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1.Жалпы жоболор

1.1. “Мыкты санарип практикант” конкурусу. Конкурстун журуу 
тартибин, максатын, маселелерин, катышуу шарттарын, конкурска 
сунушталган материалдарды каттоо тартибин, баалоо критерийлерин, тандоо 
тартибин жана конкурстун жецуучулерун сыйлоо эрежелерин камсыздайт.
1.2.Конкурс кадимки шартта (буга чейинки етулген онлайн педагогикалык 
практикаларда чогултулган материалдарын негизинде) жургузулет.
1.3.Конкурсант онлайн практика учурунда даярдаган материалдарын 
конкурстук комиссиянын мучелеруне конкурска арыз жазган кунден баштап 
тапшыра баштайт, арыз алуу куну токтотулганга чейин. 0тулгон жацы 
теманын видеосу (бирее гана), ачык сабактын видео-слайды, ачык тарбиялык 
сааттын видео слайды, зуумдан же башка тиркемеден еткен сабактарынын 
материалдары, кайтарым байланыштын материалдары, керсетме куралдар, 
мектеп жетекчилиги берген мунездемосу, календарлык тематикалык планы, 
(туп нускасы), кунделугу (туп нускасы). Бул материалдардын бардыгы 
конкурсант практика откерген меонетке дал келиши керек.
1.4. Конкурсант езу буга чейин еткен онлайн практикасын конкурстук 
комиссиянын мучелерунун катышуу су менен баяндап айтып берет (так, 
тыкан, чыгармачылык менен, онлайын практиканын жетишкен жагын баса 
керсетуусу зарыл).
1.5. Конкурсантын башка енеру (ырдайт, бийлейт, комуз чертет, керкем 
окуйтж.б.)
1.6. Конкурстун катышуучулары учун бардык талаптар жана шарттар бирдей 
болот.
1.7.Конкурс ачык-айкын жургузулет.
1.7. Конкурстун уюштуруучулары болуп ЖАМУнун “вндуруштук практика 
жана карьера” белуму саналат.
2. Конкурстун максаты: ЖАМУда аралыктан ендуруштук практикаларды 
еткеруу мезгилинде практиканттардын иш аракетин баалоо жана
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практиканттардын маалыматтык-коммуникация технологиясын
пайдалануусун жакшыртуу.
3. Конкурстун милдеттери:
- Аралыктан ондуруштук практикаларды еткерууде практиканттарга 
мотивация беруу. Онлайн окутууда методистердин окутуунун жацы 
технологиялары менен иш алып баруусуна кемек керсеттуу;
- Практика учурунда активдуулукту керсеткен, таланттуу, келечекте мыкты 
мугалим боло ала турган практиканттарды аныктоо;
4. Конкурстун катышуучулары: Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинин педагогикалык багытындагы 3-4- курстун 
студент-практиканттары катышуу мумкунчулугуно ээ болот, (ал эми 
колледжде 2-3-курстун студенттери). Ар бир адистиктен бирден гана 
практикант катыша алат.
1.9. Конкурстун номинациясы:
“Мыкты санарип практикант”

4. Конкурска катышуунун шарттары жана тартиби
2.1. Конкурстун катышуучулары конкурска катышуу боюнча арызын 
“вндуруштук практика жана карьера” болумуне тапшырып, каттоодон етет.
2.3.Конкурска катышуу арызын беруу учун сунушталган форманы толтуруу 
зарыл: арыз беруучунун жекече маалыматы (ФАА, курсу, адистиги, 
группасы, отогон практиканын аталышы, e-mail дареги, телефону,)
2.4.Студент-практикант конкурс талап кылган материалдардын бардыгын 
арызга корсетуу менен конкурска жооптуу белумго керсетулген моонотко 
чейин тапшырууга милдеттуу (каттоодон етуу).
2.4. Катышуучу конкурска оз материалдарын сунуштоо менен конкурстун 
талаптарын так аткарууга милдеттенет.
2.5.Конкурсанттын арыз тапшыруусу жетектеген методист менен бирге 
жургузулот (б.а.макулдугу менен)
2.5. Конкурска катышуу учун арыздар корсотулгон меенет ичинде гана 
кабыл алынат (2021-жылдын апрели).

3. Конкурстун катышуучуларын жана жецуучулерун колдоо
3.1. Рейтинг тизмеси чыгарылат. Конкурстун жецуучулору болуп, алдыцкы 
1-орундар эсептелет. Конкурстун байгелуу орундары болуп, 2-3-орун 
эсептелет.
3.2. Ар бир орун атайын диплом менен сыйланат.
3.3.Конкурсантты жетектеген методист дагы ушундай эле байгелуу 
орундарга ээ болот жана окуу жылынын аягында алган байгеси эске алынат.

4.Конкурсту етквруунун мееноту

2021-жыл 1-апрель Конкурска катышуу учун арыз беруу
2021-жыл 15-апрель Арыздарды кабыл алууну аяктоо
2021-жыл 20-апрель Конкурстук комиссияны дайындоо
2021-жыл 22-апрель Конкурска тушкон материалдарды баалоо



2021-жыл 30-апрель Конкурсту еткеруу жана сыйлоо

5. Комиссиянын составын дайындоо тартиби

5.1. Конкурстун тапшырмаларын баалоо учун уюштуруучу (“©ндуруштук 
практика жана карьера” белуму) тарабынан аталган окуу жайда иштеген, кез 
карандысыз комиссия дайындалат.
5.2. Комиссиянын мучелеру болуп, усулчулар, окуу жайдын ар турдуу 
тармагын жетектегендер, педагогдор, МБТнын адистери киришет. 
Комиссиянын курамы жалпы 7 (жети) адамдан турат.
5.3. Конкурсту к комиссиянын мучелеру дайындалган кунден тарта, 
конкурстун катышуучулары менен туз байланышта болууга, конкурс 
тууралуу талкуулоого, маалымат беруу жана тушундуруу иштерин 
жургузууге тыюу салынат. Аталган шарттарды комиссия мучесу аткарбаса 
ошол кунден ишмердуулугу токтотулат.
5.4. Конкурстун катышуучусун баалоонун журушунде ар бир комиссия 
мучесу ар бир критерий боюнча койгон баллын протоколдоштурат, коюлган 
баллдын орточо саны эсептелинет, орточо алынган балл боюнча 
катышуучулардын рейтинги чыгарылат.
5.5. Жыйынтыгында конкурстун уюштуруучусу (“©ндуруштук практика 
жана карьера” белуму) аталган номинация боюнча жыйынтык баллдарынын 
рейтинг тизмесин жарыялайт.
6. Конкурска катышкан катышуучуларды баалоонун критерийлери:
1. “Мыкты санарип практикант”
№ Критерийи Баллынын саны
1 Жацы теманын видео слайды (сапаты, теманы ачып 

беруусу, убактысы).
0-3

2 Ачык сабактын видео слайды (сапаты, теманы ачып 
беруусу, убактысы)

0-3

3 Ачык тарбиялык сааттын видео-слайды (сапаты, 
теманы ачып беруусу, убактысы).

0-3

4 Кайтарым байланышты жургузуу иш аракети. 0-3
5 Кунделуктегу жургузулген иштердин реалдуулугу 

(мектептен жана университеттен дайындалган 
методистердин керсетмелеру болуусу зарыл).

0-3

6 Студент-практиканттын AVN порталы менен 
кайтарым байланыш тузуусу.

0-3

7 Келечекте езун мугалим катары корсете алуу 
чеберчилиги. (дикция, темп, суйлее сабаттуулугу).

0-3

8 Зуумдан же башка тиркемеден еткен сабактарынын 
материалдары (экиден кеп эмес, сапаты)

0-3

9 Кайтарым байланыштын материалдары 0-3
10 Керсетме куралдары (сапаты, саны, планга дал 0-3



келуусу)
11 Мектептен алган мунездемесу 0-3
11 Окуучулар менен жекече иштоесу (факты менен 

айтып берет).
0-3

12 Онлайн сабактын иштелмеси (саны,сапаты, ачык 
сабактыкы сезсуз турде тапшырылат)

0-3

13 Студент-практиканттын жеке енеру. 0-3

Критерийлерге 0 дон 3 баллга чейин балл коюлат (0 балл -  критерийге 
туура келейт, 1 балл-орточо, 2 балл-жакшы, 3 балл-эц жакшы).
Комиссиянын ар бир мучесу баллдарды койгон соц, орточо балл чыгарылат 
жана ал жыйынтыктоочу болуп эсептелет.

7. Ж е ц у ¥ ч Ул е РДУ аныктоо жана жарыялоо
7.1. Конкурстун жецуучулерунун тизмеси ЖАМУнун сайтына жарыяланат.
7.2. Конкурстун жецуучулеруне тиешелуу маалыматтар жеткирилет.
7.3. Конкурстун аягында жецуучулер дипломдор жана мактоо баракчалары 
менен сыйланат.

бндуруштук практика жана карьера белуму


