ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ӚРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ ФИЛИАЛЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

АҚПАРАТТЫҚ

ХАТ

Құрметті әріптестер!
2017 жылға арналған филиалдың Операциондық жоспарына сәйкес
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының
филиалы Астана қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің
біліктілігін арттыру институты «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында
білім беру процесін басқару» тақырыбында Астана қаласы мектептерінің
басшыларына арналған on-line режимінде әдістемелік диалог өткізеді.
Ӛткізілу мерзімі: 28 сәуір 2017 жыл, сағат 11.00-де.
Ӛткізілу түрі: on-line-диалог.
Мақсаты: білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламаларын енгізу
бойынша өзекті мәселелер мен білім беру жүйесін басқарудың негізгі
проблемаларын айқындау, шешу жолдарын талқылау.
Жұмыс бағыттары:
1. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогтердің біліктілігін
арттыру.
2. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында үш тілде білім беруді енгізу:
қазіргі жағдайы мен проблемалары.
3. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін енгізу.
4. Білім беру мазмұнын жаңартуды оқу-әдістемелік тұрғыдан қолдау.
Жұмыс тілдері: қазақ және орыс тілдерінде.
Әдістемелік диалогтің ӛткізілу жоспар-кестесі:
11 сәуір – 21 сәуір – сұрақтарды қабылдау. Білім беру ұйымдары
басшыларының барлық бағыттар бойынша сұрақтары mconfastana@mail.ru
электронды поштасы арқылы қабылданады.
28
сәуірде
on-line
режиміндегі
әдістемелік
диалог
http://online.ripkso.kz/astana бөлмесінде өтеді.
Тыңдаушылар
санаты:
Астана қаласы бойынша
мектеп
директорлары.
Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.
Жауаптылар: Білім беру процесін психологиялық-педагогикалық
қолдау кафедрасы және жаратылыстану-ғылыми (гуманитарлық) пәндерді
оқыту әдістемесі мен инновациялық
технологиялар
кафедрасы,
инновациалық дамуды әдістемелік қамтамасыз ету бөлімі.
Байланыс телефондар: 8 (7172) 497723, 8 (7172) 497942

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «ӚРЛЕУ»
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ПО ГОРОДУ АСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Операционным планом работы на 2017 год филиал
акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по
городу Астана проводит методический диалог в режиме on-line на тему
«Управление образовательным процессом в условиях обновления
содержания образования» для руководителей организаций среднего
образования г. Астана.
Дата и время проведения: 28 апреля 2017 года, 11.00.
Формат проведения: on-line-диалог.
Цель: обсуждение актуальных вопросов внедрения программ
обновленного содержания, поиск решения основных проблем управления
образовательным процессом в условиях обновления содержания
образования.
Направления работы:
5. Повышение квалификации педагогов в условиях обновления
содержания образования.
6. Внедрение трехъязычного образования в рамках обновления
содержания среднего образования: состояние, проблемы.
7. Внедрение системы критериального оценивания учебных достижений
учащихся.
8. Учебно-методическое
сопровождение
обновления
содержания
образования.
Рабочие языки: казахский, русский.
План-график проведения методического диалога:
11 апреля - 21 апреля – прием вопросов. Руководители организаций
образования могут выслать вопросы по всем направлениям работы
методического диалога на электронную почту mconfastana@mail.ru
28 апреля – проведение методического диалога в режиме on-line,
комната http://online.ripkso.kz/astana
Категория участников: директора школ г. Астаны.
Всем участникам будут высланы сертификаты.
Ответственные: кафедра психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, кафедра инновационных технологий и методики
преподавания естественно-научных (гуманитарных) дисциплин, отдел
методического обеспечения инновационного развития.
Телефон для справок: 8 (7172) 497723, 8 (7172) 497942.

