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ساڵی  ٢٠٠٨بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانستە کۆمەاڵیەتیەکان بەدەستهێناوە لە کۆلیژی
پەروەردەی بنەڕەتی ،زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێر.
ساڵی  ٢٠١١بڕوانامەی ماستەر لە پەروەردەی کۆمەاڵیەتی(،)Social Pedagogy
بەدەستهێناوە لە کۆلیژی زانستە کۆمەاڵیەتی و دەروونیەکان ،زانکۆی پەروەردەیی
حکومی خارکۆڤ-ئۆکڕاینا.
ساڵی  ٢٠١٢دامەزراندن لە کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی ،زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێر.
ساڵی  ٢٠١٢نازناوی زانستی (مامۆستای یاریدەدەر) لە زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێر.
ساڵی  ٢٠٢٠بڕوانامەی دکتۆرا لە پسپۆڕی زانستە پەروەردەییەکان( pedagogical
 ،)sciencesبەدەستهێناوە لە کۆلێژی زانستە پەروەردەیی و دەروونیەکان ،زانکۆی
ئەریۆلی حکومی -ڕوسیای فیدڕال.
ساڵی  ٢٠٢٠نازناوی زانستی (مامۆستا) لە زانکۆی سەاڵحەددین-هەولێر.
مامۆستا لە بەشی زانستە کۆمەاڵیەتیەکان ،کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی ،زانکۆی
سەاڵحەددین-هەولێر.

 .9وشە سەرەکیەکان چەمکی بینین ،کەسیەتی مامۆستا ،جیاتاکی ،کاراکردنی فێربوونی پۆلی ،پالندان،
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 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس:
بابەتی بینین و ڕاهێنان؛ بۆ بەپڕاکتیزەکردنی پسپۆڕییە بۆ فێرخوازانی قۆناغی چوارەم ،کە لە داهاتوودا وەک
مامۆستای قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی پسپۆڕی وەردەگرن .لە بینین و ڕاهێناندا ،هەوڵدەدەین بنەما گشتیەکانی وانەوتنەوە و
ڕەگەزەکانی ڕێکخستن و کۆنترۆلکردنی پۆل بخەینە بەر گفتوگۆ لە ماوەی دیاریکراو .هەروەها باس لە بەڕێوەبردنی
پۆل و چۆنیەتی مامەڵەی مامۆستا دەکەین لە کاتی وانەوتنەوەدا بەرامبەر بەو ئاستەنگ و ئاریشانەی ڕووبەڕووی دەبنەوە،
چۆنیەتی مامەڵەی مامۆستا لەڕووی پەروەردەیی و دەروونیەوە ڕووندەکەینەوە.
لەم کۆرسەدا جگە لە ڕۆڵبینینی فێرخوازان وەک مامۆستا لەکاتی ڕاهێناندا ،بەشێوەی گفتوگۆ و پرسیار و وەاڵمیش
گەنگەشەی ئەرکی مامۆستایی و سیفەت و لێهاتووییەکانی دەخەینە بەر باس.
 -11ئامانەکان لەم کۆڕسە؛
دەرچووانی کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی لە داهاتوودا پسپۆڕی وەردەگرن لە بەشی جیاواز بەمەبەستی ئامادەکردنیان وەکو
مامۆستای قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی ،بابەتی بینین و ڕاهێنان لە قۆناغی چوارەمدا ،بەمەبەستی پڕاکتیزەکردنی پیشەیی
مامۆستاییە لەالیەن قوتابیانی قۆناغی چوارەم .واتا بەشێوەێکی مەیدانی سەردانی قوتابخانەکان دەکەن و ئامادەی وانەکان
دەبن بەمەبەستی فێربوونیان ،هەروەها بۆ بەیەکەوەبەستنەوەی بابەتە تیۆرییەکان و چۆنیەتی پراکتیزەکردنیانوە بەشێوەێکی
گشتی:
 -1دووبارە ئاشنای بابەتی ڕێگاکانی وانەوتنەوە و دەرونزانی پەروەردەیی دەبن.
 -2کەسیەتی پیشەییان کە مامۆستاییە لە داهاتوودا ،گەشە دەکات.
 .12ئەرکەکانی قوتابی؛
پێویستە قوتابی لە بابەتی تیۆری ئامادەبێ ،بەشداری سەردانی قوتابخانەکان بکات و ئامادەبێت لە وانەکاندا وەک
گوێگر ،دواتر ئامادەکردنی کورتە ڕاپۆرت و پێشکەشکردنی سیمنار ئەرکی قوتابییە.
 .13ڕێگا و شێوازی وانهوتنهوه؛
 .1ڕێگای وانەی ئامادەکراو.
 .2ڕێگای پرسیار و وەاڵم.
 .3سەردانی مەیدانی قوتابخانەکان.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن؛
یەکەم )30%( :نمرەی کۆششی کۆڕس الی مامۆستای بابەت
دووەم :لەکاتی ڕاهێنان؛
 %30 .1نمرە الی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی.
 %30 .2نمرە الی سەرپەرشتیاری زانستی.
 %10 .3نمرەی الی بەڕێوەبەری ئەو قوتابخانەیەی قوتابی تیایدا ڕاهێنان دەکات.
--
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 .15دهرئهنجامهکانی فێربوون:
قوتابی بەڕێز؛ وەرگرتنی بابەتەکانی کۆڕسی بینین و ڕاهێنان بە پابەندبوونی ئێوە لە ئامادەبوون و بەشداری لە سەردان
قوتابخانەکان ،هەروەها بە زانیاری و سەرنجەکانی ئێوە دەبێتە هۆی:
 -1گەشەکردنی ئاستی مەعریفی لەخوێندنەوە و بەدواداچوون لە سەرچاوەکانی بابەتە پەروەردەییەکان ،ئەمەش
یارمەتیدەر دەبێ لە ژیانی ڕۆژانە .چونکە پەروەردە پرۆسەێکی بەردەوامە و پێویستە لە تیۆرەکانی فێربوون و
پەیوەندی نێوان مامۆستا و قوتابی ،بۆیە هەموو تاکێک سوود وەردەگرێ بەتایبەت بۆ خودناسی و زانینی توانا و
لێهاتوویەکانی منداڵ و چۆنیەتی ڕوودانی فێربوون.
 -2لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە دەتوانی سوودی وەرگری ،ئەگەر حەزی بەدواداچوونی خۆت تەریب بکەی لەگەڵ
سەرچاوەکانی ئەم بابەتە .هەم بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خودیەتی خۆت و چۆنیەتی نواندنی هەڵسوکەوت لەژینگەی
کۆمەاڵیەتیدا ،هەمیش بۆ باشترکردنی پەیوەندیەکانت لەگەڵ کەسی بەرامبەر .لەبەرئەوەی ئێمە بەهۆی
هەڵسوکەوتەکانمانەوە پەیوەندی لەگەڵ بەرامبەر دەبەستین.
 -3ئەگەر شارەزاییەکانت لە پسپۆڕیەکەت فراوان بکەی وگەشە بە زانیارییە تیۆرییەکانی بواری فێربوون و
فێرکردن بدەی لە بواری زانستە دەروونیەکان ،بەدڵنیاییەوە لە مەیدانی کارکردن بۆ پسپۆری خۆت دەرفەتی باشتر
بەدەستدێنی .لەبەر ئەوەی پیشەی مامۆستایی گرێدراوی تەواوی زانستە پەروەردەیی و دەرونیەکانە بۆ ناسینی منداڵ.
 .16پێڕستی بابەتەکانی کۆڕس؛
هەفتەی( :)1چەمکی بینین
هەفتەی( :)2گرنگی پرۆسەی بینین
هەفتەی( :)3ئەرکی قوتابی لەکاتی بینین و فۆرمی هەڵسەنگاندن
هەفتەی( :)4کەسایەتی مامۆستا
هەفتەی( :)5ئەرکی مامۆستا
هەفتەی( :)6کارایی و کارگێڕی پۆل
هەفتەی( :)7شێوازەکانی وانەوتنەوە
هەفتەی( :)8ڕەچاوکردنی جیاتاکی قوتابیان لەکاتی وانەوتنەوە
هەفتەی( :)9پالنی وانەوتنەوە
هەفتەی( :)10پابەندبوون لەکاتی ڕاهێنان
هەفتەی( :)11شێواز و بنەماکانی فێرکردنی کارا
هەفتەی( :)12بڕگەکانی فۆرمی هەڵسەنگێنەرانی پەروەردەیی و زانستی
هەفتەی( :)13جیاتاکی ،جۆرەکانی و گرنگی جیاتاکی ،کاراکردنی فێربوونی پۆلی.
هەفتەی( :)14هەڵسەنگاندن ،جۆرەکانی هەڵسەنگاندن ،بنەما سەرەکیەکان بۆ هەڵسەنگاندن
هەفتەی( :)15دەستپێکردنی ڕاهێنان
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 .17لیستی سەرچاوە؛
 .1د .عبدالقادر مراد ،معلم الصف وأصول التدريس الحديث ،دار األسامة /عمان .2005
 .2د .محمود حسان سعد ،التربية العملية بين النظرية والتطبيق ،دارالفكر ،الطبعة األولى/عمان
.2001
 .3د .عمر عبدالرحيم نصرالله ،أساسيات في التربية العملية ،دار الوائل ،الطبعة األولى /عمان ــ
.2001
 .4د .ميسون الدويري ،دليل التربية العملية (معلم صف) ،د .بسام القضاة ،دار الفكر ،الطبعة
األولى /عمان ــ .2012
.18بابەتی پراکتیک؛
بینی و ڕاهێنان؛ بابەتێکی پڕاکتیکیە ،لە کۆڕسی یەکەم ،قوتابیان هەفتانە بەشداری دەکەن لە
ئامادەبوونی پرۆسەی وانەوتنەوە لە یەکێک لە قوتابخانەکان بەمەبەستی بینینی چۆنیەتی وانەوتنەوە و
کەشی ناو پۆل .هەروەها لە کۆرسی دووەم ،قوتابیان ڕۆلی مامۆستا دەگێڕن و وانە دەڵێنەوە لە
قۆناغەکانی خوێندنی بنەڕەتی.
 .19تاقیکردنەوەکان؛
بینین و ڕاهێنان؛ بابەتێکی پڕاکتیکییە ،تەنها هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی بەشداربوونی قوتابی دەکرێت لە پۆلدا ،وە
هەڵسەنگاندن بۆ ئەنجامدانی ڕاپۆرت و سیمنار دەکرێت کە لە کاتی بینیندا ئامادەی دەکەن.
 .20تێبینی:
 -1قوتابيان دەتوانن ئەو سەرچاوانەی کە ئاماژەمان پێکردوون بەکاربێنن ،هەروەها لە سەرچاوەی تری پەیوەنددار بە تەوەری
بابەتەکان زانیاری وەربگرن و بەکاریبێنن لە گفتوگۆی ڕۆژانە و پرسیار و وەاڵمەکانی تاقیکردنەوە.
 -2ئەگەر بە پێویست زانرا بە ڕاوێژ لەگەڵ قوتابیان ،ئەتوانرێ دەسکاری تەوەری بابەتەکانی ئەم کۆڕەسە بکەین.
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