Хониш[ои педагогb
1.Муrаррароти умумb
Хониш[ои педагогb ( минбаъд Хониш) чорабини[ои давравb
баргузоршавандаи омeзгорон, муаллимон ва усто[ои таълими исте[солии
муассиса[ои таълимии та[силоти ибтидоии касбb буда, ба маrсади xамъбаст ва
вусъатбахшии таxрибаи педагогb, такмили ма[орати методb ва рушди эxодкоронаи
кормандони му[андисb - омeзгорb гузаронида мешавад.
Хониш[ои педагогb ба ташаккули фазои иттилоотb барои [амкории
мутаrобилаи самарабахши касбии кормандони омeзгорb зимни [алли масоили
мубрам дар со[аи та[силот мусоидат менамояд.
2. Маrсад ва вазифа
Маrсад:
- xалби фаъолонаи омeзгорон дар азхудкунb ва истифодабарии технологияи муосири
таълимb, баррасии масоили назариявb ва амалb.
Вазифа:
- намоиш ва таблиuи дастовард[ои методии омeзгорон роxеъ ба истифодабарии
технологияи таълимии мусоидаткунанда ба ташаккули [авасмандгардонии мусбати
ботинист;
омeзиш ва арзѐбии xамъиятии натиxабахшиии таxрибаи педагогb оид ба
истифодабарии технологияи таълимии муосир.
3. Иштирокчиёни хониши педагогb
Иштирокчиѐни хониши педагогb метавонанд кормандони омeзгорb ва мутахассисони
муассисаи таълимb бошанд.
4. Шарт ва тартиби баргузорb




Гузаронидани хониш[ои педагогb иштироки бевоситаи омeзгоронро дар назар
дорад.
Хониш[о ба худ шак[ои зайлро дар бар мегирад:
пешни[оди таxрибаи корb оид ба масъала[ои гузошташаванда (замимаи 3);
мастер-класс ( намоиши таxрибаи кори педагогb);
Хониш[ои педагогb дар 2- мар[ила гузаронида мешавад:
мар[илаи 1 - омодагb - аз 10октябр то 20 декабр с. 2015 .
мар[илаи 2 - асосb –5-8 январ с. 2015. Барои баромад маводи мусаввардор, самаранок,
натиxабахши фаъолияти омeзгорон пешни[од мегардад. Пешни[оди таxриба ба [ар гуна
шакл сурат мегирад.
Регламент: баромад бо намоиши таxрибаи корb - то 10 даrиrа; мастер-класс - то
15 даrиrа.

5. Ро[барb ба хониш[ои педагогb
1. Ро[барияти умумиро кумитаи ташкилb пеш мебаранд:


Ташкилотчии хонишњои педагогї дар литсей директор, муовини директор оид ба
корњои таълимї- истењсолї, раиси комиссияи методї ва мудири кабинети педагогї








мебошанд. Дигар роњбарони литсей дар омодасозї ва гузаронидани хонишњои
педагогї мутобиќи вазифањои бар уњда гирифта иштирок мекунанд;
барномаи гузаронидани Хониш[ои педагогиро та[ия намуда, шакли ташкили фаъолиятро
муайян карда ва пешни[оди таxрибаи иштирокчиѐн дар асоси дархости гирифта;
дар бораи гузаронидани хониши педагогb ба муассисаи таълимb иттилоъ меди[ад;
оид ба расмиятдарорb ва мантиrи пешни[оди мавод;
дархост барои иштирок, тезис[о барои чопи маводро дар маxмуъа xамъбаст менамояд;
раванди интишори маводи xавобгeи дархосткунанда, кумитаи ташкилb ва талаботро ро[
мемонад;
кори хониш[ои педагогиро дар давраи баргузории он ташкил менамояд ;

хониш[ои педагогиро xамъбаст мекунад;


Дар ташкил ва гузаронидани хонишњои педагогї мутахассисони Маркази
таълимї- методї ва мониторинги сифати таълим бевосита иштирок мекунанд .

6. Талабот барои омодагии баромади иштирокчиён



















1. Ваrти баромад барои 8-10 даrиrа ба [исоб гирифта шавад.
2. Тибrи мундариxа баромад дар мантиrи проблемаи дархостгардида омода карда
мешавад.
3. Алгоритми намунавии баромад:
Асоснокии му[имияти мавзуъ;
проблема[ои асосb , зиддият , алоrамандии он;
Шароити ташкилb- педагогb ва механизми амалисозb, мо[ияти таxрибаи амалb( низоми
амали мушаххаси педагогb, ташкилb, мундариxа, шакл, усул ва тарзи кор – ки шарти
амлисозb,[али таъминкунандаи проблемаро таъминкунанда);
Натиxабахшии фаъолияти педагогb ( меъѐр, нишонди[анда[о, восита, натиxа[о).
3. Истифодабарии намоиш дар барномаи Microsoft Power Point.
7. Меъѐри арзѐбии сифат
7.1. Пешни[оди таxриба:
мазмуннокb: мазмуннокии маводи коркардашуда, мусавварият, сохторият, хотимаѐбии
мантиrb дар назар гирифта мешавад;
му[имият: дараxаи му[имияти иттилооти баѐнгардида барои рушди системаи та[силоти
ибтидоии касбb.
фар[ангb забонb ва методии муаллиф: пешни[оди матни босаводона бо назардошти
талаботи забони тоxикb, истифодабарии маф[ум[ои асосии методb.
имконоти та[вили таxрибаи тавсифшуда: арзѐбии тарзи та[вили мавод, имконияти ба
ро[ мондани амсилаи шабе[и кори дигар омeзгорон.
сат[и иштироки шахсb, натиxанокb дар таxриба истифодабарb;
азхудкунии терминологияи касбb.
7.2. Мастер-класс:
му[имият, проблемагузорb( маrсад ва вазифа).
мавxудияти тренинг ѐ тамрини таъминкунандаи фаъолнокии фаъолияти иштирокчиѐн.
мавxудияти блоки иттилооти таълимb. Пешни[оди xузъиѐти асосии таxриба.
мавxудияти фаъолияти амалb. Xалби шунавандагон ба рафти мастер-класс.Табодули
андешаву uоя[о.
мавxудияти мар[илаи рефлексивb.

8. Тартиби пешни[оди кор[о барои хониш[ои педагогb
1. Ба Муассисаи давлатии «Маркази таълимb- методb ва мониторинги сифати таълим»
(кучаи Борбад 42, дар почтаи электронb: mtm-mst@mail.ru) то 15 ноябр соли 2015
[атмb пешни[од намуд:




дархост барои иштирок дар хониш[ои педагогb (ниг. Замимаи 1-а);
тезис[ои баромад (Замимаи 2-а).
9. Гузаронидани хониш[ои педагогb
1. Хониш[ои педагогb [амасола аз 5 то 8 январ баргузор мегардад.
2.Ваrти оuози корb- соати 10.00.
3.Ма[али баргузорb – муассисаи таълимb.
10. Xамъбаст, мукофотди[b
1. Баромади иштирокчиѐни Хониш[ои педагогb (xавобгeи талабот) Дар шакли маxмуъаи
Методb ба нашр расонида мешавад.
2. Иттилоот дар бораи натиxаи хониши педагогb дар сомонаи МТМ ва МСТ xойгир карда
мешавад
3.Иштирокчиѐни хониши педагогb сертификат мегиранд.
Замимаи 1-а
Дархост барои иштирок дар хониш[ои педагогb
(номи мавзeъ)

1.Ному насаби иштирокчb
2. Xойи кор
3. Вазифа
4. Собиrаи корb (дар вазифа)
4. Номи мавзуъи корb
5. Телефони тамосb (корb, мобилb).
Замимаи 2-а
Талабот ба тезис[о
1. {аxми баромад(коркарди методb) – то 4 са[ифа дар формати А4 (замима ба он
дохил намешавад).
2. Матн дар та[рири MicrosoftWord шрифти TimesNewRoman, кегль 12, фосилаи
якхела ба танзим дароварда мешавад; [амаи са[ифа (аз поѐн, аз боло, азчап, азрост) 1,5
см.; Сарсатргузорb – 1,25 см. Баъдан, бо шрифти муrаррарb Ному насаби муаллиф ва
[аммуаллиф, xойи кор, вазифа.Дар охир маrола фе[расти адабиѐти истифодашаванда
мутобиrи rоидаи амалкунанда оварда мешавад.
3. Дар матн маводи мусаввардори зарурb ѐ матн метавонад бо файли ало[идаи
намоишди[b мушоиат карда шавад. Агар матн бо намоиш мушоиат карда шавад, онго[
бояд бо Microsoft PowerPoint бе аниматсия ва мушоиати овозb, дар [аxми 15 слайд иxро
карда шавад.
4.Тезис[о ба нишонаи ташилкунанда равона карда мешавад Номи [амаи файл[ои
ирсолгардида бояд мувофиrат куна два ному насаб ба забони тоxикb бошад. Муаллифони
мавод барои па[нкунии маълумот, иттилооти беэътимоди [уrуr ва манфиати шахси
сеюмро поймолкунанда масъул мебошанд.
Шакл ва усулњои баргузории хонишњои педагогї
Дар хонишњои педагогї маърўзаи омeзгорон, устоњои таълими истењсолї ва дигар
кормандони муњандисї- омўзгории литсей доир ба масъалањои муњими такмили
таълим ва тарбияи хонандагон гузошта мешавад. Мавзўи маърўзањо одатан бо
проблема ва мавзўъњои асосии ба наќшагирифтаи Муассисаи давлатии «Маркази
таълимї- методї ва мониторинги сифати таълим» мувофиќа карда мешавад.

Дар ташкил ва гузаронидани хонишњои педагогї мутахассисони Маркази таълимїметодї ва мониторинги сифати таълим бевосита иштирок мекунанд .
Ба хонишњои навбатии педагогї омодагї дида, роњбарияти литсей бояд амиќан кори
коллективи педагогиро дар раванди таълим ва тарбия истифодабарии таљрибаи
пешќадами педагогии ќаблан дар хонишњои педагогї маъќул шуморидаро тањлил
намояд, љаласаи махсуси Шўрои педагогиро омода намуда баргузор намояд, ки дар
он маќсад ва вазифањои хонишњои дарпешистодаро фањмонад, мавзўъњо барои
љамъбасти таљриба ва тайёр намудани маърўзањоро шарњ дињад. Ба хонишњои
педагогb тавсия дода мешавад, ки намоиши коркардњои таълимї- методї баргузор
намоянд, ки дар он маводи дидактикї, айёниятњои аслї, намунаи корњои хонандагон,
наќша ва конспекти дарс, наќшањои дурнамої- мавзўї коркардњои методии
омўзгоронро ба намоиш гузошта шавад.
Хонишњои педагогb, одатан дар ваќти таътили зимистонаи хонандагон, дар вазъияти
тантанавї, идона, чун љамъбасти кори эљодии коллектив гузаронида мешавад.
Барномаи хонишњои педагогї чунон тартиб дода мешавад, ки иштирокчиён
имконият пайдо кунанд, њаматарафа маърўзањоро баррасї намоянд, бинобар ин
хониши педагогї дар муддати якчанд рўз гузаронида мешавад: дар он одатан 8-10
маърўза пешнињод карда мешавад.
Дар хонишњои педагогї намояндагони маќомоти болої: раёсати тањсилоти ибтидоии
касбї ва таълими калонсолон, мутахассисони МД «Маркази таълимї- методї ва
мониторинги сифати таълим»,
коргарони пешrадами корхонаи такягоњї,
рўзноманигорон, созмони љавонон, муаллимони мактаби тањсилоти миёнаи умумї
даъват карда мешаванд.
Дар омодасозb ва гузаронидани хонишњои педагогї мутахассисони Муассисаи
давлатии « Маркази таълимb- методb ва мониторинги сифати таълим» бе восита
иштирок мекунанд.
Дар рафти хонишњои педагогї кумитаи ташкилї маърўзањои бењтаринро интихоб
мекунад ва баъдан онро ба маќомоти болої пешни[од менамояд. Кумитаи ташкилї
таљрибаи пешќадами дар маърўзањо ошкоргардидаро љамъбаст намуда, оид ба
њамаљониба омўхтан ва дар амалияи кормандони муњандисї- омўзгорї љорї намудан
тавсия медињад.Маърўзањои бењтарини бозёфти њаќиќии педагогї дошта ,барои чоп
намудан тавсия дода мешавад.
Мавзўъњои мушаххаси хониши педагогї ва таќсимоти мавзўъњои маърўза байни
коллективи педагогї њатман дар љаласаи комиссияи методї ва Шўрои му[андисbомeзгорb муњокима карда мешавад. Дар ин сурат,ба њар омўзгор ва устои таълими
исте[солb имконияти дар кори методї эљодкорона муносибат кардан дода шавад.
Муњим он аст, ки дар назди омўзгор вазифањо дуруст гузошта шавад; E бояд
таљрибаи хешро љамъбаст намояд, на аз адабиётњо барои маърўза мавод љамъоварї
кунад. Хонишњои педагогї бояд минбари табодули таљрибаи пешќадам оид ба
масоили муњим ва њалношудаи педагогї гардад.
Бинобар ин. оид ба љамъоварии мавод барои маърўзањо, санљиши он дар амалия ва
њаматарафа коркарди минбаъда кори мунтазам ва бо андешона лозим аст.
Омодагї ба хонишњои педагогї дар литсей бояд дар муддати тамоми сол ба роњ
монда шавад. Зимни коркарди мавзўи маърўзањо њатман хусусияти ташкили таълим
ба назар гирифта шавад.
МД «Маркази таълимї- методї ва мониторинги сифати таълим» бояд њамаљињата
дар омодагї ва гузаронидани хониши педагогї ба литсей, ба маърўзачиён- дар
интихоби мавзўъњои муњимтар, интихоби адабиёт ва маводи њаќиќї барои маърўзањо
кумак расонад. Ба љуз аз ин Маркази таълими методb ва мониторинги сифати таълим
бояд машварат, такриз ва тањрири маърўзањоро анљом дињад. Барои гузаронидани

машварат
ва таќризнависї ба маърўзањо бояд омўзгорони тахассуснок,
мутахассисони корхона,омўзгорони макотиби олї ва миёнаи касбb љалб карда
шаванд.
Њамин тавр, масоили асосї, ки ба он кабинети таълимї- методии муассисаи
таълимї таваљљуњ зоњир намояд ба шумор меравад;
* такмили мундариља, шакл ва усулњои таълим ва баланд бардоштани сатњи
дониши хонандагон;
* омўзиш, љамъбаст ва вусъатбахшии таљрибаи мусбати љамъ намудаи омeзгор ё
коллективи пешќадами муассисаи таълимї ва инчунин таљрибаи пешќадами кори
омўзгорон ва устоњои таълими истењсолии системаи тањсилоти ибтидоии касбї;
* такмили ташкили таълими хонандагон дар омeзиши таљрибаи навоварони
истењсолот;
*такмили мањорати педагогии кормандони муњандисї-омўзгорї;
* мунтазам расонидани кумаки методї ба кормандони му[андисb- омeзгории
литсей;
*таќвияти фаъолият оид ба муттамарказонии корњои комиссияи методии
литсей
ва иттињодияи методї:
*таъсиси фонди иттилоотї—маълумотї дар назди кабинети методї;
* таъмини муассисаи таълимии тањсилоти ибтидоии касбї бо њуљљатњои таълимїметодї.
Намунањои мавзўи маърўзањо хонишњои педагогb:
*Шакл ва усулњои њалли вазифањои тарбиявї дар дарси таълимї назариявї (
истењсолї);
*Роњ ва тарзњои барќароркунї ва иљрои иртиботи байни фаннї(дар мисоли фан ва
касби мушаххас);
* Тарзњои услубии фаъолкунонии хонандагон дар дарс;
*Ташкил ва методикаи роњбарии корњои мустаќилонаи хонандагон дар дарс;
*Шакл ва методи корњо бо хонандагони ќафомонда;
* Таъминоти маљмуии методї раванди таълимї- тарбиявї тибќи фан (касб);
*Ташкил ва методикаи гузаронидани корњои озмоишгоњї –амалї;
* Таљрибаи корњои созмонњои љамъиятї оид ба баланд бардоштани масъулияти
хонандагон барои сифатнокии дониш,мањорат ва малакањо,барои фаъолнокї дар
мењнат ва корњои љамъиятї;
* Тарбияи мустаќилона амалкардан дар дарсњои таълими истењсолї ва ѓ. Фар[анги

иртиботии омeзгори забони таxикb, русb (хориxb) дар шароити фазои муосири
таълими инноатсионb (навгонb)
* Механизми самарабахши педагогии амалисозии Стандарти давлатии таълимии
та[силоти ибтидоии касбb.
*Балои[агирии дарси муосир дар асоси захира[ои таълимии электронb ва
технологияи иттилоотии насли нав.

