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БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
МАҚСАТЫ

Қазіргі заманғы пәндік, коммуникативтік, цифрлық, кәсіпкерлік
құзыреттерге, инклюзивті білім беру дағдыларына ие, білім беру процесін
ұйымдастыру және мамандандыру саласында жоғары сапалы оқыту
контентін құруға қабілетті жоғары білікті география және тарих мұғалімін
даярлау.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ
САЛАСЫ

Білім беру саласындағы кәсіби қызметі, сондай-ақ білім берумен
байланысты ғылыми қызметі және мемлекеттік реттеу.

ОҚЫТУ
НӘТИЖЕЛЕРІ
(ОН)

ОН1-кәсіби қызмет саласында заманауи техниканы, ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдаланады;
ОН2 - Заманауи педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, пәнді оқытудың белгіленген мақсаттарына сәйкес
оқу қызметінің шарттарын құрастырады;
ОН3 - білім алушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын көрсетеді, балаларды креативтілік пен
инновациялылыққа үйретеді;
ОН4 - білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып диагностикалау нәтижелерін өз бетінше пайдаланады;
ОН5 - әртүрлі жас деңгейлеріне сай, ерекше білім беру қажетт балалардың жеке ерекшеліктерінің білімін пайдалана
біледі;
ОН6 - географияның, тарихтың және оның сабақтас (экология, туризм, экономика негіздері, жаратылыстану, өлкетану,
саясат және т. б.) пәндерінің теориялық және зерттеу негіздерін , олардың оқыту технологияларын қолданады,
ОН7 - географияның, тарихтың және оның сабақтас (экология, туризм, экономика негіздері, жаратылыстану, өлкетану,
саясат және т. б.) пәндерінің теориялық және зерттеу негіздерін , олардың оқыту технологияларын қолданады,
ОН8 - география және географиялық зерттеулер (зертханалық-практикалық, демонстрациялық, компьютерлік сипаттағы)
бойынша бақылаулар мен эксперименттердің талдау нәтижелерін көрсетеді;
ОН9 - ақпаратты (заңдылықтарды, құбылыстар мен процестерді) өңдеу, талдау және жинақтау үшін география және тарих
бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулерден білімі мен тәжірибесін қолданады);
ОН10 - деректер мен тарихнамалық жұмыстардың түрлерін ажыратады; деректердің нақтылық дәрежесін анықтайды;
тарихи деректерді сыни тұрғыдан талдайды; зерттеу жұмысында дереккөздері және тарихнамалық талдау әдістерін
пайдалану дағдыларын қолданады;
ОН11 – проблемалардың теориялық аспектілерін-табиғи жағдайлар мен географиялық ортаның ерте өркениеттердің
пайда болуы мен дамуына әсерін жіктейді және қолданады;
ОН12 -өзіндік зерттеу және объективті ойлау дағдыларын қалыптастыруды, ғылыми жұмыс дағдыларын дамытуды,
географиялық және тарихи терминологияны игеруді жинақтайды, шығармашылықпен түрлендіреді; негізгі процестерді
сипаттауға, Шығыс және Батыс өркениеттерінің қазіргі заманғы үрдістерін талдауға үйретеді; әртүрлі кезеңдегі
әлеуметтік-тарихи дәуірдің дамуында жалпы және ерекше ашылуды ғылыми білімді пайдаланады.

