


Қазіргі Ереже «Білім туралы» ҚР Заңының негізінде өңделді, КМҚК 

«Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж» Жарғысына сәйкес 

құрастырылды. 

1. Жалпы ережелер 

Озық тәжірибе мектебі әдістемелік кабинет негізінде құрылады және озық 

педагогикалық тәжірибені насихаттаудың прогрессивті формамсы болып 

табылады. 

Озық тәжірибе мектебі күш, тәсіл және уақыттың шамалы салыстырмалы 

шығындары барысында оқу-тәрбие жұмысында жақсы нәтижеге қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 

2. ОТМ қызметінің мақсаты 

Үздік педагогикалық тәжірибені түсіндіру, жалпылау, оқыту. 

3. ОТМ мақсаты 

1. Колледжішілік, озық тәжірибені анықтау, жалпылау және тарату, құнды 

педагогикалық табыспен алмасу. 

2. Колледж ішінде құрылған  үздік педагогикалық тәжірибені сыртқа 

шығарып бөлісу. 

3. көпшілік педагогткалық шығармашылық пен оқытушылардың бастамасын 

ынталандыру. 

4. Колледж оқытушыларының шығармашылық қызметінің мотивін дамыту.  

4. ОТМ жұмысының формасы 

Озық педагогикалық тәжірибе Мектебінің жұмыс жоспары озық 

педагогикалық тәжірибесін тапсырудың келесі формалары қарастырылады:  

- Оқытушылардың оқу-әдістемелік семинарларға баяндамамен қатысу; 

- Ғылыми-практикалық конференцияларда; 

- Байқауларға және олимпиадаларға қатысу; 

- Ғылыми-әдістемелік журналдар мен жинақтарда мақалаларды жариялау; 

- Әдістемелік нұсқауларды өңдеу, бюллетендерді шығару; 

- Инновациялық технологияларды қолдану арқылы ашық сабақтар өткізу; 

- Өз бетінше білім алу және жұмыстың басқа формалары бойынша 

тақырыптарды қорғау. 

5. Ұйым және жетекші 

Озық тәжірибе Мектебінің жалпы басшылығын директордың ОӘЖ жөніндегі 

орынбасары жөзеге асырады, оның міндеттері: 

- ОТМ жұмыс жоспарын өңдеу; 

- Оқытушылардың жұмыс тәжірибесін жалпылау; 

- Колледж оқытушылары жұмысының практикасына қызметтің 

инновациялық әдістері мен тәсілдерін, ОТМ ұсыныстарын енгізуді 

бақылау; 

- Оқу процесінің ұйымдастырушыларына әдістемелік көмек көрсету. 

ОТМ тікелей жетекшісі  жоғары және бірінші санатты категориясы бар 

тәжірибелі оқытушы болады, оның міндеттері: 

- ОТМ жұмысын ұйымдастыру әдістері мен тақырыптары, жоспарын 

өңдеуге қатысу; 



- Сабақтың мерзімділігін, жұмыс профилін, тыңдаушылардың біліктілігі 

деңгейінің есебінен олардың топ құрамын анықтау; 

- Дәріс, консультация, семинар, конференция, байқаулар мен 

олимпиадаларды дайындауға қатысу; 

- ОТМ жұмысының қорытындысын шығару. 

6. Іс жүргізу 

1. Озық тәжірибе мектебі туралы Ереже. 

2. ОТМ жұмысыныңі жоспары. 

3. Әдістемелік ұсыныстар, бюллетеньдер, ашық сабақтардың өңдеулері, 

басылымдар.  

Колледждің оқу-тәрбие үрдісіне озық педагогикалық тәжірибені енгізу 

бойынша жұмыстың нәтижесі жыл сайынғы әдістемелік көрмелерде 

талданады. 
 


