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Педагогикалык чеберчиликтин мектеп ичиндеги конкурсу жөнүндө 

ЖОБО 
1.Жалпы жобо 
 1.1.Жобо Кыргыз Республикасынын Билим берүү  жана илим министрлигинин 

коллегиясы 2014-жылы 4-июлда (№2/3) бекиткен Республикалык «Жүрөгүм менин 

балдарда» конкурсу жана шаардык конкурстардын жобосунун негизинде мектеп ичинде 

мугалимдер арасында алдынкы иш тажрыйбаны жайылтуу максатында иштелип чыкты. 

 Конкурс төмөнкүдөй номинацияларда өткөрүлөт: 

 -«Жылдын мыкты мугалими»; 

 -«Мыкты жаш мугалим»; 

 -«Мыкты класс жетекчи»; 

 -«Мыкты окуу кабинет». 

2. Конкурстун негизги максаты 
 -Чыгармачылык менен иштеген алдыңкы педагогдорду колдоо; 

 -Алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу; 

 -Мугадимдердин профессионалдык потенциалын жогорулатуу; 

 -Мугалимдердин билим берүү ишиндеги кошкон салымын эл алдына алып чыгуу; 

 -Билим берүүдөгү жаңы технологияларды колдоно билүүнү өнүктүрүү; 

 -Жаш мугалимдердин профессионалдык жогорулашына шарт түзүү. 

«Жылдын мыкты мугалими» конкурсунун талаптары 
 -Мугалимдин өзүн-өзү өркүндөтүүнүн үстүндө иштеген иштери, портфолиосу, 

сабакта колдонуучу усулдук материалдары ж.б. 

 -Бир ачык сабак (45 мүнөттүк). (Ачык сабакта мугалимдин жацы педагогикалык 

технологияларды колдоно билүүсү, сабактын натыйжалуулугу , мугалимдин 

коммуникативдүүлүк сапаттары, календардык план менен сабактын дал келиши каралат) 
-Өзүн-өзү анализдөө (10 мүнөт) (өзүнүн ишин презентациялоо )                                                                       

-Мугалимдин өзүнүн сабагына берген анализи, сабагына берилген комментарийлер, суроо-

жооптор.                                                                                                                                                

-Мастер-класс (20 мүнөт)                                                                                                                     

-Педагогикалык ишмердүүлүк, жаңы усулдук чеберчиликти көрсөтүү. 

«Мыкты жаш мугалим»конкурсунун талаптар                                                                                     

-Ачык сабак регламент 45 мүнөт;                                                                                                                           

-(Ачык сабакта мугалимдин жаны педагогикалык технологияларды колдоно билүүсү, 

сабактын натыйжалуулугу , мугалимдин коммуникативдүүлүк сапаттары, календардык 

план менен сабактын дал келиши каралат);                                                                                          

-Анализ (өзүнүн сабагына анализ берүү 10 мүнөт) 

 «Мыкты класс жетекчи» конкурсунун талаптары 
 -Ачык класстык сабак 

 -Өзүн-өзү анализдөө 

 -«Мастер класс» 

    Баалоо критерийлери 



 -Мугалимдин предметти өздөштүрүүдөгү профессионалдуулугу; 

 -Сабактын темасын ачып берүүдөгү оригиналдуулук; 

 -Окуучулар менен өз ара байланышты туура уюштуруучулугу; 

 -Сабакта видео, аудио материалдар, мультимедиялык  презентацияларды, 

колдонмо, таркатылуучу материалдарды туура колдоно билүүсү; 

 -Мугалимдин чыгармачылык өзгөчөлүгү; 

 -Мугалимдин педагогикалык компетенттүүлүгү; 

 -Мугалимдин педагогикалык импровизациясы; 

 -Сабактын аягына чейин балдарды кызыктыра алуучулугу; 

 -Сабактын эффективдүүлүгү; 

«Мыкты кабинет» конкурсунун талаптары 
 -Кабинеттин паспорту; 

 -Кабинет эстетикалык талаптарга ылайык жасалгаланышы шарт (жашылдандыруу, 

тазалыгы, орфографиялык режимдин сакталышы); 

 -Кабинеттеги мебелдердин сакталышы жана жарыктандыруу; 

 -Колдонмо дидактикалык материалдардын системалуулугу; 

 -Мугалимдин иш ордунун туура уюштурулушу; 

 -Магниттик доска, маркердик доска ,ТСОнун ж.б. колдонулушу ; 

 -Сабакта колдонулуучу материалдардын (сүрөттөр, графиктер, чиймелер, карталар 

ж.б.) болушу; 

 -Кабинеттеги дубалда илинүүчү стенддердин туура коюлушу; 

 -Кабинеттеги окуу-методикалык жана материалдык-техникалык камсыздоого 

коюлган талаптар: 

          - кабинеттеги керсетме куралдар темендег^дей талаптарга туура  келиши керек: 

    Окуу-методикалык китептер; 

 -Дидактикалык материалдар (темалар , бөлүмдөр боюнча, өз алдынча иштер, 

практикалык иштер, контролдук иштер; 

  -Аудиовизуалдык колдонмо материалдар; 

 -Окуу программасына кошумча материалдар (тексттер, маселелер,тесттер ж.б.) 

 -Окуу материалдары жана окуучулардын иштери; 

 -Керкем адабияттар, окуу китептери системалуу коюлушу керек; 

 -Мугалимдин чыгармачылык, профессионалдык иштери папкаларда системалуу 

болушу зарыл. 

 

Кабинети  жасалгалоо (оформления) эрежеси: 

 -Кабинеттин паспорту; 

 -Кабинетти өнүктүрүү планы; 

 -Кабинеттин инвентаризациялык паспорту; 

 -Көрсөтмө куралдардын тизмеги, каталогу; 

Окуу программаларынын тизмеги: 

 -Дидактикалык материалдардын тизмеги; 

 -Мугалимдин документациям; 

 -Кошумча тесттер, тема боюнча сүрөттөр; 

 -Электрондук алып жүрүүчүлөрдүн каталогу (дисктер); 

Дидактикалык материалдар: 

 -Окуучуларга таркатылуучу материалдар (дифференцирленген); 

 -Кошумча материалдар; 

 -Контролдук иштер; 

Чыгармачылык иштер : 

 -Окуучулардын өз алдынча иштери; 

 -Энциклопедия, сөздүктөр ж.б.; 

 -Чыгармачылык иштердин үлгүлөрү; 



 

Практикалык иштердин материалдары: 

 -Практикалык, лабораториялык иштердин үлгүлөрү; 

 -Окуучулардын жумушчу дептерлери 

Кабинеттерде техникалык коопсуздук эрежелеринин жана аптечкалардын болушу шарт. 
 


