


6 Колледждерге, ЖОО-на 

виртуалды саяхат  /9-11 

сыныптар 

ақпар КББ кеңесі желтоқсан 

7 Ел/өңір аралығындағы еңбек 

нарығы туралы ақпар /7-8 

сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі қаңтар 

8 «Мен таңдаған дара жол» жаңа 

мамандықтар атласы негізінде 

жаңа мамандықтарды насихаттау 

іс-шарасы /5-6 сыныптар/  

ақпар КББ кеңесі ақпан 

9 «ХХІ ғасыр мамандықтары» 

сынып аралық кездесу /8,9 

сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі наурыз 

10 «Қазіргі заманға қажетті 

дағдылар» тренинг /10-11 

сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі сәуір 

11 Оқушыларды оқу орындарына 

түсу шарттары бойынша 

ақпараттандыру, семинар  9-11 

сыныптар/  

ақпар КББ кеңесі мамыр 

12 Лицейдің арнаулы орта және  

жоғары  оқу мекемелерімен үгіт 

насихат жұмыстарын 

ұйымдастыру 

ақпар КББ кеңесі жыл бойы 

13 Еңбек заңдамалары бойынша 

оқушыларды сауаттандыру 
ақпар КББ кеңесі желтоқсан 

 

Кәсіби диагностика, кеңес беру бағыты 

      Міндеттер: Оқушылардың қызығушылықтарын, қабілеттіліктерін, мамандық 

бағыттарын, дағдыларын айқындау 

13 Кәсіби бағдар бойынша туралы 

жеке сұқбаттасу /8-11 сыныптар/ 
ақпар психолог жыл бойы 



14 Оқушылардың кәсіби 

қызығушылығымен танысу /8- 

сыныптар/  

хаттама психолог қыркүйек 

15 «Лицейдің виртуалды даму 

кабинеті» онлайн платформада өз 

бетінше зерттеу жұмыстарын 

орындау /8-11 сынып 

оқушылары/ 

ақпар психолог қазан 

16 «Оқушылардың қабілет 

ерекшеліктерін анықтау»  /4-

сыныптар/ 

хаттама психолог қазан 

17 «Бағдар» республикалық 

ұйымымен бірлескен серіктестік 

іс-шаралары  /9-11 сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі қараша 

18 Оқушылардың социотипін 

анықтау, өмірлік бағытын 

таңдауда бағыт көрсету /10,11 

сыныптар/ 

хаттама психолог қараша 

19 Қабілеттілікті зерттеу 

(Г.Гарднер) /7-сыныптар/ 
хаттама психолог желтоқсан 

20 Кәсіби дайындық сауалнамасы 

(Л.Н. Кабардова) /8-сыныптар/ 
хаттама психолог қаңтар 

21 Жеке бейімділіктерін анықтау 

тестісі (Холланд) /9-сыныптар/ 
хаттама психолог ақпан 

22 Интеллект типін анықтау. 

Гарднер тестісі /9-сыныптар/ 
хаттама психолог наурыз 

Белсенді-дамытушы бағыт 

Міндеттер: Білімді функционалды қолдануға дағдыландыру. Практикалық, зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

23 Бағыт  беру сыныптарында      

оқытуды ұйымдастыру (химия,   

физика, биология, математика)  

/10-11  сыныптар/ 

талдау  

анықтамасы 
КББ кеңесі қыркүйек 



24 Оқушыларды бейімділік 

бағыттарына қарай үйірмелерге 

қатыстыру /5-7 сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі жыл бойы 

25 Қабілеттерді дамытуға 

бағытталған тренингтер   /7,8,9 

сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі 
жыл 

бойында 

26 Әлеуметтік дағдыларды 

дамытуға бағытталған  

тренингтер /9,10,11 сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі 
жыл 

бойында 

27 Өндірістік орындарға саяхат 

/жоғары сыныптар 
ақпар КББ кеңесі 

жыл 

бойында 

28 Қаламыздағы  «ТЖ»,  «Өрт  

сөндіру»  қызметі  мекемелерімен  

байланыс  жасап, кездесулер  

ұйымдастыру 

әзірлеме,  

ақпар,  фото 
КББ кеңесі 

жыл 

бойында 

29 «Ата-ана  мамандығының  

жолымен»     9-10 сыныптар     

/дөңгелек үстел/ 

әзірлеме КББ кеңесі ақпан 

30 Қаланың арнаулы орта  білім  

беру  мекемелерімен  кездесулер   

ұйымдастыру (Балқаш БГТК,  

Көпсалалы  колледж, 

Р.Қошқарбаев  атындағы  

колледж, т.б.) /9 сыныптар/ 

ақпар, кесте 

фото 
КББ кеңесі сәуір 

31 «Қала ұйымдарына саяхат» 

оқушыларды ҚІІБ, қалалық сот 

мекемесіне апару /9-сыныптар/ 

ақпар КББ кеңесі сәуір 

32 «Мамандық таңдау - 

функционалды сауаттылық 

кепілі» ата-аналар жиналысы 

ақпар КББ кеңесі мамыр 

 

 


