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«ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ»  РҚБ

РОО «АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»



Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрі А.Қ.Аймағамбетовпен кездесу



Республикалық дене шынықтыру пәні мұғалімдер қауымдастығы қызметкерлерінің

Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясының президентімен кездесуі



Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім комитетінің

төрайымы Каримова Гүлмира Райнбекқызымен мектептерде дене шынықтыру пәнін оқыту

аясында қазіргі кезде орын алып отырған мәселелерді талқылау



1. «Дене шынықтыру» пәнін сапалы оқыту мақсатында аптасына 3 сағаттық оқу жүктемесінің

көлемі қысқартылған типтік бағдарламаға қарамастан толығымен инварианттық компонентте

қалдырылуы керек.

2. 5-9-сыныптарда жылдық оқу жүктемесінде 15 сағатты құрайтын «Өмір қауіпсіздігі негіздері» 

оқу курсының мазмұны факультативке берілуі тиіс. 

3. Міндетті білім стандартында физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, сыныптағы

оқушылардың санына қарамастан (қыздар мен ұлдардың) екі топқа бөліп оқытылуын анықтап

көрсету.

4.    1-11-сыныптар аралығындағы «Дене шынықтыру пәнін оқытудың» ( Қауымдастық ұсынған )         

бағдарлама нұсқасын бекіту. 

5. «Дене шынықтыру» пәні бойынша бағалауды енгізу.

6. Дене шынықтыру пәні бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарын (оның ішінде

электронды түрін)  ресми тізімге енгізу. 



7.     Дене шынықтыру пәні мұғалімдері үшін ҰБТ-ден Президенттік тестілеуді алып тастау,         

Кезекті біліктілігін арттыру кезінде тестілеуден өтіп, портфолио өткізу. 

Санатты растау кезінде тек портфолио өткізу. 

8.    «Дене шынықтыру» пәні бойынша сыныптан тыс жұмыс түсінігін енгізу. 

9.    Біліктілік арттыру курс мазмұнын «Дене шынықтыру» пәнінен сабақ беретін бастауыш

сынып мұғалімдеріне, жас мамандарға (3 жылға дейін еңбек өтілі) және тәжірибесі бар (3   

жылдан астам)  мұғалімдерді, топтарға бөліп оқыту. 

10.   «Дене шынықтыру» пәні бойынша өзгерістер енгізу және бірыңғай нормативтік құқықтық

базаны әзірлеу.  

11. Президенттік тестілеуден өтіп, бір деңгейді аяқтаған білім алушыларға сертификаттар мен 

төсбелгілерді тағайындау, сондай-ақ жоғары оқу орындарына түсу кезіндегі жеңілдіктерді

пайдалана алу мүмкіндіктерін қарастыру.

12.  Арнайы медициналық топқа бекітілген білім алушылар үшін дене шынықтыру сабақтарын

ұйымдастыру туралы әзірленген ереже бекітіліп, мұғалімдерге сәйкесінше төленуін

қарастыру.  



«Дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің

қауымдастығы» қоғамдық ұйымы бірнеше мәрте

мәселелерді көтеріп, оқу-ағарту министрімен және

вице-министрмен кездесті.  Тиісті қадамдар

жасалып, біздің пәніміз бала тәрбиесінде өзінің

лайықты орнын алады деп сенемін.



Халықаралық онлайн-фестивалі «TROFI-PRO» 14-15 жас аралығы





Жеңімпаздарды марапаттау 






