
 

ЖАС ПЕДАГОГ МЕКТЕБІНІҢ 

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

Мақсаты: жас мамандардың педагогикалық ұжымға бейімделу кезінде көмек көрсету, колледжде жұмыс  атқаруға лайық кәсіптік 

дайындық деңгейін арттыру; 

 

Міндеттері: 

-еңбек жолын жаңа бастаған педагогтардың үздіксіз өз білімін арттыруын қалыптастыру; 

-студенттерді оқыту және тәрбиелеудің  жаңа формаларын, әдіс-тәсілдерін меңгеру мүмкіндігін қалыптастыру; 

-нормативтік-құқықтық құжаттамамен таныстыру; 

-оқу үрдісінде жас мамандардың негізгі қажеттіліктерін анықтау және әдістемелік жұмыстың тиісті ұйымдастыру формасын таңдау. 

 

Жұмыс формалары: 

-теориялық түрде тыңдалу; 

-тәжірибелі оқытушылармен кездесу;  

-іскерлік ойындар; 

-семинарлар; 

- психологиялық тренингтар; 

-сауалнама жүргізу; 

-дөңгелек үстелдер. 

 
 

 

 

 

 

 



 

№ Жұмыс мазмұны  Өткізу мерзімі Жауаптылар Аяқталу түрі 

1. 1. Жас оқытушыларын колледж тарихымен, колледждегі жұмыстың 

негізгі бағыттары және мамандықтармен таныстыру 

Тамыз - 

қыркүйек 

2022 ж. 

Директордың ОІЖ, 

ОӘЖ,      жөніндегі 

орынбасарлары, әдіскер 

Отырыстың 

хаттамасы 

2.  Нормативтік құжаттар және оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

бойынша нұсқаулық 

Директордың ОІЖ, 

ОӘЖ,  ӨО   жөніндегі 

орынбасарлары 

3. Жұмыс бағдарламалары, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары, 

жеке жоспарлары, сабақ жоспарларын әзірлеу бойынша практикум 

және ұсынымдар 

Колледж әкімшілігі 

 

4.Жас оқытушыларға арналған "Жас педагогтарды бейімдеу"   

психологиялық тренингі. 

Директордың ОӘЖ  

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер, психолог  

5. Әр түрлі: Жас маманға ақыл-кеңес   Директордың ОӘЖ  

жөніндегі орынбасары, 

әдіскер  

2. 1. Тәжірибелі педагогтардың сабақтарына қатысу. Сабақтарға 

талдау жүргізу тәртібі. 

Қараша 

2022 ж. 

Директордың ОІЖ, 

ОӘЖ  орынбасары, 

әдіскер, ЦӘК 

төрайымдары 

Хаттама 

2. Жас мамандардың өзіндік білім беру қызметі  "Студенттерді 

тәрбиелеудегі отбасының рөлі" 

Директордың  ОӘЖ, 

ОТЖ жөніндегі  

орынбасарлары, 

әдіскер,  тәлімгерлер, 

3. "Сенімді педагог"   тренингі. Директордың  ОӘЖ, 

ОТЖ жөніндегі  

орынбасарлары, 

әдіскер,  психолог,  

тәлімгерлер 



3. 1. Жас мамандар жұмысының ағымдағы мәселелері бойынша пікір  

алмасу 

Қаңтар 

2023 ж. 

Директордың  ОӘЖ   

орынбасары, әдіскер, 

тәлімгерлер 

Хаттама, 

тәлімгерлердің 

есептері  

 2. Практикалық семинар   «Оқытушыға көмектесетін IT 

технологиялар» 

Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, әдіскер, 

Қолтай Б. 

3. "Оқытушының   психологиялық   портреті"   тесті Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, әдіскер, 

психолог тәлімгерлер  

4.  "Менің алғашқы кәсіби қадамым"  дөңгелек үстел. 

І семестрдегі жұмыс қорытындысы. "Есептер". 

Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, әдіскер, 

тәлімгерлер 

4. 1. "Кәсіби дағдыларды диагностикалау"  сауалнамасы    Наурыз   

     2023 ж. 

Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, психолог,  

әдіскерлер, тәлімгерлер 

Хаттама, 

педагогикалық 

жағдайлар 

бойынша 

тапсырмалар 
2. Жас педагогтармен «Өзіне сенімді педагог» тренинг  жүргізу  Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, психолог, 

әдіскер, тәлімгерлер 

3. Педагогикалық жағдаяттарды шешу бойынша практикум. Директордың  ОӘЖ  

орынбасары, психолог, 

әдіскер,  тәлімгерлер 

5. 1. Жас мамандардың жеке жоспарларын орындау туралы есеп. Мамыр  

2023 ж. 

Директордың ОӘЖ 

жөніндегі орынбасары,     

әдіскер, тәлімгерлер 

Есептер, хаттама 

2. 2022-2023 оқу  жылындағы жетістіктерді талдау 

3. Тәлімгерлердің есептері. "Жас маман мектебінің" жыл ішіндегі 

жұмысын қорытындылау.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


