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ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ
PP

Педагогикалық практика

5

Педагогикалық іс-тәжірибе докторанттардың ЖОО-дағы ғылыми-педагогикалық
әрекетке кәсіби дайындығының бір бөлшегі және арнайы пәндерді оқытуды,
студенттердің оқу әрекетін ұйымдастыруды, пән бойынша ғылыми-әдістемелік
жұмысты, тәжірибелік оқытушылық дағдылар мен біліктерді меңгеруді қамтитын,
жоғары мектепте оқу-тәрбиелік процессті іске асыру бойынша іс-тәжірибелік әрекетінің
түрі болып табылады.

КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ ЦИКЛЫ
ТАҢДАУ БОЙЫНША КОМПОНЕНТ
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Білім беру ортасының тиімділігі мен басқару сапасын бағалау
модельдері
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Мониторинг білім беру сапасын қамтамасыз ету шарты ретінде. Білім беру саласындағы
мониторинг түсінігі және мәні. Білім беру үдерісі сапасының мектеп мониторингі. Білім
сапасының мониторинг түрлері. Білім сапасын мониторингілеу құралдары. Білім беру
процесінің ішкі сапа жүйесі бойынша нормативтік құжаттар.Білім беру процесінің
сапасын мониторингілеу

BBST

Білім берудегі СМАРТ-технология

5

Smart-білім беру парадигмасы: принциптері мен технологиялары. Smart-ұжымдық оқыту
технологиялары: білім беру контентін бірлесіп қалыптастыру және коммуникация ашық
білім беру ресурстары smart-білім берудің негізі ретінде. Smart-технологиялар ЖОО
студенттерінің құзыреттілігін қалыптастыру құралы ретінде. Білім берудегі интерактивті
технологиялар студенттердің оқу дайындығының тиімділігін арттыру құралы ретінде.
Білім берудегі зияткерлік СМАРТ технологиялар (білім беру желілері, Smart e-learning;
электрондық оқыту сапасы).
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Мектепке дейінгі білім беру маманының акмеологиялық
дайындығының ғылыми-педагогикалық негіздері
Педагогикалық акмеологияның ғылым ретіндегі сипаты. Акмеологияның қалыптасу,
даму кезеңдері.
Болашақ маманның акмеологиялық дайындығының құрылымы мен мәні. Тұлғаның
кәсіби әрекет субъектісі, білікті маман ретінде дамуы. Өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі
жетілдіру акмеологиялық әдістер ретінде. Маманның акмеологиялық дайындығын
қалыптастырудың
шарттары.
Педагогтың
акмеологиялық
дайындығын
қалыптастырудың
факторлары. Кәсібилік - акмеологиялық дайындықтың негізі.
Педагогтың шеберлігі. Педагогикалық шығармашылық.
Болашақ педагогтың акмеологиялық бағыттылығын дамыту тренингтері. ЖОО
педагогикалық үрдісіндегі акмеологиялық технологиялар.
Педагог акмеограммасы.
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