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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 5
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 15 часов
Тәжрибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 60 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы көлемі - 90 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 5 семестрде
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ педагогтың оқушылармен тәрбие жұмысының әдістер мен
технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар
саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдерді меңгеруге мүмкіншілік жасау.
Пән міндеттері:
- студенттердің жалпы тәрбие теория бойынша білімдерін қенейту және терендету;
- студенттердің тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсібипедагогикалық білімдерін қалыптастыру;
- оқушылармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану,
ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық
және арнайы іскерліктермен қаруландыру;
- студенттерге оқушылармен тәрбие жұмыс жасау осы балалардың тұлғалық
қалыптасуының негізгі фактор ретінде маңызды екендігін түсіндіру және бұл жұмысқа
жауапкершілікпен, шығармашылықпен қарауын дамыту;
- студенттердің тәжірибелі тәрбие жұмысына теориялық тұрғыдан мән беруін
қамтамасыз ету.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- балалар тәрбиесінде қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттерін бағыттау;
- тәрбиелік жұмыстар жүйесін жоспарлауды;
- оқушылардың және балалар ұжымының жастық және даралық ерекшеліктерін
ескере отырып, дәлелді, нақты тәрбиелік мәселелерді ұсынуды;
игеру керек:
- тәрбиелеудің түрлі формалары, әдістері мен тәсілдерін пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- оқушылар ұжымы және жеке оқушылар тәрбиесін ұйымдастыруында.

4 Тақырыптық жоспар
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Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
сандары мен түрлері
дәрістер тәж(семи Зертхена Барл Оның
нар)
лық
ығы
құрам
сабақтар және
ындағ
дербес
ы
сабақтар
СОӨЖ
Тәрбие
2
2
10
2

Тақырып
1
технологиясы
Тақырып 2 Ұжымдық тәрбиелік
жұмыстарды
ұймдастыру
әдістемесі.
Тақырып
3
Тәрбиелеуші
ұжымды
ұйымдастыру
әдістемесі.
Тақырып 4 Сендіру әдістемесі.
Тақырып
5
Педагогикалық
ынталандыру әдістемесі.
Тақырып 6 Оқушыларға жекедара қатынас жасау әдістемесі.
Тақырып 7 Мектептегі күні
ұзартылған топтарда тәрбиелік
жұмыстарды жүргізу әдістемесі.
Тақырып 8 Оқушылар атааналарының сыныптың тәрбиелік
жұмыстарына ену әдістемесі.
Жалпы: 90 сағат (2 кредит)

2

2

-

10

2

2

2

-

10

2

2
2

2
2

-

10
10

2
2

2

2

-

15

2

1

1

-

15

1

2

2

-

10

2

15

15

90

15

5. Әдебиеттер тізімі:
Негізгі:
1. Қожахметова К.Ж. Сынып жетекшісі – А: Әлем, 2010. – 307 б..
2. Қожахметова К.Ж. Тәрбие ісі жөніндегі орынбасар». – А: Әлем 2000. – 220 б.
3. Қожахметова К.Ж. Мектептің ұлттық тәрбие жүйесі: теориясы және практика. –
А:Әлем, 2008. – 307 б.
4. Гуткина Л.Д. Организация воспитательной работе в школе. – М: 2008. – 361 б.
5. Искакова К.Т., Атемова К.Т. Студенттерді педагогиккалық практикасы.- А: 2000.
– 351 б.
Қосымша:
6. Болдырев М.Н. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. – А: 2007. – 326 б.
7. Методика воспитательной работы. Л.И. Рувинского. – М: 1989 г.
8. Богданова О.С., Петрова В.М. «Бастауыш кластарындағы тәрбие жұмысының
методикасы». –А: 2010. – 185 б.
9. Методика воспитательной работы. / Под.ред. В.М.Коротова, уч.пособие М.
2010. – 257 б.

Пән бойынша келісім парағы
2013 – 2014 оқу жылына

Шығару кафедрасы
1

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ
Кафедра
Қолы
менгерушісінің
аты, жөні, тегі
2
3

Келісім күні
4

