
İlkokul  eğitim pedagojisi ve 
yontemi  mesleği



İçerik

Meslek  pasaportu

Öğretilen konular

Mesleki tecrübeler

• Master derecesindekiler nasıl 
kurumlarda pratik yapabilir? 

• Bizde nasıl klübler var? 

• Bölüm öğretmenlerin 
çalışmaları:

• Öğretim üyeleri : 

• Master derecesindekiler 
başarıları:

• Bizim mezunlar:



Meslek  pasaportu
6М010200- İLKOKUL  EĞİTİM PEDAGOJİSİ VE 
YONTEMİ 
eğitim 2  yıl; 
•Eğitim: tam zamanlı;
•Eğitim düzeyi: yüksek öğrenimden sonraki eğitim;

Profesyonel faaliyetler:
6М010200 – İlkokul  eğitim pedagojisi ve yontemi  mesleği 
boyunca pedagoji ilimlerin masteri kendi profesiyonel görevin 
eğitim alanında gerçekleşir. 



Mezunların mesleki faaliyet nesneleri:

6М010200  – İlkokul  eğitim pedagojisi ve yontemi  mesleği boyunca pedagoji ilimlerin 
masterin mesleki faaliyet nesneleri aşağıdakiler: :   

 Ne olursa olsun mülkiyet ve her tür ve formların ortaöğretim kurumlarının bölüm itaat 
Çeşidi;

 mesleki eğitim kurumları;

- Yüksek öğretim kurumları;

- Bilimsel ve araştırma enstitüleri;

- Eğitim ve yeniden eğitim kurumlarının eğitim sistemi;

- Eğitim alanındaki yerel temsilcisi ve yürütme organları.

Mesleki faaliyetleri :

6М010200 –İlkokul  eğitim pedagojisi ve yontemi  mesleği boyunca pedagoji ilimlerin 
masterin bu gibi görevleri yapabilir : 

- Eğitim (öğretim);

- Eğitim ve öğretim;

- Eğitim teknolojisi;

- Sosyal öğretim;

- Araştırma ve geliştirme;

- Organizasyon ve yönetim.



• İlköğretim programlarının 
geliştirilmesi

• İlköğretim, mesleki eğitim 
programları ve eylem yöntemleri

• İlköğretim ve öğrenme 
teknolojileri içeriği bir teorik 
çerçeve oluşturmak için

• Üniversitelerde interaktif eğitim 
yöntemleri

• İlköğretim iyi uygulama, 
araştırma, toplama ve dağıtım 
yöntemleri

• Pedagoji
• Bilim ve ilköğretimin modern 

sorunları
• Araştırma Yöntemleri ve Yöntem
• Bir metodik öğretim teorik 

temelleri
• Pedagoji Matematiksel yöntemler
• Öğretim konularının Yöntemleri
• pedagojik iletişim
• Eğitim teknoloji ve yenilik

Öğretilen

Konular



Mesleki deneyim:

2-4 dönemlerde «Araştırma deneyimi» (6 hafta)

4 dönemde «Pedagojik uygulama» (3hafta)



MASTER DERECESİNDEKİLER
nasıl  kurumlarda pratik yapabilir?

• Hoca Ahmet Yesevi adında Uluslararası Kazak – Türk Üniversitesinde
• Kazak devlet kızlae pedagoji Üniversitesі
• Nekrasov adındaki №9 ilköğretim okulu
• №14 orta okul
• Atatürk adındaki №17 ilköğretim okulu
• №23 orta okul
• T.Rıskulov adındaki №24 orta okul 
• №27 orta okul
• A.Baytursınov adındaki orta okul
• M.Abenova adındaki orta okul
• Türkistan yardımcı yatlı okul
• Türkistan Beşeri bilimler ve Teknik Koleji
• №21 kolej



BİZDE NASIL KLÜBLER VAR? 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 
BÖLÜM ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMALARI



Öğretim üyeleri

Kuralbayeva Aliya Ahmetkarimovna
PhD, doçent 

Bölüm başkanı

Ortaev Bahtiyar 
Tursınoviç

Doctor, doçent

Rahmet Usenbek 
Rahmetoğlu

Doktora Vekili Doçent

Tokkulova Gulsara 
Tolebekkızı

Doktora Vekili Doçent

Kojageldşeva Saule 
Skendirovna

Doktora Vekili Doçent



UZMANLIK başarısı



MASTER DERECESİNDEKİLERİN 
BAŞARILARI



Bizim mezunlar




