
I. Анализ уровня 

творческой активности 

учителей МО общественных дисциплин.





Открытие недели МО 
общественных дисциплин

"Семь граней великой степи"



"Дню Независимости Республики Казахстан " 



Мектебімізде "Қоғамдық пәндер" ӘБ 
онкүндігі аясында 9 А сыныбында
"Мемлекеттік тәуелсіздік туралы" 

Конституциялық заңның қабылдауы
туралы дөңгелек үстел өткізілді. 

Дөңгелек үстелде тарих пәні мұғалімі 
Бужиева ГК, сынып оқушылары

Тоқтарова Ұлпан, Рамазанов Рахат
баяндамаларымен таныстырды. 



В рамках декады МО "Общественных дисциплин" прошла научная 
конференция с учениками 10Б класса по теме "Новые технологии в 

Казахстане: вызов времени". Конференцию провела Анапьянова Ш.К.



Мектептің "Қоғамдық пәндер" ӘБ онкүндігінде, 
биологиядан 8 сыныпта өткізілген

"Жүрек - қан тамырлар жүйесінің аурулары" атты
ашық сабақ көрінісі. Пән мұғалімі Қоңырова Е.М.



"Қоғамдық пәндер" ӘБ онкүндігі аясында 11 сыныпта
Қазақстан тарихы пәнінен ашық сабақ. 

Сабақ тақырыбы "Қазақстанның саяси-әлеуметтік және
мәдени өміріндегі Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі"



Диалоговая площадка 
"29 вершин Независимости 

Казахстана"

Видео- дайджест о 
строительстве космодрома 

Байконур



Диалоговая площадка через платформу ZOOM в рамках 
декады МО общественных дисциплин. 

Понимание проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней. Ученики 9 го класса, учитель истории и 

географии Бужиева Г.К



Конкурсы 
чтецов и рисунков



Методы обучения дистанционного формата



«Покормите птиц зимой» в рамках 
акции «Эко Асар»,

ответственнная Мукушева Н.С.



1 декабря "День Первого Президента РК" 
Кунанбаева М .М.



"Ауғаныстан -
біздің

есімізде" 





5 А сынып оқушылары күзгі демалыс кезінде, Ұлы
Абайдың 175 жылдығын өтеу барысында, ақынның

мұражайымен виртуалды түрде танысты. 



География пәнінен "Ластанған қоршаған ортаның адам
өміріне тигізетін әсерін бағалау" тақырыбы бойынша

топтық жұмыс нұсқасы. Пән мұғалімі Бужиева Г.К.



Экологиялық тәрбие негізінде 5А сынып
оқушыларының "Табиғат көріністері" атты

жұмыстары. Жауапты Қоңырова Е.М.



Қазақстанның табиғи 
мұрасы. Табиғи 
хоронимдердің 

(ерекше қорғауға 
алынған аумақтар) 

мағынасы

9 «А» сынып
География пәнінен ашық
сабақ
(аттестация бойынша)



Биология пәнінің муғалімі
Конырова Еркежан

Манарбековна 10 сыныптарға
арналған қалалық ата-аналар

жиналысында өзінің
тәжіриебесімен бөлісті. 

Қашықтықтан оқыту түрлеріне
тоқталып, ата-аналардың

туындаған сурақтарына жауап
берді.



11.11.2020 г. учитель Бужиева Г.К. 
приняла участие в мастер-классах 

проведенных в рамках Регионального 
форума ведущих школ трех 

областей(ВКО, Павлодарской и 
Карагандинской).





Учащиеся 9 Б класса Борисов Данил 
и Давыдов Вячеслав под 

руководством учителя истории 
Анапьяновой Шолпан Кабышевны
заняли 1 место в городском туре 
научных работ по правоведению. 

Тема научной работы " Актуальность 
развития и применения "Школьной 
медиации" в современной школе". 



онлайн семинар "Моя Эко-школа"











«Занимательная биология»



Городская олимпиада
по 

общеобразовательным 
предметам

Масалимова Алуа
9 «А» класс

2 место
ЧОП

•



«Лучший дистанционный урок - 2020».



II. Методическая продукция учителей МО.



«Парасат» 
дебат клубы



«Краеведение.Вчера.Сегодня.Завтра»


