«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Астана қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 2016 жылға
«Үш тілде Білім беруді ілгерілету» жөніндегі іс-шаралар жоспары
№
ж.т.
1
2

8

16

18

Іс-шараның атауы
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Жауапты орындаушылар

I. Ұйымдастыру-практикалық іс-шаралар
Үш тілде ББ ілгерілету шеңберіндегі негізгі шаралар Жоспар
ИДӘҚ бөлімі
бойынша «оқиғалар қатарын» дайындау
БАҚ сөз сөйлеу үшін тіл саласындағы сарапшылар, Тізім
Саинова Л.А., Чокушева А.И.,
саясаттанушылар,
мәдениеттанушылар
қатарынан,
Сайлыбаев А.А., Ахметова Қ.Қ
этномәдени бірлестіктер өкілдерінен және т.б. сөз
сөйлеушілер тізімін қалыптастыру
Теле-, радиоарналарда, мерзімдік басылымдарда үш тілде Айдар атауы
Бегалина О.А.
ББ арналған тақырыптық айдарлар ашуды ұйымдастыру
II. Ақпараттық жұмыс
Үш
тілде
ББ
ілгерілету
жөнінде
семинарлар, Семинарлар,
Ахметова Қ.Қ.
конференциялар, «дөңгелек үстелдер» өткізу
конференциялар,
«дөңгелек үстелдер»
«Үш тілде ББ енгізу – бәсекеге қабілеттілікті арттырудың Талдамалық
Саинова Л.А., Чокушева А.И.
басым факторы» Республикалық өңірлік БАҚ талдамалық мақалалар, сұхбаттар
мақалалар, сұхбаттар
1. «Білімдегі жаңалықтар» Республикалық ақпараттық- Мақалалар,
Бұқарамен байланыс және баспа
әдістемелік журналында материалдар жариялау
сұхбаттар
жұмыстары бөлімі
2. «Білімдегі жаңалықтар» Республикалық ақпараттықәдістемелік журналының қосымшасында сабақ, сабақтан
тыс іс-шаралар, ата-аналармен жұмыс туралы материалдар
жариялау
3. «Білімдегі жаңалықтар» Республикалық ақпараттықәдістемелік журналының «Тілдерді білу – бәсекеге
қабілеттілік шарты» арнайы номерін дайындау, шығару.
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Орындалу түрі

Материалдар

«Білімдегі
жаңалықтар»
журналының арнайы
номері
«Тілдерді
қолдану
мен
дамытудың
мемлекеттік Мақалалар
бағдарламасын іске асыру барысындағы жетістіктер»
туралы Республ. өңірлік БАҚ материалдар
«Үш тілде ББ енгізудің өзектілігі» туралы танымал Талдамалық ,

Бұқарамен байланыс және баспа
жұмыстары бөлімі

Орындалу
мерзімдері
21.12.2015ж
21.12.2015ж

I тоқсан
2016ж
Арнайы
жоспар
бойынша
I тоқсан 2016
ж
Наурыз,
маусым,
қыркүйек
2016ж.
Ай сайын
2016ж.

Бұқарамен байланыс және баспа
жұмыстары бөлімі

Қазан 2016ж.

Сайлыбаев А.А.,
Налибаева Г.Р.

II тоқсан
2016ж

Вагапова Н.Н., Нурмаганбетова

III тоқсан

Интернет-ресурстарда талдамалық
мақалалар дайындау, орналастыру
35

және сараптамалық сараптамалық
мақалалар

1. «Үш тілде ББ дамыту жөніндегі мемлекеттік шаралар
туралы» материалдарды БАҚ мен танымал Интернетресурстарда хабарламалар жариялау
2. Институт сайтының «Нормативті құжаттар» айдарына
«ҚР тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020жж
арналған мемлекеттік бағдарламасы», «ҚР Тіл туралы
Заңы», «Үш тілде ББ ілгерілету жөніндегі іс-шаралар
жоспары» т.б. құжаттарды орналастыру
3. Институт сайтының басты парағының «Мәңгілік ел»
сілтемесінде «Үш тілде ББ» баннерін орналастыру.
4. Институт сайтының басты мәзірінде «Трехъязычное
образование» – «Үш тілде білім беру» айдарын ашып осы
бағыттағы материалдарды жариялау

Ақпараттар
Ақпараттық
материалдар

Баннер, сілтеме

Талдамалық ,
сараптамалық,
ақпараттық
материалдар
VI. «Студенттер, жастар» мақсатты тобы үшін ақпараттық жұмыс
38
Үш тілді – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуінің Хабарламалар
негізінде түрлі салаларда жетістіктерге жеткен адамдар
туралы танымал Интернет-ресурстарда материалдар
жариялау

Ж.С.,
Малдыбаева Г.Б.

2016ж

Ғалымжанов Б.Ғ., Ғалымжанова
Ф.Б.
Малдыбаева Г.Б.
Малдыбаева Г.Б.

IV тоқсан
2016ж

Малдыбаева Г.Б.
Малдыбаева Г.Б.

Қаңтар
2016 ж
Жыл бойы

Бадел А., Боранбаева Л.Қ.
Малдыбаева Г.Б.

IV тоқсан
2016 ж

Қаңтар 2016
ж

