
9:00-встреча гостей. Регистрация
9:10: кофе-брейк
9:20-9:40 -экскурсия по школьному
музею
9:45-10:25 - открытые уроки
 "Легенда о манкурте"

10:35-11:15 - открытые уроки

11:25-12:05 - открытые уроки 
"Кенесары Қасымулы бастаған көтеріліс"

12:10-12:50 - Коучинг

 12:50-13:30 - обед
13:30-14:00 - Концерт "Туған елім"

1.
Русский язык 11 "А" сынып
 Учитель: Нурмуханова А. К.
   2. "Ұлттық мәдениет"
Қазақ тілі 8 "А" сынып
 Учитель: Камалиева Р. А.

 1. "Әлемдегі кітап мұрағаттары мол
кітапханалар"
Қазақ тілі , 6 "А" сынып
Учитель: Биркемелова С. К.
   2. "Переходные  металлы"
Химия 11 "Б" класс 
Учитель: Жумагужин Д. Н.

1.
Қазақстан тарихы 8 "А" сынып
Учитель: Қожанепесов  Н. Б.
    2. "Қозғалмалы ойындар"
Дене шынықтыру 4 "А" сынып
Учитель: Кабденов А. Б.

Учитель: Хамицевич Н. Ю.
Тренинг
Педагог-психолог: Фазылова Т.Т.

Актовый зал

9:00-Қонақтарды қарсы алу

9:10: кофе-брейк
9:20-9:40 -мектеп мұражайына саяхат
9:45-10:25 - Ашық сабақтар
 "Легенда о манкурте"

10:35-11:15 - Ашық сабақтар
"Әлемдегі кітап мұрағаттары мол
кітапханалар"

11:25-12:05 - Ашық сабақтар
"Кенесары Қасымулы бастаған көтеріліс"

12:10-12:50 - Коучинг

 12:50-13:30 - түскі ас
13:30-14:00 - Концерт "Туған елім"

. Тіркеу

1.
Русский язык 11 "А" сынып
Мұғалім: Нурмуханова А. К.
   2. "Ұлттық мәдениет"
Қазақ тілі 8 "А" сынып
Мұғалім: Камалиева Р. А.

1.

Қазақ тілі , 6 "А" сынып
Мұғалім: Биркемелова С. К.
   2. "Переходные металлы"
Химия 11 "Б" класс 
Мұғалім: Жумагужин Д. Н.

1.
Қазақстан тарихы 8 "А" сынып
Мұғалім: Қожанепесов Н. Б.
   2. "Қозғалмалы ойындар"
Дене шынықтыру 4 "А" сынып
Мұғалім: Кабденов А. Б.

Мұғалім: Хамицевич Н. Ю.
Тренинг
Педагог-психолог: Фазылова Т.Т.

Мектем акт залы

 
 

 
Цель семинара:

применение АМО на разных этапах урока;
передача своего опыта путем прямого и

комментированного показа
последовательности действий, методов,

приемов и форм педагогической
деятельности, способствующих повышению

учебной мотивации обучающихся. 
Семинардың мақсаты:

сабақтың әр түрлі кезеңдерінде БӘТ 
 қолдану; студенттердің білім беру

мотивациясының жоғарылауына ықпал
ететін іс-әрекеттің, әдістердің, әдістердің

және формалардың бірізділігін тікелей және
түсініктеме арқылы көрсету арқылы өз

тәжірибесін беру
Семинарға қатысушылар:

аудандық білім бөлімінің әдіскерлері,
мектеп директорлары, директордың оқу-

тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары,
пән мұғалімдері

Участники семинара: 
методисты районного отдела образования,
дирекотора школ, заместители директора

по учебно - воспитательной работе, учителя
- предметники

семинар ұйымдастырушылары:
 Шолақсай орта мектебі



 

 

Семинар тақырыбы: 
«Оқу ынтасын арттыруда
сабақтың әр кезеңінде 

 оқытудың белсенді әдісін
қолдану»

Тема семинара:
«Использование активных

методов обучения на
разных этапах урока для

повышения учебной
мотивации»

 Шолақсай орта мектебі


