Үлгі
УДК 378
ГУМАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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К решению проблем подготовки учительских кадров автор статьи подходит с
позиций стержневого принципа школьного образования – гуманизации. Особенностью
обучения студентов педагогического вуза является интеграция образовательных и
воспитательных задач, способствующая формированию личности современного учителя
и предполагающая обращение к современным педагогическим технологиям, в содержании
которых ярко выражен ориентир на гуманизацию школьного образования. Среди
акмеистических технологий в статье выделена и описана технология профессиональных
перспектив, соотнесенная с этапом личностно-ориентированного обучения в ходе
прохождения педагогической практики. (10 шрифт)
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Түйіндеме (10 шрифт)
Мақаланың авторы мұғалім мамандығына дайындау мәселесін қазіргі
мектептерде білім мен тәрбие беруді ізгіліктілік принципі тұрғысынан ашуға
тырысады. Студенттерді оқытудағы педагогикалық оқу орындарының ерекшелігі –
мұғалім жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін білім мен тәрбие беру
міндеттерін интеграциялау және мектеп білімінің мазмұнын ізгілендіру бағыты анық
байқалатын педагогикалық технологияларды оқу процесіне ендірудің жолдарына
тоқталады. Педагогикалық іс-тәжірибе кезінде осы айтылғандарды ескеруге үлкен көңіл
бөледі. (10 шрифт)
Кілт сөздер: мектеп білімін
ізгілілендіру, оқыту мен
тәрбиенің
интеграцияландыру, тұлғаны қалыптастыру, кәсіби перспективалар, акмеистикалық
технологиялар, тұлғаға бағытталған оқыту. (10 шрифт)
(10 шрифт)
To deal with the teacher training the author fits with the position of the rod of the
school principle - humanization. The features of pedagogical high school students’ training is
the integration of educational and training tasks contributing to the formation of the modern
teacher's personality and implies an appeal to the modern educational technology, the content of
which is strongly marked on the humanization of school education. Among acmeist technologies
the article emphasizes and describes the technology of professional prospects correlated with the
stage of personality-centered learning during the internship. (10 шрифт)
Keywords: school education, humanization, integration, professional prospects,
formation of personality, akmeist technologies, basic premise. (10 шрифт)
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