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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Әр түрлі халық
педагогикалық іс-әрекеттің негіздері

топтарымен

әлеуметтік-

Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 4 кредит
Курс: 3
Семестр: 5,6
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 30 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары 30 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 120 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 30 сағат
Жалпы көлемі - 180 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 6 семестрде
Пререквизиттер: Әр түрлі халық топтарымен әлеуметтікпедагогикалық іс-әрекеттің негіздері пәнін меңгеру үшін студенттер
келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: мамандыққа кіріспе,
єлеуметтану, жалпы және әлеуметтік педагогика.
Постреквизиттер: Әр түрлі халық топтарымен әлеуметтікпедагогикалық іс-әрекеттің негіздері пәнінен алынған білім, білік,
дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: әлеуметтік жұмыстың технологиялары,
іс тәжірибе түрлері.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ әлеуметтік жұмыскердің әр түрлі халық топтарымен
жұмыс істеу саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән
мақсаты:
болашақ
әлеуметтік
қызметкерлердің
әлеуметтік-педагогикалық
іс-әрекетін
теориялық
және
практикалық білім жүйесін қалыптастыру.
Пән міндеттері:
- Болашақ
әлеуметтік
қызметкерлердің
әлеуметтік
тәрбиелеудің негіздерімен қаруландыру;
- болашақ
әлеуметтік
қызметкерлерді
әлеуметтікпедагогикалық іс-әрекеттермен жаттықтыру;
- студенттердің қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту;
болашақ
мамандардың
гуманистік
көзқарастарын
қалыптастыру.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:
замануи әлеуметтік-педагогикалық концепцияларға
толық талдау жасай алу;
халықтың әр-түрлі топтарына сай қажетті әлеуметтікпедагогикалық әдістерді таңдай алу;
тәжірибеде әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жасай
білу;
игеру керек:
- халықтың әр түрлі топтарына көмек етудің түрлі формалары, әдістері мен
тәсілдерін пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- қазіргі халыққа көмек көрсету технологияларының заманауи мәселелері
мен өзектілігінде.
4 Тақырыптық жоспар
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Тақырыптар атауы

Әлеуметтік
педагогтың
жұмысының мазмұны
Әлеуметтікпедагогикалық
ісәрекет үдеріс ретінде
Әлеуметтікпедагогикалық
ісәрекеттің
инфрақұрылымы
Тұлғамен әлеуметтікпедагогикалық
жұмысының
әдістері
мен технологиялары
Баланың құқықтарын
қорғаудың
әлеуметтікпедагогикалық
технологиялар
Отбасымен
әлеуметтікпедагогикалық жұмыс
жасау технологиялары

Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
сандары мен түрлері
дәрісте тәж(сеЗертхена Барл Оның
р
минар)
лық
ығы
құрам
сабақтар және
ындағ
дербес
ы
сабақтар
СОӨЖ
3
3
10
3

3

3

-

10

3

3

3

-

10

3

3

3

-

10

3

3

3

-

10

3

3

3

-

10

3

Жастармен,
жастар
ұйымдарымен
7
педагогикалық жұмыс
жасау технологиялары
Социумда әлеуметтік8
педагогикалық жұмыс
Әлеуметтікпедагогикалық
іс9
әрекет
әлеуметтік
басқару ретінде
Қиын
баллармен
әлеуметтік10
педагогикалық жұмыс
ерекшеліктері
Барлығы

3

3

-

10

3

3

3

-

15

3

3

3

-

15

3

3

3

-

20

3

30

30

-

120

30
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