
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандартынын окуу тарбиясын  жайылтуу    

процесси. Методикалык материалдардын камсыздоосуна киришүү 

 

Тема :   Физика жана астрономия сабактарында  инновациялык 

технологияларды колдонуу 

Кесиптик  өнүгүү   максаттары  

 1. Сапаттуу билим берүүдө физика илиминин негиздеринин обьективдүү маанисин 

баамдап тушүнүүсү, физикалык сабаттуулуктун негиздерине ээ болуусун, 

ишмердүүлүгүн жогорулатуу 

 2. Окуу процессине заманбап ыкмаларды жайылтуу. Окуп- үйрөнгөн материалды 

конкренттүү шарттарда пайдалана алуусу 

 3.  Кыргыз элинин жаратылышты коргоого,  асыл баалуулуктарын ыйык сактоого 

үйрөтүү. ТК эрежелеринсактоо менен физикалык куралдарды пайдалануусу 

эсептелет.  

  

                            Өзүн  - өзү  өнүктүрүү  темасы: 

Физикалык  кубулуштарды, закон ченемдүүлүктөрдү илимий негиздөө 
(түшүндүрүү),  илимий тилде сүйлөөгө калыптандыруу. 

 

                                                 Физика жана астрономия  мугалими:  Салыбаева Б.С   

 

         Өзүн  - өзү  өнүктүрүү иш- аракеттери    

Иш аракеттердин мазмуну   

- Предметтик жумалык 

- УБнын жыйындары 

-окуу тарбия иштеринде 

электрондук каражаттарды 

колдонуу 

- Конференциялык иштерге 

даярдоо 

- 

 

 Өзүн- өзү өнүктүрүүгө 

методикалык 

материалдарды колдонуу 

Мөөнөтү 

Жыл ичинде 

 



2.  Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик стандартын ишке  ашыруу    

көйгөйлөрү  менен  байланышкан адабияттарды  изилдөө. 

1 ) Негизги документти  

изилдөө 

Адабият, укуктук,  ченемдик 

документтер 

Мөөнөтү 

Мамлекеттик стандартта 

жумушчу программа 

Жыл ичинде 

2) Ар тараптуу окутуу иш- 

аракетин  түзүү 

  Ар тараптуу окутуу                      

иш- аракетинде 

методикалык багыттарды 

түзүү 

Жыл ичинде 

        

    3 . Кыргыз  Республикасынын  мамлекеттик  стандартын киргизүүнү жана 

жаңыланган окуу – тарбия процессин  ишке  ашырууну камсыз  кылуучу     

методикалык материалдарды  иштеп  чыгуу 

Иш -аракеттердин  максаты 

же  мазмуну 

Натыйжаларды берүү 

формасы 

Мөөнөтү 

1)предмет  боюнча жумушчу 

программаларды оңдоо 

жана тактоо 

Физика жана астрономия 

боюнча  календардык – 

тематикалык пландын 

мазмуну менен жумушчу 

программасынын дал 

келиши 

Жыл ичинде 

2) Текшерүү иштерин 

түзүү(тандоо) 

 Физика сабагынан тест 

жана текшерүү иштеринин 

мазмуну боюнча 

методикалык багыттар  

Жыл ичинде 

3) Баалоо топтомунун жаңы 

формасын ишке ашыруу                                

( окуучулардын 

портфолиосу жана 

жетишкендиктери) 

 Окуучулардын 

портфолиосундагы 

жетишкендиктеринин 

топтому жана бири-бирин 

баалоо методикалары 

Жыл ичинде 



4) Окуучулардын ар 

тараптуу жаңы ыкмаларын 

түзүүнүн жана  

каражаттарын аныктоо жана 

тандоо(окуу китептерин  

талдоо, тапшырма 

системасын тандоо ж.б) 

Методикалык иштелмелер Жыл ичинде 

5) Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик стандартынын  

талабына ылайык 

сабактардын                                                              

( иш  чаралардын ) 

сценарийлерин иштеп  

чыгуу 

 Жыл ичинде 

 

 

 4 . Өзүнүн педагогикалык  иш  тажрыйбасын жалпылоо 

1. УБнин 

мугалимдеринин 

жыйындарында  

пайдаланган жаңы 

технологияларды 

колдонуу 

 Жыл ичинде 

       2.  Ачык сабактар  Жыл ичинде 

3.  РОО, УБ, семинар, 

педсовет 

жыйындарында 

мугалимдердин 

иштери 

 План боюнча 

  

 

 

 

 



5 Мектеп , райондук  методикалык системаларга  катышуу 

Мектептеги иш- чаралары Аткарылган иштердин  

түрлөрү 

Мөөнөтү 

1.УБнин мугалимдеринин 

жыйыны 

 Методикалык иш тажрыйба 

алмашуу 

Окуу жылында 

2. Илим күндөрү  Мектеп администрациясы 

менен макулдашылган 

предметтик  

онференциялык иштерге 

жана ар түрдүү эл аралык 

конкурстарга катышуу  

Жыл сайын 

3.Предметтик жумалык Предметтик жуманын 

алкагында  педагогикалык 

иш-чараларды уюштуруу 

Жыл сайын 

4.Интернет маалымат 

ресурстарын талдоо 

 Мугалимдердин 

методикалык  топтомун 

түзүү 

Окуу жылында 

 


