ЕРЕЖЕ
«Үздік тәлімгер»
халықаралық байқауы туралы
1.
Жалпы ережелер
1.1. Бұл ереже «Үздік тәлімгер» халықаралық байқауының (бұдан әрі конкурс) ұйымдастырылуын және өткізілу тәртібін, қатысу ережесін,
жеңімпаздарды және жүлдегерлерді анықтайды.
1.2. Байқаудың мақсаты – білім беру ұйымдарының педагогтәлімгерлерінің (бұдан әрі - оқу орындары) тиімді тәжірибесін анықтау, қолдау
және тарату болып табылады.
1.3. Байқау міндеті:
• білім беру жүйесінде тәлімгерлік институтының беделін арттыру;
• білім беру мекемелерінде инновациялық оқыту дағдыларын дамыту;
• білім беру жүйесінде жас педагогтарды бейімдеуге жағдай жасау.
1.4. Байқауға білім беру ұйымдарының оқушылары, студенттері,
магистранттары,
докторанттары
тәлімгерлерімен,
мұғалімдері,
тәрбиешілері,білім беру ұйымдарының барлық педагогтары және оларға
теңестірілген тұлғалар қатыса алады.
2.
Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі
2.1. Байқауды «Білім-Образование-Education» ЖШС Республикалық
ғылыми-педагогикалық орталығы ұйымдастырады (бұдан әрі - Орталық).
2.2. Ұйымдастырушы:
• конкурсты насихаттау бойынша жұмыс жүргізеді;
• жалпы және әдістемелік нұсқаулар береді;
• байқау қазылар алқасының құрамын қалыптастырады және бекітеді;
• байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің тізімдерін бекітеді.
2.3. Мерзімі
Байқау 2019 жылдың 25 сәуірі мен 30 сәуір аралығында өткізіледі.
Жұмысты қабылдау 2019 жылдың 05-24 сәуір аралығында жүзеге
асырылады;
2.4. Байқау номинациялары:
• «Жалпы білім беру ұйымдарының «Үздік педагог-тәлімгері»;
• «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының «Үздік педагог-тәлімгері»;
• «ЖОО/ООО Үздік педагог-тәлімгері»;
• «Қосымша білім беру ұйымдарының «Үздік педагог-тәлімгері».
2.5. Байқау материалдарын бағалау үшін сарапшылар алқасы құрылады.
Сарапшылар алқасы құрамы білім беру мамандары, білім беру
ұйымдарының басшылары мен мұғалімдерінен құралады және Орталық
директорының бұйрығымен бекітіледі.
Сарапшылар алқасы:
• байқау материалдарын және тапсырмаларын критерийлерге сәйкес
бағалайды;
• бағалау критерийлерінің сақталуын қамтамасыз етеді;

• байқау материалдарын бағалау және байқауға қатысушылардың нәтижелерін
бағалау хаттамаларын жасайды;
• номинация бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлерді айқындайды.
2.6. Байқауға қатысу тәртібі
Байқауға қатысу үшін 2019 жылдың 05-27 сәуірі аралығында
қатысушылар электронды түрде келесі материалдарды жіберуі керек:
• осы Ереженің № 1 қосымшасына сәйкес байқауға қатысуға өтінімін;
• тәлімгерлік жұмысты ұсынатын байқау материалдарын. Байқауға арналған
материалдар: жұмыс жоспарын, оның ішінде іске асырылған жоспарларды,
жобаларды (ғылыми жобаларды), қызмет бағдарламаларын сипаттау түрінде
ұсынылуы мүмкін. Байқау материалдары: титулдың беті (оқу орнының атауы,
конкурстың атауы, конкурстық материалдардың атауы, автордың тегі,
лауазымы), түсініктеме, негізгі бөлімі, қосымшалардан тұруы керек.
Материалдарға қойылатын талаптар: Times New Roman, 14 кегль, аралығы 1,5
пт, шеттер: жоғарғы жағы - 2, төменгі - 2, сол жағы - 3, оң жағы - 1,5.
2.7. Бағалау критерийлері
2019 жылдың 27 сәуірінен бастап 30 сәуіріне дейін сарапшылар алқасы
байқау жұмыстарын критерийге сәйкес бағалайды:

материалдардың тақырыпқа сәйкестігі (0-1 балл);

тәлім алушыны қолдау материалдардың болуы (0-5 балл);

тәлім алушының кәсіби қалыптасуы мен дамуы үшін жеке
жоспарларымен бірлесіп жұмыс істеуі, оларды негіздеу (0-5 балл);

Оқу орнында тәлім алушының (аралық/қорытынды нәтижелер)
бейімделу кезеңін бақылау және одан әрі жұмыс үшін ұсыныстарды әзірлеу
(0-10 ұпай);

тәлім алушының білім беру, муниципалдық және аймақтық
деңгейлердегі жетістіктерінің серпіні

(0-10 балл);

тәлімгерлік жұмыстың әдістері мен нәтижелерінің тапсырмалармен
сәйкестігі (0-3 балл);

ұсынылған байқау жұмыстарының сапасы мен сауаттылығы
(әдістемелік мәдениетті көрсету, емле ережелерін сақтау және тіл нормалары)
(0-10 ұпай).

мазмұны (0-5 балл);

орындау ерекшелігі (0-5 балл);

тәлімгер мен тәлім алушы арасындағы қарым-қатынас деңгейі (тәлім
алушымен конструктивті қарым-қатынас жасау қабілеті) (0-5 балл);

тәлімгерлік қолдау көрсету үрдісін ұйымдастыру мүмкіндігі (0-5 балл);

тәлімгердің кәсіби және жеке қасиеттері (дәлелдемелер, педагогикалық
білгірлік, эмоционалдық, үйлесімділігі мен келісімділігі, мәдениеті) (0-5 балл).

Ең жоғарғы ұпай саны - 69.
2.8. Осы Ережеге сәйкес келмейтін және белгіленген мерзімнен
кешіктірілген байқау жұмыстары қабылданбайды.

2.9. Байқау қорытындысы бойынша сарапшылар алқасы ұпай есептеп,
жеңімпазды (1-орын), жеңімпаздарды (2-ші, 3-ші орын) анықтайды.
3. Байқау қорытындысы
3.1. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер дипломдармен марапатталды.
3.2. Жүлделі орынға ие бола алмаған барлық қатысушыларға
сертификаттар беріледі.
Байқауға қатысу үшін үміткерлер Қазақстан Республикасының
«Білім туралы» Заңының «Білім беру ұйымдарының ақылы негізде
тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) ұсынуы» жөніндегі 63-бабына,
сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы
№142 «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңының 10, 32, 33, 35баптарына сәйкес арнайы жарна төлейді
Жарнаның мөлшерін байқауды ұйымдастырушылар белгілейді.
Жарна мөлшері: 3000 (үш мың) теңге.
Біздің есепшотымыз:
РНПЦ «Білім-Образование-Education»
АО «Цеснабанк»
БСК TSESKZKA
Есепшот номері KZ72 998B TB00 0045 3041
БИН 181 040 035 941
КНП 171
КБЕ 17 Немесе Kaspi gold 5169 4931 3350 2164 (ЖСН 891019400195)
аударуға болады.
Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласыңыздар: +7707-355-64-48, 8 (7172) 25-04-03, +7-747-777-5567 (WhatsApp) немесе e-mail:
rnpc_education@mail.ru. Сайт мекенжайы: www.rnpc-bilim.kz.

Орынд. Алибаев Ерлан
Тел.:8 (7172) 25-04-03

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного конкурса "Лучший наставник"
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения международного конкурса "Лучший наставник" (далее – конкурс),
правила участия, определения победителей и призеров.
1.2. Цель конкурса – выявление, поддержка, распространение
эффективного опыта педагогов-наставников образовательных учреждений
образования (далее – образовательные учреждения).
1.3. Задачи конкурса:

повышение престижа института наставничества в системе образования;

инициирование развития инновационных практик наставничества в
образовательных учреждениях;

создание условий для адаптации молодых педагогов с целью
закрепления их в системе образования.
1.4. В конкурсе могут принять участие ученики, студенты,
магистранты, докторанты с наставниками, учителя, воспитатели,
преподаватели учебных заведений и приравненные к ним лица.
2.
Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является ТОО Республиканский НаучноПедагогический Центр «Білім-Образование-Education» (далее – Центр).
2.2 Организатор:

проводит работу по пропаганде конкурса;

осуществляет общее и методическое руководство;

формирует и утверждает состав экспертной комиссии конкурса;

утверждает списки победителей и призеров конкурса.
2.3. Сроки
Конкурс проводится с 25 по 30 апреля 2019 года.
Прием работ осуществляется с 05 по 24 апреля 2019 года;
2.4. Номинации конкурса:

"Лучший педагог-наставник общеобразовательного учреждения";

"Лучший
педагог-наставник
дошкольного
образовательного
учреждения";

"Лучший педагог-наставник СУЗ/ВУЗа;

"Лучший педагог-наставник учреждения дополнительного образования
детей".
2.5. Для оценки конкурсных материалов формируется экспертная
комиссия.
Состав экспертной комиссии формируется из числа специалистов
образования, руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений и утверждается приказом директора Центра.
Экспертная комиссия:


оценивает конкурсные материалы и выполнение конкурсных заданий в
соответствии с критериями;

обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных материалов;

составляет протоколы оценки конкурсных материалов и итоговые
протоколы результатов участников конкурса;

определяет победителей и призеров конкурса по номинациям.
2.6. Порядок приема работ
Для участия в Конкурсе в срок с 05 до 27 апреля 2019 года участникам
конкурса необходимо направить в электронном виде, следующие материалы:

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;

конкурсные материалы, представляющие систему наставнической
работы. Материалы на конкурс могут быть представлены в форме описания
системы работы, включая реализованные планы, проекты (научные проекты),
программы деятельности. Структура оформления конкурсных материалов:
титульный лист (наименование образовательного учреждения, название
конкурса, название конкурсных материалов, Ф.И.О. автора, должность),
пояснительная записка, основная часть, приложения. Требования к
оформлению материалов: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5 пт,
поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.
2.7 Критерии оценки
С 25 по 30 апреля 2019 года экспертная комиссия оценивает конкурсные
материалы в соответствии с критериями:

соответствие материалов заявленной теме (0–1 балл);

наличие материалов для поддержки ученика/студента (0−5 баллов);

наличие
совместно
разработанных
с
учеником/студентом
индивидуальных планов его профессионального становления и развития, их
обоснование (0−5 баллов);

осуществление мониторинга периода профессиональной адаптации
ученика/студента в образовательном учреждении (промежуточные и/или
итоговые результаты) и разработка рекомендаций по дальнейшей работе (0−10
баллов);

динамика профессиональных достижений ученика/студента на уровне
образовательного учреждения, муниципальном и региональном уровнях
(0−10 баллов);

соответствие форм, методов и результатов работы наставника
поставленным задачам (0−3 баллов);

качество и грамотность оформления представленных конкурсных
материалов (демонстрация методической культуры, соблюдение правил
правописания и норм языка) (0−10 баллов).

содержание (0−5 баллов);

оригинальность выступления (0-5 баллов);


уровень взаимодействия наставника и ученика/студента (умение
выстраивать конструктивные отношения с молодым специалистом) (0−5
баллов);

способность нестандартно, творчески организовывать процесс
наставнической поддержки (0−5 баллов);

профессионально-личностные
качества
(аргументированность,
педагогическая эрудиция, эмоциональность, логичность и последовательность
выступления, культура речи) (0−5 баллов).
Максимально возможное количество баллов – 69.
2.8. Материалы конкурса, оформленные с нарушением настоящего
Положения и представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению
не принимаются.
2.9. По итогам конкурса экспертная комиссия, суммируя баллы,
определяет победителя (1-е место), призеров (2-е, 3-е места) конкурса.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Победители и призеры награждаются дипломами.
3.2. Всем участникам, не занявшим призовые места конкурса, вручаются
сертификаты участника.
Лица, желающие участвовать в Конкурсе, согласно статье 63
«Предоставление организациями образования товаров (работ, услуг) на
платной основе», Закона «Об образовании», а также согласно статьям 10,
32, 33, 35 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих
организациях», от 16 января 2001 года № 142-II, оплачивают
специальный взнос.
Размер взноса определяется организаторами Конкурса.
Размер взноса: 3000 (три тысячи) тенге.
Контакты и банковские реквизиты
РНПЦ «Білім-Образование-Education»
АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA
Номер расчетного счета KZ72 998B TB00 0045 3041
БИН 181 040 035 941
КНП 171
КБЕ 17 или на номер карточки Kaspi gold 5169 4931 3350 2164 (ИИН
891019400195)
По всем вопросам обращаться по телефону +7-707-355-64-48, 8 (7172)
25-04-03,
+7-747-777-5567
(WhatsApp)
или
на
e-mail:
rnpc_education@mail.ru. Адрес сайта www.rnpc-bilim.kz.

Исп.: Алибаев Ерлан
Тел.:8 (7172) 25-04-03

