізі 
ретінде

1

2

Білім беру процесін басқару X-XI

Сабақтарда оқыту мен бағалаудың
заманауи тәсілдері X-IV

II. Тірек мектеп мұғалімдерімен ынтымақтастық 2022-2026 жж.



- тірек мектеп оқушылары 
мен мұғалімдеріне 
арналған робототехника 
бойынша тренингтер
- STEM engineering
зертханасындағы 
тренингтер.

- мектепте AR/LS өткізу практикасы
- мектеп мұғалімдері мен оқушылардың 
Ақтөбе қ. ФМБ НЗМ ғылыми жобалар 
көрмесі мен ғылыми байқауларына қатысуы 
- тірек мектеп мұғалімдерінің "Жаңғырық" 

мектеп конференциясына қатысуы

3

4

- маршрут парағы арқылы 
оқушылардың өзін-өзі реттеу 
дағдыларын қалыптастыру
- қосымша білім берудің оқушылардың 
үлгеріміне әсері
- оқушылардың жеке траекториясы

5

Мектепте зерттеу қызметін ұйымдастыру X-V

STEM білімі мектепте XII Тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру XI, III



- «Саралаудың психологиялық негіздері» семинар-
тренингі
- «Эмоционалды интеллект білім беру ортасындағы 
мұғалімнің ресурсы ретінде» семинар-тренингі
- «Педагогтердегі стреске төзімділікті дамыту 
эмоционалды күйзелістің алдын алу шарты ретінде» 
семинар-тренингі

- кітапхана кеңістігін ұйымдастыруға көмектесу
- оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту
- "Write around", "Thgee columns" және т.б. әдістерді 
қолдану
- онлайн сервистерді білім беру үдерісінде 
қолдану (ұжымға арналған тренингтер)

6

7

Инновациялық кітапхана жұмысын ұйымдастыру XII, II

Мектептің психологиялық қызметінің 
негізгі бағыттары XII, II



«Бәсекеге қабілетті тұлғаны 
қалыптастырудағы 
әлеуметтік жобалар мен 
практикалардың рөлі», 2024 
жылғы сәуір

- «Ерте кәсіптік бағдарлау принциптері» 
семинары
- «Түлекке мектептен қолдау» семинары

8

9

«Ата-аналар университетінің
жұмысын ұйымдастыру» 
семинар-практикумын
дайындау, 2024 жылғы қараша

10

Оқушыларға кәсіптік бағдарлауды ұйымдастыру I, III

Семинар-практикумын дайындау
Семинар-
практикумын
дайындау



«Оқушылардың оқу 
сауаттылығын 
қалыптастырудағы мектеп 
кітапханасының рөлі», 
2024 жылғы қараша

Тірек мектеп оқушыларының желілік 
ғылыми іс-шараларға қатысуын 
ұйымдастыруға көмек (Жазғы мектеп, 
Наурыз кездесулері және т. б.) 2022-2025 
жж.

11

12

- «Робототехника: Алгоритмдеу 
және бағдарламалау», 2023 
жылғы қараша
- «HTTL - CSS тілдерінде сайт 
құру» 

13

Ұйымдастыруға көмек 

Тренинг-семинарын 
дайындау

Элективті курстарын 
дайындау
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