
Новопокровка орто мектебинин енуктуруунун стратегиялык планы

Долбоордун жалпы максатгары жана милдетгери

Максаты: Заманбап билим беруу жана билим беруу технологияларын, анын ичинде 
маалыматтык-коммуникацияльж технологияларды натыйжалуу пайдаланууга езгече орун
берилген мектеп мейкиндигинин моделин тузуу. Кыргызстандын келечектеги жараныньш
— бутуруучусун жогорку адеп-алактьж интеллектуалдьж инсаньш тарбиялоо жана 
енуктуруу учун муталимдердин, ата-энелердин жана коомчулуктун биргелешкен 
кучаракетгерин бириктируу.

Маселеси:  Мектептин уюштуру-педагогикалык жана административдик тузумун жана
мамлекеттин  жана  коомдун  заказдарын  акткарууга  мумкундук  беруучу  шартгарды
иштеп

Тактикакалык максаттар жана маселелер

Максаты:  окуучулардьш  билим  сапатын  жогорулатуу  жана  тарбиялоо  боюнча
муталимдерге заманбап МКТ мумкунчулуктерун сабатгуу пайдалануу жана аларды
иш  жузунде  колдонуу,  кесиптик  децгээлин  жогорулатуу  учун  шарттарды  тузуу.
Маселелер:

• З  тилде  окутуунун  жакшыртуу  (кыргыз,  орус  жана  англис  тилдеринде);  
мектептин материалдьж-техникальж,  маалыматтьж жана ден соолукту чьщдоо
базасьш  еркундетуунун  негизинде  атайын  билим  беруу  блогун  енуктуруу;  
педагогикальж  жамаатгын  ккесипкейлугун  жогорулатуу  жана  езун  алдьшча
билим алуусу учун шартгарды тузуу;

Долбоордун ыкчам максаттары жана маселелери

Максаты:  Мектептин  билим  беруу  жана  тарбиялоо  ишмердуулугунун  (маальшатгьж,
кадрдьж, илимий-усулдук, материалдык, укуктук) ресурстук колдоо программасын тузуу

1-этап ( 2017 -2018-жыл)

Маселелер:
• балдардьш  чыгармачьшьж  жендемдерун  эрте  аньжтоо  жана  енуктуруу  учун

окуучулардын мумкунчулуктерун жана каалоолорун жеке суроо-талаптарынын 
диагностикальж ьжмаларыньш топтомун даярдоо;
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• мугалимдердин кесиптик ез алдьшча енугуусуне жардам беруу жана мектептин
усулдук  кызматгары  аркьшуу  тренингдерди  жана  семинарларды  еткеруу
аркылуу  ата-энелердин  психологияльж-педагогикалык  сабатгуулугун
жогорулатуу;   башталгыч класста орус тилин жагымдуу уйретуу учун чейре
тузуу;   дуйнелук  шериктешктикке  ийгиликтуу  интеграциялануу  учун  англис
жана орус тилдерин уйренууге шарт тузуу;   окуучулар жана мугалимдер учун
ден соолукту коргоочу чейрену тузуу

• МКТ  технологияларын  окутуу  боюнча  шартгарды  тузуу:  Microsoft  Word,
Microsoft  Excel,  Microsoft  PowerPoint  программаларын,  компьютердик
техниканы колдонуу боюнча окуу семинарларьш даярдоо жана еткеруу;

• 5-11  класстардын  окуучулардын  арасында  МКТ  колдонууну  жакшыртуу
максатында  информатика  боюнча  ийримин тузуу;   мектепти  толук  интернет
желесине еткеруу;  окутуу, предметтик методикальж сайтгарды керсетуу менен
мугалимдерге  семинарларды  еткеруу;   сабакка  даярдануу  материалдарын
колдонуу учун МКТ технологиялары боюнча усулдук колдонмолорго жазылуу; 
мектептин вебсайтын тузуу;   окуучулар арасындагы МКТ боюнча ыйтьшрчы
КЫЙМЫЛдЫ колдоо;

• МКТ  колдонуу  менен  башка  билим  беруу  уюмдары  менен
видеоконференцияларды

Кутулуучу натыйжалар:
• МКТ мумкунчулуктерун окуу ишмердуулугуне милдетуу турдэ киргизуу менен

мугалимдердин кесипкейлугун жогорулатуу;
• МКТ колдонуу менен окуу жана окуудан тьппкаркы иш-чараларды еткеруу;
• Бул багытга мугалимдер жана окуучулар учун бир катар тренингдерди еткеруу.

П-этап З жылга эсептелген ( 2019 -2021-жыл) Маселелери:
• Окуу  планынын  жана  тандалма  курстарынын  базальж,  мектептик

компонентгеринин  жана  тандалма  курстарынын  окуу  программаларьж,
тематикальж пландарьш талдоо жана тууралоо;

• Окучуулар  жана  мектеп  кызматкерлери  учун  ден-соолукту  чьщдоо  чейресун
колдоо;

• Окутуу  жана  МКТ  технологияларын  даярдоо  шартгарын  еркундетуу  жана
мугалимдер  учун  Microsoft  0f6ce  колдонуучу  программаларфн  жрана
компьютердик  техниканы  колдонуу  боюнча  окутуу  семинарларын  еткеруу;  
Мугалимдер  учун  окуу  предметтик  усулдук  сайттарды  керсетуу  менен
семинарларды еткеруу;  сабакка даярдануу материалдарьш колдонуу учун МКТ
технологиялары  боюнча  усулдук  колдонмолорго  жазылуу;   мектептин  веб-
сайтьш  жакшыртуу;   окуучулар  арасындагы  МКТ  боюнча  ыйтьшрчы
кыймьшды жайылтуу;

1 -модуль. Медияльж маалыматтьж сабаттуулукту тушунуу.
2-модуль.  Жаштар  глобалдьж  медиа  аудитория  катары.  МКТ  колдонуу  менен  башка
билим беруу уюмдары менен видеоконференцияларды уюштуруу.

Кутулуучу натыйжалар:

• Мектептин материалдьж-техникалык базасын жакшыртуу жана енуктуруу;



• МКТ технологияларын сальпптырма апробациялоо мумкунчулугу;

• Мектеп  программасьш  терецирээк  жана  сапаттуу  ездештуруу  жана  аларды
кунумдук  жашоодо  колдонуу  учун  окуучулардьш  жана  мугалимдердин  МКТ
мумкунчулуктерун тушунуусуне жетишуу;

• МКТ технологияларынын жацы мумкунчулуктерун жакщыртуу.

Ш-этап 5 жылга эсептелген ( 2022 -2026-жыл) Маселелери:

• Мугалимдер  учун  окуу  предметтик  усулдук  сайтгарды  керсетуу  менен
семинарларды еткерууну улантуу;   сабакка  даярдануу материалдарьш колдонуу
учун МКТ технологиялары боюнча усулдук колдонмолорго жазылууну улантуу;  
интернетгин  окуу  ресурстарында  табылган  материалды  ачьж  сабактарда  жана
пердметтик жумаларда апробациялоо;  мыкты сабактардын усулдук жыйнактарын
тузуу;   мектептин  веб-сайтын  жакшыртуу;   ммектептин  веб-счайтында
маалыматгы  такай  жацыртып  туруу;башталгыч  класстьш  окуучуларына  МКТ
техологияларьш уйретуу боюнча ьжтьшрчылар тобун

ТУЗУУ;

3-модуль. Медиа маданият
4-модуль. Медиа технологиялар
5-модуль. Медианы кантип чечмелееге болот.
Эл аральж программаларда кызматгашуу жана тайжрыйба алмашуу

• башка билим беруу уюмдары менен видеоконференцияларды уюштуруу.

Кутулуучу натыйжалар:

• окуучулар менен мугалимдердин толук МКТ сабатгулугу;

• ез  алдынча  перзентацияларды  жана  керсетме  куралдарды  даярдоо  учун
компьютердик технологияларды сапаттуу ездештуруу;

• тигил  же  бул  окуу  темасьшын  алкагында  изилдее  учун  виртуалдьж
лабораториялардьш  мумкунчулуктерун  пайдалануу  менен  онлайн  режиминде
сабактарды еткеруу;

• ез  веб-баракчаларьш  тузууну  билуу  жана  билим  беруучу  интернет  форумдарга
сабаттуу катышуу; сунушталган кептеген интернет ресурстарынын арасынан езун-
езу тарбиялоого мумкунчулук беруучу ресурсту тандай билуу.


