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«Түзеу педагогикасының Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» ММ 2020 жылдың 26 науырызынан бастап қашықтық 

технологияларын қолдану жөнінде іс-шараларын ұйымдастыруы  бойынша жұмыс  

ЖОСПАРЫ  

 

№ Іс-шаралар атауы  Өткізу мерзімі Қатысушылар 

саны 

Аяқтау нысаны 

1 Жұмысты қашықтық режимде ұйымдастыру және ерекше 

білім беруге қажеттіліктері бар балаларды қашықтан 

оқыту практикасын зерделеу. 

Орталықтың құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын чатта 

ұйымдастыру  

 26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін  

 Чаттардың құрылуы және 

жұмыс істеуі  

2 Онлайн режимінде жазу және видео-сабақтар өткізу үшін 

қашықтық режимде орталық қызметкерлерінің тізімін 

құру. 

 

Қашықтық режимде жұмыс істеп жатқан қызметкерлермен 

кері байланыс орнату.  

26 наурыздан 01 

сәуірге дейін  

 

ұдайы 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

меңгерушілері (7 

адам) 

1. қашықтық режимде жұмыс 

істеп жатқан қызметкерлер 

тізімі 

2. онлайн режимінде жазу 

және видео-сабақтар өткізу 

үшін қызметкерлер тізімі  

3. орталық қызметін 

ұйымдастырып жатқан 

қызметкерлер тізімі  

3 Арнайы білім беру ұйымдары (арнайы мектепке дейінгі 

және мектеп ұйымдары, ОО, ППТК, ПМПК) мамандарына 

онлайн режимінде жұмыс істеу мәселелері бойынша кеңес 

беру, ақпараттандыру, әдістемелік қолдау көрсету (соның 

ішінде «Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар 

балалармен қашықтық режимінде жұмысты 

ұйымдастыру бойынша  арнайы білім беру 

ұйымдарына арналған әдістемелік ұсынымдарын» 

даярлау)   

26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

меңгерушілері 

және аға ғылыми 

қызметкерлер 

(20 адам) 

кеңес беру, ақпараттандыру  

4 ТП ҰҒПО ММ сайтында ерекше білім беруге 

қажеттіліктері бар балаларға арналған тегін оқулықтар мен 

жұмыс дәптерлер нұсқаларын тарату үшін мәтін дайындау 

және орналастыру 

26 наурыз АӘҚБ меңг., 

әдіскері, 

бағдарламашысы  

(3 адам)  

Ақпаратты ресми сайтта және 

әлеуметтік желілерде көрсету 

(фейсбук, инстаграм ) 
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 (ата-аналарға, АБҰ және арнайы сыныптар 

педагогтарына). 

5 Ғылыми материалдарды талқылау (ғылыми зерттеулер 

тақырыбы бойынша кезеңдік мақсаттар мен міндеттерге 

сәйкес) 

 

Апта сайын ғылыми 

қызметкерлер 

(21 адам) 

әдеби дереккөздер 

рефераттары; жүргізген 

тәжірибелер материалдары; 

әдістемелік ұсынымдарға 

қосымшалар т.б. (күнтізбелік 

жоспарларға сәйкес) 

6 Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалар отбасына 

балалар дамуыдағы ауытқуларын жеңу және алдын-алу, 

емдеу, оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша кеңес 

беру: 

- ПМПК ресми сайты арқылы 

- Skype немесе WhatsApp видеобайланысы арқылы 

26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін  

күнделікті 

10.00. - 14.45. 

 

РПМПК (10 

адам) 

кеңестер өткізілгені жөнінде  

жазбаша есеп  

7 Республикалық ПМПК қызметінің қашықтық режимін 

қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық-техникалық 

қамтамасы. РПМПК онлайн кеңестерінің техникалық 

талаптарының сақталуы  

26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін   

дүйсенбі-жұма 

9.00 – 18.00. 

РПМПК (1 адам) РПМПК онлайн  режимінде 

жұмыс істеуі үшін  

жағдайларды қамтамасыз ету  

8 Онлайн сабақтарын ұйымдастыру бойынша дайындық 

жұмыстар: 

- онлайн сабақтарын өткізу үшін ата-аналардың рұқсатын 

алу; 

-сабақ кестелерін құру және келісу; 

- ЖДБ-ын түзету; 

-онлайн сабақтар үшін дидактикалық материал дайындау; 

- техникалық инструментарийді дайындау (ата-аналарды 

қосу, сервер алаңына материалдарды жүктеу және т.б.) 

- ЕБҚ бар балалар ата-аналарына балаларды онлайн 

сабақтарға дайындау бойынша кеңес беру  

- ЕБҚ бар балалармен және ата-аналарымен кеңестік-түзеу 

сабақтарын жүргізу  

- онлайн режимінде сабақтар жүргізу 

- онлайн сабақтарға дайындалу 

26 -31 наурыз 

 

 

 

 

 

31 наурыз 

 

1 сәуір -1 шілде 

26 -31 наурыз 

 

1 сәуір -1 маусым 

10, 24 сәуір 

22 мамыр 

22 адам, с.і. 3 

ЕДШ 

нұсқаушысы  

 

 

 

22 адам 

 

22 адам 

 

22 адам 
(20 сабақ, с.і.. 10 орыс 

тілінде және 10 қазақ 
тілінде) ; 

(20 сабақ, с.і. 10 орыс 

тілінде және 10 қазақ 
тілінде)   

сабақ кестелері, 

онлайн сабақтарға арналған 

дидактикалық материал; 

ата-аналарды  электрондық 

платформаларға қосу 

 

ата-аналарға АКТ қолдана 

отырып сабақтар 

ұйымдастыру бойынша 

ұсынымдар беру  

 

сабақтар, кеңестер, 

онлайн сабақтар  

ата-аналарға ЕБҚ бар 

балаларды үй жағдайында 
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- ата-аналар үшін онлайн мектеп өткізу  8 адам тәрбиелеу және дамыту 

бойынша ұсынымдар беру 

9 Орталықтың ғылыми-әдістемелік жұмыстары бойынша 

жартыжылдық есебін дайындау. ЖЗЖ нәтижелері 

бойынша есеп берудің электрондық форматына көшу  

наурыз 

маусым 

ғылыми 

зертханалар 

меңг. (4 адам) 

1 тоқсан, жартыжылдық 

бойынша есептер 

10 Онлайн режимінде мектептер мұғалімдері мен 

әкімшілігіне, психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметінің мамандарына кеңес беру  

6 сәуір – 25 

мамыр  

арн. мект. білім 

беру зертханасы 

(7 адам) 

кеңестер (талап ету бойынша) 

11 YouTube орталығының каналында форматты кеңейту. 

Видео-сабақтар мазмұнына сараптама жасау және 

YouTube каналына орналастыру үшін таңдау жүргізу 

(қашықтық сабақтар өткізу үшін) 

апта сайын зерт.меңг, ОО, 

әдіскерлер, 

жүйелік әкімші, 

бағдарламашы (7 

адам) 

YouTube каналында ЕБҚ бар 

балаларға арн. видео-сабақтар  

12 Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар білім алушыларға 

арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта деңгейіндегі 

жаңартылған мазмұндағы Үлглік оқу бағдарламаларын 

даярлаудың электрондық форматына көшу  

наурыз -маусым 8 адам бағдарламалардың жұмыс 

нұсқалары 

13 Көру қабілетінің бұзылымдары бар балаларға арналған 

оқулықтарының, зияттық бұзылымдары бар балаларға 

араналған оқу-әдістемелік кешендерінің (ОӘК)  пәндік 

комиссиясының сараптама нәтижелері бойынша 

ескертпелерді жою   

наурыз-сәуір 3 адам ЕБҚ бар балаларға арналған 

оқулықтар  

14 Арнайы білім беру ұйымдарындағы нашар көретін және 

көрмейтін балаларға арналған жиынтық-сыныптар саны 

туралы ақпарат жинау жұмысының сараптамасы   

наурыз-сәуір  АӘҚБ (4 адам) көру қабілетінің 

бұзылымдары бар балалар 

туралы электрондық 

форматтағы деректер жинағы  

15 ППТК және ОО қызметі статистикалық көрсеткіштер 

деректерінің дерекқорға енгізілуіне бақылау жүргізу  

наурыз-сәуір АӘҚБ (4 адам) мониторинг 

материалдарының 

электрондық форматтағы 

жинағы 

16 Барлық арнайы білім беру ұйымдарының жабдықтармен 

қамтамасыз ету нәтижелерін жинақтау, бақылау және 

наурыз-сәуір АӘҚБ (4 адам) 

 

мониторинг 

материалдарының 
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өңдеу (мектепке дейінгі, мектептік, ПМПК, ППТК, ОО – 

барлығы 407 ұйым). 

электрондық форматтағы 

жинағы 

17 Мектепке дейінгі және мектептік арнайы білім беру 

ұйымдарының атауларын нақтылау  

наурыз-сәуір АӘҚБ (4 адам) сайттағы деректерді жаңарту 

(өзгерулеріне байланысты) 

18 Арнайы білім беру жүйесі психологиялық-педагогикалық 

кадрларының  біліктілігін көтеру курстары білім беру 

бағдарламаларының мұнан былайғы сараптамасының 

жобасын даярлау    

наурыз-сәуір БК курсы меңг. 

(1 адам) 

біліктілікті көтеру (12) 

курстары  білім беру 

бағдарламаларының  

электрондық форматтағы 

жобалары  

19 Практикалық мамандар дайындаған мектеп жасына дейінгі 

балаларға арналған сабақтар кешені мен арнайы мектеп 

оқушыларына арналған сабақтарға сараптама жасау және 

ұсыныстар енгізу    

ұдайы зертхана меңг.  

 (4 адам) 

оқу материалын жетілдіру 

бойынша ұсынымдар мен 

ұсыныстар 

20 Маманның бекітілген жеке жоспарына сәйкес әдістемелік 

жұмыс  

26 наурыз -1 

маусым 

21 адам электрондық форматтағы апта 

сайынғы есеп  

21 Мемлекеттік сатылымдардың бекітілген жоспарына сәйкес 

қашықтық режимде жұмыс істеу  

26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін 

мемл. сатылым 

жөн. менеджер 

(2 адам) 

мемлекеттік сатылымдардың 

үздіксіз жүзеге асырылуы 

22 Есеп берудің электрондық форматына көшу (салық есебі, 

статистикалық есеп, бюджеттік қаржыны игеру бойынша 

есеп) 

26 наурыздан 

бастап ТЖ 

аяқталғанға дейін  

бухгалтерия (3 

адам) 

бухгалтерияның үздіксіз 

жұмысы 

 

                                                                                      Директор                                                     Г.А.Абаева 
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