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بەدەستهێناوە لە کۆلیژی زانستە کۆمەاڵیەتی و دەروونیەکان، زانکۆی پەروەردەیی  
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 pedagogicalزانستە پەروەردەییەکان) بڕوانامەی دکتۆرا لە پسپۆڕی  ٢٠٢٠ساڵی  •
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 . ناوەرۆکی گشتی کۆرس: 10
ی بەشی  بۆ قوتابیانی قۆناغی دووەم  بەشێوەیەکی گشتی  پەروەردەییە  ئامانج لەم کۆڕسە ناساندن و باسکردنی دەرونزانی   
ی قۆناغی  دەرونزانی پەروەردەیی یەکێکە لە بابەتە گرنگ و سەرەکیەکان بۆ پێگەیاندنی مامۆستا ؛ مانی ئینگلیزیز

ی فێربوون و تیۆرەکانی، باس لە چۆنیەتی گەیاندنی  یدا ئاشنا دەبین بە چەمکبنەڕەتی. لەبەرئەوەی لە دەرونزانی پەروەردەی
بە وردی ئامانج و چۆنیەتی   ئەو پەیامە لەالیەن قوتابی دەخەینەڕوو. ، وە چۆنیەتی وەرگرتنی پەیام دەکەین لەالیەن مامۆستا

وڵەییەوە. چۆنیەتی ڕوودانی فێربوون و  جوهەرسێ الیەنی مەعریفی و ویژدانی و  لە  باس دەکەینی وانە ئامانج دیاریکردنی 
ابیان و  ەشێوەێکی زانستی "جیاتاکی" نێوان قوتیی مامۆستا لە کەشی وانەوتنەوەی ناو پۆل شیدەکەینەوە. هەروەها بکار

 بە کورتی.  انی هەڵسەنگاندن دەکەینپێوانەی ئاستی زیرەکی دەخەینەڕوو. لەکۆتاییدا باس لە شێوازەک 
 ئامانەکان لەم کۆڕسە؛   - 11
دەرچووانی کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی لە داهاتوودا پسپۆڕی وەردەگرن لە بەشی جیاواز بەمەبەستی ئامادەکردنیان وەکو    

یەکێکە لە بنەڕەتەکانی زانین و بەدەستهێنانی شارەزایی بۆ   پەروەردەییمامۆستای قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی، دەرونزانی 
 ئەم مەبەستە پێویستە قوتابیانی کۆلێژی پەروەردەیی بنەڕەتی: چۆنیەتی پەروەردەکردنی منداڵ. بۆ 

 ئاشنا بێ بە چەمک و بنەڕەتەکانی دەرونزانی.   -1
 ئاشنا بێ شێواز و جۆرەکانی لێتوێژینەوە لە دەرونزانی.   -2

 . ئەرکەکانی قوتابی؛ 12
پێویستە قوتابی لە چاالکیەکانی پۆل ئامادەبێ وەک؛ پێشکەشکردنی سمینار و ئامادەکردنی کورتە ڕاپۆرت و     

 شیکردنیەوەی سەرچاوەکان، هەروەها ئەنجامدانی کویز و تاقیکردنەوە. 

 ؛ وه وتنه ی وانه ڕێگا و شێواز .  13
 ڕێگای وانەی ئامادەکراو. .1
 ڕێگای پرسیار و وەاڵم.  .2
 گفتوگۆ. ڕێگای   .3

 نگاندن؛ ڵسه سیستەمی هه .  14
 ( نمرەی کۆشسی کۆڕس؛  40%یەکەم: )

 % تاقیکردنەوەی یەکەم  20 .1
 % تاقیکردنەوەی یەکەم  20 .2

 %(نمرەی کۆتایی کۆڕس.60دووەم: )
 کانی فێربوون: نجامه رئه ده .  15
قوتابی بەڕێز؛ وەرگرتنی بابەتەکانی کۆڕسی دەرونزانی گشتی بە پابەندبوونی ئێوە لە ئامادەبوون و بەشداری لە     

 چاالکیەکان، هەروەها بە زانیاری و سەرنجەکانی ئێوە دەبێتە هۆی: 
سەرچاوەکانی  الیەنی دەروونی بەگشتی و مەعریفی بەتایبەتی لەخوێندنەوە و بەدواداچوون لە گەشەکردنی  -1

، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێ لە ژیانی ڕۆژانە. چونکە دەرونزانی بەتیبەگشتی و دەرونزانی پەروەردەیی بەتای دەرونزانی
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، بۆیە هەموو تاکێک  پەیوەندی نێوان مامۆستا و قوتابیتیۆرەکانی فێربوون و لێتوێژینەوە دەکات لە پەروەردەیی 
 منداڵ و چۆنیەتی ڕوودانی فێربوون. سوود وەردەگرێ بەتایبەت بۆ خودناسی و زانینی توانا و لێهاتوویەکانی 

لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە دەتوانی سوودی وەرگری، ئەگەر حەزی بەدواداچوونی خۆت تەریب بکەی لەگەڵ    -2
سەرچاوەکانی ئەم زانستە. هەم بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خودیەتی خۆت و چۆنیەتی نواندنی هەڵسوکەوت  

بەرامبەر. چونکە ئێمە بەهۆی   لەژینگەی کۆمەاڵیەتیدا، هەمیش بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانت لەگەڵ کەسی 
 هەڵچوون و پاڵنەرەکانەوە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانمان پتەو و گونجاو دەبێ لەگەڵ بەرامبەر و بەپێچەوانەشەوە. 

ی بواری فێربوون و  فراوان بکەی وگەشە بە زانیارییە تیۆرییەکانپەروەردەیی ئەگەر شارەزاییەکانت لە دەرونزانی  -3
بەدڵنیاییەوە لە مەیدانی کارکردن بۆ پسپۆری خۆت دەرفەتی باشتر  ، یەکان دەروون ەبدەی لە بواری زانست فێرکردن

 ینی منداڵە. بەدەستدێنی. لەبەر ئەوەی پیشەی مامۆستایی گرێدراوی تەواوی زانستی دروونی و ناس
 . لیستی سەرچاوە؛ 16
 ساڵ و شوێنی چاپ. ، بێ  سایکۆلۆژیای منداڵ و پەروەردەکردنی خونچەکان :  ەمال ێرۆ که.1
 . 2008 سلێمانی،  ١، چ.نێوەند چا. ،  پەروەردەییریم شەریف قەرەچەتانی: سایکۆلۆژیای .کە2
 2013، هەولێر  ١پەروەردەیی، و؛ سەاڵح سەعدی، چا. کتێبخانەی نارین، چ سایکۆلۆژیای   :عەبدولڕەحمان عەدەس .3
 2011، هەولێر ٢: لە دەرونزانی منداڵدا، و؛ ئاری عوسمان خەیات، چا. نارین، چلریماویمەحموود عەودە ئە.4
 2008االردن  -ن، عما١کتبە مجتمع العربی للنشر و التوزیع، طوی، مالترب علم النفسعان ربیع:  مش  ادیه.5

 . پێڕستی بابەتەکانی کۆڕس؛ 17  
   ، دەرونزانی پەروەردەییچەمک و پێناسەی (:  1هەفتەی) 
 بابەتەکانی دەرونزانی پەروەردەیی، ئامانجەکانی دەرونزانی پەروەردەیی.(:  2هەفتەی) 
 ۆ مامۆستا.سەرچاوەکانی زانیاری لە دەرونزانی پەروەردەیی، سوودەکانی دەرونزانی پەروەردەیی ب(:  3هەفتەی) 
 ی وانەوتنەوە.ئامانجچۆنیەتی دارشتنی   و جۆرەکانی. انەئامانجەکانی و(:  4هەفتەی) 
 ئامانجی مەعریفی، هەرەمی بلۆم بۆ ئامانجی مەعریفی. (:  5هەفتەی) 
 ئامانجی ویژدانی، هەرەمی کراسۆل بۆ ئامانجی ویژدانی.(:  6هەفتەی) 
   جووڵەیی.-جووڵەیی، پۆلێنی کیپلەر بۆ ئامانجی دەروونی-ئامانجی دەروونی  (: 7هەفتەی) 
 تاقیکردنەوەی یەکەم (:  8هەفتەی) 
   وون، فێربوون، مەرجەکانی فێرب و تیۆرەکانی  پڕۆسە چەمک و بۆچوونەکان دەربارەی   (: 9هەفتەی) 
   (، تیۆری مەرجی پراکتیکی فێربوون)سکێنەر(. پاڤلۆڤمەرجی فێربوون ) تیۆری(:  10هەفتەی) 
                            ییەکان بۆ فێربوون.تیۆری هەوڵ و هەڵە بۆ فێربوون )سۆرندایک(، تیۆری گشتاڵت(:  11هەفتەی) 
   زیرەکی، جۆرەکانی زیرەکی، سیفەتەکانی کەسی زیرەک.(:  12هەفتەی) 
                               . ێربوونی پۆلیتاکی، جۆرەکانی و گرنگی جیاتاکی، کاراکردنی فجیا(:  13هەفتەی) 
 بنەما سەرەکیەکان بۆ هەڵسەنگاندن جۆرەکانی هەڵسەنگاندن، هەڵسەنگاندن، (:  14هەفتەی) 

 (: تاقیکردنەوەی دووەم 15هەفتەی) 
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 . بابەتی پراکتیک؛ 18 
و   قوتابی و مامۆستا پەیوەندی نێوان هەوڵدەدەین لە کاتی وانەوتنەوەدا بە هێنانەوەی نموونەی زیندوو لە 

ژینگەی کۆمەاڵیەتی خۆمانەوە بابەتەکان ڕوونتر و دەوڵەمەند بکەین بەمەبەستی زیاتر تێگەیشتن.  
هەروەها بەپێی کات دەرفەت بە قوتابیان دەدرێ کە بابەتی ڕۆژ بە شێوەێکی زانستی بخەنەڕوو بۆ زیاتر  

 فراوانکردنی ئاسۆی بیرکردنەوە و ئەزموونکردنی بابەتە دەروونیەکان. 

  

   تاقیکردنەوەکان؛ .  19
، وەک؛ ناساندن، باسکردن، شیکردنەوە. بۆنموونە؛  پرسیاری وتاری  . 1  
( بناسێنە؟  فێربوون، ئامانج، هەڵسەنگاندنچەمکی) -  
باس لە جۆرەکانی هەستکردن بکە و شیان بکەوە؟  -  
 ، وەک؛ هەڵبژاردن، بۆشایی، ڕاست و هەڵە. بۆنموونە؛ پرسیاری بابەتی . 2
 ؟ ەگەڵ قوتابیان بکاتپێویستە مامۆستا بەسۆزەوە مامەڵە ل  -
 جووڵەییەکان لە پۆلدا؟-دەروونیلە ژینگەی قوتابخانەکانی ئێمە کەشی لەبار ڕەخساوە بۆ بەدیهێنانی ئامانجە ج -
 

 تێبینی: .  20
پەیوەنددار بە تەوەری  قوتابيان دەتوانن ئەو سەرچاوانەی کە ئاماژەمان پێکردوون بەکاربێنن، هەروەها لە سەرچاوەی تری  -1

 بابەتەکان زانیاری وەربگرن و بەکاریبێنن لە گفتوگۆی ڕۆژانە و پرسیار و وەاڵمەکانی تاقیکردنەوە. 
 ئەگەر بە پێویست زانرا بە ڕاوێژ لەگەڵ قوتابیان، ئەتوانرێ دەسکاری تەوەری بابەتەکانی ئەم کۆڕەسە بکەین. -2

 

 

 

 


