
 
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСТАРЫ 

Мақсаты. Мұғалімдердің  кәсіби құзіреттілігін дамыту, өз қызметін нәтижелі атқаруы үшін кәсіби деңгейін көтеру, оқыту және оқыту 
сапасын арттыру үшін жаңа білім алуға, бұрын алған кәсіби білімдерін, біліктерін, дағдылары мен құзыреттерін қолдауға, кеңейтуге, 
тереңдетуге және жетілдіруге мүмкіндік беру.  
Іс-шаралар  Мақсаты  Жауапты жүзеге 

асырушы 
мерзімі реурсы Күтілетін нәтиже 

«Педагогтердің біліктілігін арттыру 
курстарын ұйымдастыру және 
жүргізу, педагогтің қызметін курстан 
кейінгі қолдау қағидалары»  ҚРБҒ-
нің 28.08.2016ж. № 95 бұйрығымен 
таныстыру 

Педагогтердің кәсіби 
білімдерін, біліктерін, 
дағдылары мен 
құзыреттерін қолдауға, 
кеңейтуге, тереңдетуге 
және жетілдіру  ортасын 
құру 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

тамыз Бұйрық Мектепішілік жоспар, 
мұғалімінің өзіндік жеке 

жоспары 

Мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
жұмыстарының жоспар-график құру 

БА курстарының 
жұмысын жүйелеу 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

тамыз жоспар Перспективалық жоспар 

Қысқа мерзімді біліктілік арттыру 
курсынан өткен мұғалімдердің 
базасын құру 

Ақпараттарды нақтылау ДБОЖ 
орынбасарлары 

тамыз жоспар Перспективалық жоспар 

Кәсіби даму курстарға қатысуын 
қамтамасыз ету, бақылауға алу 

БА курстарының 
жұмысын жүйелеу 

ДБОЖ 
орынбасарлары,  

Жыл 
бойы 

Әдістемелік 
нұсқаулық 

Рейтинг шығару, 
сертификат 

«Жүйелік тұрғы негізінде оқыту 
технологиясы» курсын ұйымдастыру 

Мұғалімдердің  кәсіби 
құзіреттілігін дамытуға 
қолдау көрсету 

ДБОЖ 
орынбасарлары, 
курс тренерлері 

Екі 
аптада  
1 рет  

Курс 
ресурстары 

Технологияны қолдануда  
кәсіби кеңес  алып, сабақ 
үдерісінде қолдана алады. 

Сертификат 
«Эмоционалды интеллект» курсын 
ұйымдастыру 

Мұғалімдердің  кәсіби 
құзіреттілігін дамытуға 
қолдау көрсету 

ДБОЖ 
орынбасарлары, 
курс тренерлері 

қараша Курс 
ресурстары 

Технологияны қолдануда  
кәсіби кеңес  алып, сабақ 
үдерісінде қолдана алады. 

Сертификат 
Белсенді әдістерді ықшам сабақтарда 
тиімді қолдануды ұйымдастыру және 
басқару 

Педагогке өз қызметін 
нәтижелі атқаруы үшін 
кәсіби деңгейін көтеру, 
оқыту және оқыту 
сапасын арттыру үшін 
жаңа білім алуға қолдау  

«Тәжірибедегі 
рефлексия» мектеп 
тренерлері 

Жыл 
бойы 

Оқытудың  
белсенді 
әдістері 

Мұғалімдер сабақты  
жоспарлауда кәсіби кеңес  

алып, сабақ үдерісінде 
қолдануды бастайды 



Қалыптастырушы бағалау жиынтық, 
тоқсандық бағалау тапсырмаларын 
әзірлеуге әдістемелік көмек курстарын 
ұйымдастыру 

Педагогтің өз қызметін 
нәтижелі атқаруы үшін 
кәсіби деңгейін көтеруге, 
оқыту сапасын арттыруға 
қолдау көрсету 

 Мектеп 
координаторы І,ІІ 
деңгейлік мектеп 
тренерлері  

Жыл 
бойы 

Бағалау 
тапсырмалары, 
БЖБ, ТЖБ, ҚБ 
 

Кәсіби қолдауды қажет 
ететін мұғалімдер 

ҚБ,БЖБ,ТЖБ 
тапсырмаларын талапқа 
сай әзірлеуді үйренеді. 

«Психология әліппесі» оқушылардың 
жас ерекшелігін ескерудегі оқу үйрену 
курсын ұйымдастыру 

Мұғалімдердің  педагого-
психологиялық 
құзіреттілігін дамытуға 
қолдау көрсету 

Мектеп педагог-
психологтары 

Жыл 
бойы 

Психологиялық 
тренингтер 

Оқушылардың әлеуметтік 
психо-физиологиялық 
картотекасын жасауда 
назарға алынады, сабақ 
үдерісінде ерекшеліктер 

ескеріледі. 
«АКТ құзіреттілігі» білім беру 
платформаларында жұмыс жасау 
дағдыларын жетілдіруге бағытталған 
оқу-үйрену курсы 

Мұғалімдердің  АКТ 
құзіреттілігін дамытуға 
қолдау көрсету 

информатика пәні 
мұғалімдері, 
көшбасы 
мұғалімдер 

Жыл 
бойы 

Коучинг, 
шебер 
сыныптар 

Ақпараттық сауаттылық 
деңгейі жетілдіріледі, 
жоғары деңгейлі білім 

беру платформаларында 
жұмыс жасау дағдылары 

артады. 
Біліктілік арттыру курстарынан өткен 
мұғалімдердің курстан кейінгі қолдау 
жұмыстарын ұйымдастыру 

Курстан алған кәсіби 
білімдерін, біліктерін, 
дағдылары мен 
құзыреттерін қолдауға 
жағдай жасау 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

Қажеттілі
гіне қарай 

жоспар МІБ, педагог қызметіне 
мониторинг жүргізу 

кезінде педагогтің алған 
құзыреттерін қолдану 

нәтижелерін қадағалайды 
Курстардан өткеннен кейін бірінші 
күнтізбелік жыл ішінде кемінде үш 
дербес жұмыс ұйымдастыру және 
өткізу 

Курстан алған кәсіби 
білімдерін, біліктерін, 
дағдылары мен 
құзыреттерін қолдауын 
бақылау, зерделеу 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

Қажеттілі
гіне қарай 

жоспар педагог қызметіне 
мониторинг жүргізу 

Біліктілікті арттыру курстарынан 
өткен және алған білімін, іскерлігін, 
дағдысын практикада табысты 
қолданатын педагогтерді тәжірибе 
алмасу іс-шараларына қатысуға 
тарту, олардың тәжірибесін көпшілік 
алдында тану (бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау 

Курстан алған кәсіби 
білімдерін, біліктерін, 
дағдылары мен 
құзыреттерін қолдауға, 
кеңейтуге, тереңдетуге 
және жетілдіруге 
мүмкіндік беру 

ДБОЖ 
орынбасарлары 

Қажеттілі
гіне қарай 

жоспар педагог қызметіне 
мониторинг жүргізу 



 


