КББ бойынша психологиялық тестілеудің Қараша
дайын
бағдарламалық
өнімдері:
қызығушылық
картасы,
Йовайши,
Айзенка,...тестілерін орнату.
5)
Жаңа мамандықтар атласын орнату. Қараша
(Атлас новых профессии)
6)
Профессиограммалардың
электрондық Қараша
банкін құру
7)
Өндірістік жағдайларды модельдейтін Желтоқсан
компьютерлік ойындар орнату.
8)
КББ бойынша белсенді әдіс-тәсілдерді Желтоқсан
жинақтау: кәсіби бб ойындар, бланктік
ойындар, бизнес ойындар.
9)
«PROekt PRO» порталы бойынша бизнес Желтоқсан
ойындар
бағдарламаларын
орнату,
пайдалану.
КББ жұмыстары бойынша материалдар жинақтау (папкалар,
регистрлер)
1)
Кітаптар мен журналдар жинақтау.
Жыл бойы
2)
Оқушылар Портфолиосын жинау.
Жыл бойы
4)
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3)

Өткізілген іс-шаралардың сценарийлері
мен жазбаларын жинақтау:
КББ тақырыбы бойынша сайыстар мен ісшараларға қатысу құжаттары
Сынып сағаттар, сын тыс жұмыстар
сценарийлері
Кездесулер, экскурсиялар фото есептері

5)

6)
7)
8
1)
2)
3)
4)

Психолог
ДАІЖ орынбасары
Байжуманова Л.К.
ДАІЖ
орынбасары,
психолог
ДАІЖ
орынбасары,
психолог
ДАІЖ
орынбасары,
психолог
КББ кеңесі

Жыл бойы

КББ кеңесі
Сын. жетекшілер, өзінөзі тану мұғалімі
Сын. жетекшілер

Жыл бойы

ДБІЖО

Жыл бойы

Сынып жетекшілер

Жеке
жоспар
бойынша

ДБІЖО

Аудио, видео материалдар жинағы
4)

ДАІЖ
орынбасары,
психолог

Психологтың
зерттеу
материалдары, Жыл бойы
Оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін
және кәсіпке деген бейімділігін анықтау
(диагностикалық тест, сауалнама)
Бағдарлы оқытуды таңдауға және сол Жүйелі
мамандықты одан әрі таңдауына жүйелі түрде
мониторинг папкасы.
КББ бағытталған элективті курстар Қыркүйек
бағдарламалары
КББ бойынша ғылыми жобалар жинағы
Жыл бойы
Папкаларды құжаттармен толықтыру:
КББ жұмысына жауапты қызметкердің Қыркүйек
лауазымдық нұсқаулықтары
Өндірістерге, кәсіпорындарға экукурсияға Қыркүйек,
бару кестесі
мерзімінде
Оқу орындарына «Ашық есік күндеріне»
Қыркүйек,
бару кестесі
мерзімінде
ЖОО өкілдерімен кездесу кестесі
Жыл бойы

ДАІЖ
орынбасары,
КББ кеңесі
Психологтар

ДБІЖО
ДОІЖ
орынбасары
Мейрбекова Г.
ДБІЖ орынбасары
ДБІЖО
Директор
Рахимберлина К.
ДТЖЖ орынбасары
Толетаева А.
ДТЖЖ орынбасары
Толетаева А.
ДБІЖ орынбасары

Бизнес негіздері бойынша Кәсіпкерлер
палатасымен жұмыс жоспары, кестесі
Жеке және топтық кеңес беру жұмысының
кестесі
КББ бойынша ата-аналар жиналысының
хаттамалары
КББ жұмысын талқылау отырысының
хаттамасы
(Педкеңес,
ата-аналар
жиналысы)

Қыркүйек,
жыл бойы
Кесте
бойынша
Жыл бойы

Оқушыларды виртуалды кәсіби бағдар беру
кабинетімен таныстыру.
Кабинетте кәсіби бағдар беру бойынша
кабинеттің мүмкіндіктерін пайдаланып сынып
сағаттарын, ата-аналар жиналыстарын өткізу.

Жоспарлау
арқылы
Кесте
бойынша

5)
6)
7)
8)

9
10

Жыл бойы

Шармуханбетова Ж.
ДТЖЖ орынбасары
Толетаева А.
Психологтар
ДБІЖ орынбасары
Шармуханбетова Ж.
ДБІЖ орынбасары
Шармуханбетова Ж.,
ДТЖЖ орынбасары
Сейткалиева М.
КББ кеңесі
Сынып жетекшілер

