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Болашақ мамандарды тәрбиелеуде педагогикалық практиканың

маңызы зор. Қоғамның дамуы барысында болашақ жас педагог

мамандарды, өз ісінің шебер мамандарын дайындау білім беру

саласындағы өте жауапты міндеттердің бірі. Әуелден-ақ осы

жауапты міндет жоғары оқу орындарының еншісінде. Жоғары оқу

орындарындағы педагогикалық практика кезінде мамандық

шеберлігінің іргетасы қаланады және сабақ берудің алғашқы

қадамы жасалады. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым –

қатынас мәдениеті қалыптасады.



Болашақ мұғалімнің сабақ беру шеберлігі мен оның сабақ беру

үрдісіндегі кемшіліктері, әрине мамандық даярлау барысында

қалыптасады. Сондықтан да мектептегі педагогикалық практика

студенттер үшін де тәлімгер ұстаздар үшін де өте жауапты.

Оқу бағдарламасына сәйкес студенттер мектептерде

педагогикалық практикадан өтуі тиісті. Жұмыстың бұл ерекше

де, жауапты түрі студенттердің жоғары оқу орындарында алған

теориялық білімдерін практика жүзінде тікелей қолдануға

мүмкіндік береді.



«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру 

стандартына», психологиялық-педагогикалық пәндердің кешендеріне сәйкес, 

студенттерді оқытудың барлық кезеңдерінде барлық курста үздіксіз педагогикалық 

практика өткізіледі және мыналарды қамтиды:

• «Педагогикалы
қ қызметке 
кіріспе» оқу 
практикасы (ІІ 
семестр, 1 
кредит)

1 курс

• «Тәрбие 
жұмысы 
әдістемесі»  оқу 
практикасы (ІV
семестр, 2 
кредит)

2 курс • «Сабақ беріп 
көру» 
педагогикалық 
практикасы  (VІ 
семестр, 4
кредит)

3 курс

• «Баланың мектептегі 
алғашқы күндері» 
практикасы; (VІІ 
семестр, 1 кредит)

• Кәсіби 
(педагогикалық/дипло
малды)   (VІІІ семестр, 
15 кредит)

4 курс
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Педагогикалық мамандықтардың 4-курс студенттеріне

арналған педагогикалық практика бағдарламасы бойынша

«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»

мамандығының 4 курс (ПиМНО-41, ПиМНО-42) және

жеделдетілген 3 курс (ПиМНО-у/33, ПиМНО-у/34) студенттері

20.01.2020ж.–11.04.2020ж. уақыт аралығында мемлекеттік

практикадан өтуге Орал қаласындағы №1, №5, №6 ЖББОМ

бөлінді. Алайда еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты

педагогикалық сараман 16.03.2020ж.бастап қашықтан білім

беру жағдайына көшірілді.



Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы бойынша қашықтан білім беру 

жағдайында кәсіби практикадан өту кестесі

№ Практика атауы Тобы Өту мерзімі Әдіскер Ескертпе

1 Кәсіби практика ПиМНО 41 20.01.2020-

11.04.2020ж

С.Н.Ерниязова 16.03.2020ж. - бастап

11.04.2020ж. аралығында

on-line режимінде

өткізілсін.

2 Кәсіби практика ПиМНО -42 20.01.2020-

11.04.2020ж

Г.С.Абугалиева 16.03.2020ж. - бастап

11.04.2020ж. аралығында

on-line режимінде өткізілсін.

3 Кәсіби практика ПиМНО у-33 20.01.2020-

11.04.2020ж

С.Н.Ерниязова 16.03.2020ж. -бастап

11.04.2020ж. аралығында

on-line режимінде

өткізілсін.

4 Кәсіби практика ПиМНО у-34 20.01.2020-

11.04.2020ж

Г.С.Абугалиева 16.03.2020ж. -бастап

11.04.2020ж. аралығында

on-line режимінде өткізілсін.

5 Жаратылыстану негіздері ПиМНО 11 04.05.2020-

09.05.2020ж

Б.Е.Ерболат on-line режимінде өткізілсін

6 Жаратылыстану негіздері ПиМНО 12 04.05.2020-

09.05.2020ж

Д.З.Тажгулова on-line режимінде өткізілсін



Қашықтан білім беру жағдайында  студенттердің өткізген  сабақ сәттерінен...

https://www.youtube.com/watch?v=ANJpYio6l1g&feature=you

tu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bf2fSwnWYNQ

&feature=youtu.be



Практика   барысы...



Студент-практиканттың электронды

портфолиосының құрылымы

І. Практикаға дайындық жөніндегі мәліметтер бөлімі

ІІ. Ақпараттық бөлім (практика базасы жөніндегі
мәліметтер)

ІІІ. Әдістемелік бөлім

ІҮ. Психологиялық-педагогикалық бөлім

Ү. Рефлексиялық-бағалау бөлімі

ҮІ. Бағалау қорытындылау бөлімі



Студент –практиканттың электронды  портфолиосы





Қорытынды конференция



Қорытынды конференция онлайн түрде өткізіліп,

студенттердің рефлексивті есебі электронды портфолио

слайд түрінде тыңдалды және олардың жұмыстарына

әдіскерлер пікірлерін білдіріп, баға берді. Студенттер

белсенді оқыту мен оқуды ұйымдастырудың

артықшылықтары мен қиындықтары, оқушының жеке

қажеттіліктеріне сәйкес сараланған тапсырмаларды

қолданудың нәтижесі, сабақ барысында диалог орнату

және тиімді сұрақтар, қалыптастырушы бағалау тиімді

болуы үшін жасалған қадамдар бойынша жұмыстар

қарастырылды.




