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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Нұр-Сұлтан қаласы
«Б.Майлин атындағы № 52 мектеп-гимназия» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Абадилова Ақгүл Қайроллақызы
Қарым-қатынас
құралдарының
дамуымен
қашықтан оқытудың әртүрлі әдістеріне қоғамда
қызығушылық артты. Оқушыға мектепке келіп
уақыт жұмсаудың қажеті жоқ, сабақты өзі үшін
ыңғайлы кез-келген уақытта оқып, тапсырмаларды
үйде отырып орындай алады. Біздің білім жүйесі
ұзақ уақыт реформалармен қашықтықтан оқытуға
дайындалып келе жатса да карантин кезінде
мәжбүрлі түрде көшуге тура келді. Қазіргі уақытта
қашықтан
оқытудың
ұйымдастырушылықпедагогикалық мүмкіндіктері телекоммуникация
және әр түрлі білім беру платформалары барлық қол
жетімді
қызметтерін,
мысалы,
электрондық
поштаны, электронды журналдарды, чаттарды, WEB
конференцияларды және т.б. Қолданылуда.
Бағдарламалық жасақтама нарығында қашықтан
оқытудың көптеген бағдарламалары бар. Осыған
байланысты, белгілі бір критерийлер бойынша және белгілі бір оқу орны үшін
бағдарламалық өнімді таңдау мәселесі туындайды. Осы критерийлердің бірі — әкімшінің
бағдарламада тез дағдыларды игеру мүмкіндігі. Қашықтан білім беру — бұл қашықтықта
білім беру ақпараттарымен (спутниктік теледидар, радио, компьютерлік байланыс және т.б.)
алмасу құралдарына негізделген мамандандырылған білім берудің соңғы үлгісі.
Қашықтан оқытудың негізгі базалық жиынтығы:
1. Деректерді жіберу һәм алу құралдары;
2. Ақпараттық ресурстар;
3. Өзара әрекеттесу хаттамалары.
Сонымен, қашықтан оқыту дегеніміз — оқушының дербес білім алу принципіне
негізделген оқу процесінің жаңа ұйымы. Оқу процесі көбінесе оқытушы мен оқушының
алшақ жағдайында өтеді. Дегенмен, олар кез-келген уақытта телекоммуникацияны қолдана
отырып, диалог жүргізуге мүмкіндік алады.
Оқу процесін ұйымдастырудың кез-келген арнайы формасы сияқты, қашықтықтан оқытудың
да арнайы ерекшеліктері бар. Олар төмендегідей:
1. Икемділік. Әр адам өзінің оқуына қалаған уақытын бөле алады.
2. Модульділік. Қашықтан оқу арқылы оқушылар тақырыптарға бір көзқарас
қалыптастыруға мүмкіндік алады.
3.Қашықтағы әрекет. Оқушының орналасқан жерінен мектепке дейінгі қашықтық (сапалы
байланыс жағдайында) тиімді оқу процесіне кедергі болмайды.
4. Асинхрония. Бұл оқу процесінде мұғалім мен оқушы оқу технологиясын бір-біріне
тәуелсіз уақытында, яғни барлығына ыңғайлы кезде және ыңғайлы қарқынмен жүзеге асыра
алатындығын білдіреді.
5. Қамту. Оқушылар саны маңызды параметр емес. Олар білім беру ақпаратының көптеген
көздеріне (электронды кітапханалар, мәліметтер базасы) қол жеткізе алады, сонымен қатар
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бір-бірімен және оқытушымен байланыс желілері арқылы немесе басқа ақпараттық
құралдарды қолдана алады.
6. Мұғалім. Таным процесін үйлестіру, оқыту барысын түзету, кеңес беру, білім беру
жобаларын басқару және т.б. функциялар жүктеледі. Мұғалімнің әмбебаптық рөлі артады.
Қазіргі өмірдің динамикасы қажеттіліктерге жауап беретін қашықтықтан оқытудың тиімді
жүйесін талап етеді. Осыған сәйкес орын мен уақытқа қарамастан, жеке-жеке оқу; ашық
оқытудың жоғары қағидаттарына сәйкес үздіксіз және жеке траектория бойынша оқуға
оқушы, студент басқа да білім алғысы келетін адамдар тез бейімделіп жатыр.
Қашықтықтан оқыту тәуелсіз жүйе болып табылады. Оқушы деңгейі бұл жүйе арқылы
нәтиже көрсетсін десеңіз ең бастысы жауапкершілікті қажет етеді. Сонымен қатар
қашықтықтан оқытудың тиімділігі онда қолданылатын технологияға да байланысты.
Электрондық оқыту технологиясының мүмкіндіктері мен сипаттамалары қашықтықтан
оқыту жүйесі аясында оқушы мен оқытушының өзара әрекеттесуінің максималды тиімділігін
қамтамасыз етуі керек. Бағдарламалық жасақтаманы қолдану қиын болуы оқу материалын
қабылдауды қиындатып қана қоймайды, сонымен қатар оқыту барысында ақпараттық
технологияны қолданудан бас тартуға әкеледі. Сондықтан, қазіргі қолданылып отырған Зум,
Классрум , Білімленд, бағдарламары әлі де өңделіп, зерттеліп, жаңа функцииялар қосу
үстінде.
Мақаламызды қорыта келгенде қашықтан оқытудың заман талабы екенін айтқым келеді.
Заман уақыты бор мен тақтамен ғана шектелген білім алуды көтермейді. Қазіргі таңда
ақпараттық технологиялар, жаһандану, әлемдік үдерістер қандай да бір саланың бір орында
қалғанын, ілгерілемегенін кешірмейді десек те болады. Медицина саласы болсын, ғарыш
саласы болсын т.б. түрлі мамандықтарға арналған салалар қарыштап дамып, күнде жаңалық
ашып отыр. Білім саласы да өзінің реформаларымен әлемдік көшке ілесе аламыз деген
ойдамыз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Черемисин А.Г. Интернетті дамыту — ақпараттық қоғамдағы білім. // Білім берудегі
инновациялар.-2005. -№5. –П.36-40.
2. Zoom Video Communications Википедия ашық энциклопедиясы.
3. Соловьева Т.А. Болашақ мұғалімдердің пәнді дайындаудағы қашықтықтан оқыту
технологиясы
4. Сергиенко И.В. Қашықтықтан оқыту процесін модельдеу негіздері. // Білім берудегі
инновациялар. — 2005.-№2. — S.43-53
5. Зенкина С.В., Чернеби Е.В. Электрондық оқытуды құру үшін мұғалімдердің АКТ-ты
пайдалануы.
****************
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Қысқа мерзімді жоспар
Пән: Дүниетану
Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімі:
Күні: 18.11.2019
Сынып:
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау
критерийлері
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

5 минут

Мектеп: №52 мектеп гимназия
Мұғалімнің аты-жөні: Абадилова Ақгүл Қайроллақызы
Қатысқандар саны: 30
Қатыспағандар саны: Отбасындағы мерекелер
1.1.6.1. Отбасылық мерекелердің бірін сипаттау

Барлық оқушылар: Отбасылық мерекелердің бірін анықтайды.
Көптеген оқушылар: Отбасындағы мерекелерді атаулы
мерекелерден ажыратып, кестеден белгілері арқылы
сәйкестендіреді.
Кейбір оқушылар: Отбасындағы мерекелердің бірін өткізудің
үлгісін жоспарлайды.
Отбасылық мерекенің бірін сипаттайды.
Оқушылар орындай алады: Мерекелер атауларын біледі
Пәнге тән лексика мен терминология: Отбасылық дәстүрлер
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Мерекеде қандай жағдайлар орын алады?
-Мереке күні жай күнмен салыстырғанда қандай ерекшелігі бар?
Жауапкершілік, денсаулық, достық және айналадылағыларға
қамқорлық көрсету.
Сауат ашу
Слайд
Оқушылардың отбасындағы шағын мерекелер туралы түсініктері
бар (туған күн, жаңа жыл, наурыз, т.б.)
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ширату жаттығуы: «Мен қалайтын сыйлық»
Шаттық шеңберде тұрып айтады.
Топқа бөлу: «Мозайка» әдісі
Қағаздағы мерекелер жазуы арқылы топқа бірігеді.
1 топ: «Туған күн»
2 топ: «Бесік той»
3 топ: «Тұсау кесер»
«Миға шабуыл» әдісі арқылы сабақтың мақсаты
хабарланады.
-Отбасында қандай мерекелер өтеді?
5

Ресурстар

Мерекелер
жазылған
парақшалар
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Сабақтың соңы

Кері байланыс:«Отбасы баспалдағы» арқылы
іске асырылады.
5 мин
1Мен барлығын түсіндім.
2Менің сұрағым бар.
3Мен ештеңе түсінбедім.
Саралау –оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды меңгеру
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
деңгейін қалай тексеруді
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
жоспарлайсыз?

Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасыны
ң сақталуы
1-тапсырмада саралаудың «Тапсырма»
1-ҚБ: «Мерекелік қалпақ» Топтық,
тәсілі көрінеді.
әдісі арқылы іске асады.
жұптық
Көмек қажет ететін оқушыларға:
Қызыл қалпақ- Отбасылық жұмыстарда
Отбасылық мерекелердің бірін анықта.
мерекелерді жазса,
техника
Көптеген оқушыларға тапсырма: Атаулы сипаттаса
қауіпсіздіктері
мерекелерге және отбасылық мерекелерге
Жасыл қалпақн сақтау.
қатысты сөздерді сәйкестендір.
Отбасылық мерекелерді
жазса, сипаттаттауда
Тәуелсіздік
Кейбір
күні қиналса.
ТуғанСары
күн
оқушыларға
қалпақ – Отбасылық
Тұсау кесу
Отбасы
тапсырма беріледі.
мерекелерді жазса,
Наурыз
лық
Туған күн
көмек
қажет
Жаңасипаттауда
жыл
мереке
Сүндет
той
мерекесінде
етсе.
лер
Шілдехана
дастарханға
Тұңғыш
қойылатын
президент
тағамдар тізімін
күні
жаса.
2-тапсырмадағы
2-ҚБ: «Мерекелік торт»
саралаудың «Дереккөз» тәсілі арқылы
әдісі арқылы жүзеге асады.
кейбір оқушыларға тапсырма беріледі.
- Суреттердің ішінен туған
«Туған күн» мерекесін өткізу жоспарын
күн мерекесіне қажетті
құр.
заттарды таңдап, сипаттаса.
3- тапсырмада саралаудың «Диалог
- Суреттердің ішінен туған
және қолдау көрсету» тәсілі көрінеді.
күн мерекесіне қажетті
заттарды таңдап, сипаттауда
Көмек қажет ететін оқушыларға
қиналса.
жетелеуші сұрақтар:
- Суреттердің ішінен туған
- Туған күн отбасылық мерекеге жата ма?
күн мерекесіне қажетті
-Саған туған күніңде сыйлық бергенді
заттарды таңдауда және
ұнатасың ба?
сипаттауда көмек қажет
- Өзің басқа отбасы мүшелеріне сыйлық
етсе.
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бересің бе?
Кейбір оқушыларға ашық сұрақтар:
-Отбасындағы адамдардың туған күнін
атап өту қаншалықты маңызды?
- Отбасыңда туған күннен басқа тағы
қандай мерекелерді атап өтесіңдер?

3-ҚБ: «Балмұздақ» әдісі
арқылы жүзеге асады.
Эскимо- Туған күн
мерекесіне арналған
құттықтау хат жасаса,
безендірсе.
Пломбир- Туған күн
мерекесіне арналған
құттықтау хат жасаса,
безендіруде қиналса.
Забава- Туған күн
мерекесіне арналған
құттықтау хат жасауда,
безендіруде көмек қажет
етсе.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың
барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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