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КУТБ1ШМ

Бывшие выпускники - помогут
«Нашей, своей школе»

Финал конкурса "Лучший детский
сад" состоится 10 апреля

Министерство образования и науки КР начало реализацию проекта «Биздин мектеп» - «Наша
школа». Данная инициатива Минобразования КР направлена на укрепление сообщества выпускников школ, готовых поделиться своим опытом, знаниями и инвестициями для развития школ и
поддержки учащихся. Проект преследует несколько целей: улучшение общественного управления
школами, привлечения финансирования и развитие технологий в общеобразовательных заведениях.
0 6 этом на пресс-конференции
в Бишкеке 16 апреля сообщила
министр образования и науки КР
Эльвира Сариева. По ее словам,
проект был разработан благодаря
содействию молодых кыргызстанцев, которые в последние годы
помогают своим школам стипендиальными программами и техническими проектами.
"Молодые проф ессионалы
доказали, что инвестиции в образование начинаются с малого, с
той школы, которая дала базовое
образование и открыла дорогу в
новое будущее. Мы определили

основные приоритеты учебных
заведений и призываем выпускников вернуться в свои школы и
открыть новые возможности для
учащихся”, - отметила министр.
В ближайшее время Минобразования КР планирует открыть
базу данных по школам страны
с указанием планов финансирования и оснащения школ в этом
и предстоящем году.
Карта школ будет также содержать информацию о направлениях, в которых необходимо
содействие, для того, чтобы помощь школам была направлена

на элементы образования и улучшение содержания школьного образования.
В рамках проекта Минобразования КР состоятся гостевые
лекции «День профессии». Во
время лекций выпускник может
провести в своей школе урок и
рассказать о своей профессии и
важности образования. В целом,
проект направлен на содействие
школ, в рамках проекта состоится
месячник по профориентации.

Соб.инф .

иПедагогикалык дебют - 2015нсынакфестивалыжыйынтыкталды
Ош гуманитардк-педагогикалык институтунда окуу жайдын 90 жылдык мааракесине
арналган «Педагогикалык дебют - 2015» сынак-фестивалы
болуп өттү. Бул тууралуу окуу
жайдын м аалы мат кызматы
билдирди.
Бул сыНак аркылуу студенттердин пөдагогикалык чеберчилигин өнүктүрүү, алардын мыкты
адис болуп чыгуусуна студенттик
мезгилден}көмөктөшүү, мектептерге сапатгуу адистерди даярдоо
болуп саналат. Сынакка катышкан
ар бир студент шаардагы мектептерде ачык сабактарды өтүү
менен үч б^скычта балл топтошту.
Сынакка ОГПИнин студенттеринен сырткары ОшМУ, ОшМСУ,
ЖАМУ жана Кыргыз улуттук университетийен жалпы 31 студент
катышты. !
С ынакта алардын чыгармачылык жө^дөмдүүлүгү, дидактикалык көргөзмө куралдарды
жасоодогу чеберчилиги, интеллектуалдык деңгээли Ош шаа-

Конкурс проводится ТРК "Ташрабат". Напомним, что в февральском номере газеты мы сообщали о том, что впервые в городе
Бишкек проходит конкурс «Лучший детский сад» при поддержке
Торгово-развлекательного комплекса «Ташрабат». Проект направлен на поддержку и распространение инновационных идей
в сфере дошкольного образования и воспитания, определение
лучших детских садов и развитие различных образовательных
услуг.
Конкурс проходил в течение двух месяцев с 15 февраля по 5 апреля
2015 года. Любой детский сад или образовательное учреждение могло
подать заявку на участие в конкурсе. ТРК «Ташрабат» предоставил
рекламные площадки для интерактивных, открытых уроков лучших
преподавателей дошкольных учебных заведений, где они также бесплатно презентовали свои детские сады.
На финальный тур участники приготовили детские творческие
номера. Приходите и насладитесь интересным концертом и выберите
себе лучший детский сад.

Соб.инф.

ТУРИЗМДЕГИ НШЦЫИДЕЯЛАР
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде студенттер арасында
«Туризмдеги III жаңы идеялар - 2015» аттуу кароо-сынак болуп
өттү.
Сынак үч этап менен өткөрүлүп, анда студенттер өздөрүнүн долбоорлорун сунушташты. Долбоорлор категориялар боюнча калыстар
тобу тарабынан бааланып, экинчи турга мыкты деп эсептелгендер
өткөрүлдү. Экинчи турга өткөн катышуучулар өздөрүнүн долбоорун
берилген үлгү форматында же башка вариантта көрсөтүшүп, финалга чыккандар калыстар тобуна 10 мүнөт ичинде долбоорлорун
сунушташты. Натыйжада биринчи орунду КТУ “Манастын" студенттери Шерзодбек Хатамжаев, Нурдөөлөт Назарбаев “Сейил” эс алуу
паркын реконструкциялоо долбоору менен жеңип алып, Нью-Делиге
эки кишилик эс алуу авиабилетин жана ноутбук менен сыйланышты.
Экинчи орунга “Көл Баяны” этно парк долбоору менен БФЕАнын
студенттери - Токтосунова Айгерим, Өзүбекова Айтурган чыгып, эки
кишилик Бишкек-Стамбул-Бишкек авиабилети, “Каприз” эс алуу комплексине үч күнгө эки кишилик эс алуу мүмкүнчүлүгүн алса, үчүнчү
орунду камсыздаган "Манас” университетинин студенттери Ахматова
Айгерим, Алымкулова Айнура, Рысбек кызы Сауле, Алымкулова Надира төрт кишилик Москва-Бишкек авиабилетин жана “Во1апу ВеасЬ"
мейманканасына эки күнгө эки кишиликэс алуу мүмкүнчүлүгүн алышты.
Иш-чарага "Кыргыз Концепт" саякат агенттиги, Редазиз АИтез,
Ысык-Көлдөгү “Каприз" эс алуу комплекси, “Хаят”, "Во1апу Веас[1“
мейманканалары, “Жаш ишкерлер ассоциациясы” демөөрчүлүк кылды.

Чолпон КИЙИЗБАЕВА, "Кутбилим"
рындагы У.Салиева мектеп-гимназиясында, №2 Ж. Бөкөнбаев
атындагы мектеп-гимназиясында
жана А.Навои атындагы мектептерде өткөрүлгөн сабактар аркылуу бааланды.
А чы к сабактардан утуп
чыккан 12 конкурсант 3-турда
өздөрүнүн кесипкөйлүгүн пре-

зентациялап, көргөзмө уюштурулду. Жыйынтыгында 1-орунду
ОшМСУнун студенти Дарыбек
уул.у Дилафар, 2-орунду КУУнун
студенти Алтынбек кызы Тахмина, 3-орунду ОГПИнин студенти
Камилжан кызы Гүлүмкан жеңип
алып, баалуу сыйлыктар менен
сыйланышты.

Түштүкто “СаОаттуу жазапы” акциасы
жыйыитыкталды
«Сабаттуу жазалы» акциясы Ош мамлекеттик университетинде жана Ош мамлекеттик юридикалык
институтунда өтүп, окуу жайдын бардык структуралары, студенттер, профессордук-окутуучулар курамы
катышып, өздөрүнүн билим деңгээлин текшеришти.

А кциян ы н ж ы йы нты ктоо ч у
иш-чарасы Ош М Уда 16-апрелд е өттү. Ага Ош облусунун бардык райондорунан, мамлекеттик
жана муниципиалдык ишкана-

17-апрель, 2015-ж.

лардан, жогорку окуу жайларынан келген өкүлдөр катышышты.
А кциян ы н каты ш уучулары үч
то пко (баш талгы ч, улантуучу
жана негизги) бөлүнүп кыргыз

Жалпы республикалык тестке катышуу
үчүн 2457 абитуриент капалды
Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мектептердин бүтүрүүчү класстарынан 1797 окуучу жана кесиптик окуу
жайлардын, колледждердин, техникумдардын акыркы курстарынан 660 окуучу жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу
үчүн катталды.
Тестирлөөгө каттоо ушул жылдын 24-февралдан 7-апрелге чейинки мөөнөттө жүргүзүлдү. Ап эми каттоого кеч калган абитуриенттер
18-майда (бир күн) катталса болот.
Билим берүүжана илим министрлиги тарабынан 2015-жылы жогорку окуу жайлардагы гранттык орундарга жана контракттык негиздеги
окутуу формаларына (күндүзгү, сырттан окуу жана кечки) тапшыруу
үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы милдеттүү деп
чечим кабыл алынгандыктан, ЖОЖго тапшырууну каалаган ар бир
бүтүрүүчү тестирлөөгө катышуусу шарт.
Жалпы республикалык тестирлөө республика боюнча 19-22-май
күндөрү жүргүзүлөт.

тилинде ж ат жазуу жазыш ты.
Алардын ар бирине атайын барактар таркаты лы п аты -жөнү
жазылбастан шифр менен белгиленди.
Жыйынтыгында жат жазууну
мыкты жазып, “эң жакш ы” деп
бааланган баш ка улуттарды н
өкүлдөрүнөн турган “башталгыч”
тайпадан 2002 аскер бөлүгүнүн
байланыш бөлүмүнүн кызматкери Алия Тибакунова, медицина
факультетинин окутуучусу Фурхат Юсупов, “улантуучу” тайпада Ош билим берүү бөлүмүнүн
кабинет баш чы сы Бүбайш а
Рахманова, “негизги” тайпадан
областтык “Ош жаңырыгы” гезитинин жооптуу катчысы Жусуп
Макиев, Ош областтык мамлекеттик статистика башкармалыгынын адиси Айгүл Амирбаева,
Ош темир жол станциясынын
адиси Н уржан И см аиловага
ы раазы чы лы ктар
айтылып,
белектер ыйгарылды.

Ош шаарындагы №23 Панфилов атындагы мектепте “Жылдын
мыкты мугалими - 2015” сынагына катышкан мугалимдер сынак
тапшырып, педагогикалык, психологиялык багытта түзүлгөн
тесттик суроолорго жооп беришти.
Сынакка жалпы 36 мугалим катышып, берилген суроолорго туура
жооп берген алдыңкы 15 мугалим тандалып алынды.
Белгиленген жобого ылайык кийинки баскычтарда ачык сабак,
тарбиялык сааттарды көрсөтүп беришип, 15 мугалимдин ичинен жетөө
шаардык турга тандалат.
Аталган сынактын негизги максаты - жумушуна чыгармачылык
менен мамиле кылган, таланттуу мугалимдерди табуу жана аларга
колдоо көрсөтүү менен мугалимдик кесиптин кадыр-баркын көтөрүү
жана коомдун аң-сезиминде мугалимдин позитивдүү образын түзүү
болуп саналат. Ошондой эле педагогикалык кызматкерлердин билим берүүнүн мазмунун жаңылоодогу чыгармачыл ишмердүүлүгүн
өнүктүрүү, билим берүүдөгү жаңы технологияларды колдонууну жайылтуу максатын көздөйт.
"Жылдын мыкты мугалими - 2015" сынагы Ош шаарында төрт баскыч менен өткөрүлүп, андан жеңүүчү аталган мугалим республикалык
сынакка катышууга жолдомо алат.

Ч.КУДАЙБЕРГЕНОВА, ИКБ,?

Гүлнара АЛЫБАЕВА, “Кутбилим”

“Жылдын мыкты мугалими - 2015”
сынагына тандоо жүрүп жатат

