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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
ТЕРЛИКБАЕВА АЙГУЛЬ ДЮСЕНОВНА
Алматы облысы Кеген ауданы Түменбай бастауыш мектебінің
Бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып,
толғандырып, анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне
бар сана-сезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері
іске асырылуы тиіс.
Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің
бүгінде ақапараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан
оқытудың маңыздылығын арыттырды. Информатика дәуірі басталды. Оның
қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады.
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы.
Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек.
Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз,
көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат
алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту
жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға, студентке, азматтар мен әскерилерге,
жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында
тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді. Ел
азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін
өтеуде, тек осы жүйе мейлінше тиімді әрі икемді. Жоғарыда айтылған
факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен олдардың жоғары
квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту XXI ғасырдағы ең
әсерлі жүйе болып табылады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Информатика – техниканың дамуындағы
негізгі ғылымдардың бірі.
Технология – ғылымның практикалық қолданылуы. Қазіргі заманда
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дүниежүзінің негізі технология. Ол адамның сана-сезімімен, білімді де
тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жеткен үлкен жетістігі. Яғни ғылым,
прогресс болып табылады.
Болашақта ғарышты игеру, адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту,
дәлірек айтқанда, экологиялық мәселелер шешіліп, информатиканың қырсырлары ашылады. Сонымен қатар, әлі шешілмеген мәселелер тарапында
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа
коммуникациялық технологиялар түсінігі компьютерлік техника және
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда,
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.
Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып,
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау
Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз
байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген
қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді.
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық
потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет.
Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және
аймактық желіні пайдаланып,шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту
үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
- Қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттей отырып, қашықтан
оқыту мүмкіндігін пайдаланып, өздігінен қосымша білім алуға болады деген
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.
Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің
бұрынғы дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілуі. Оқу ақрпаратын
шалғайдағы елді мекендерге жеткізуде қашықтан оқыту технологиясын
қолданудың ерекше маңыздылығының бар болуы. Қашықтан оқитындардың
құрамына біріншіден физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оларды
күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты
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күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын оқушылар оқи алады. Екіншіден
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр
түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра алады. Оқытудың
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде
білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент - сервер,
мультимедиа,
компьютерді
оқып-үйренуші
жүйелерге,
электрондык
оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің
ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең түрлері бола алатындай жайлы
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып табылады.
Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды
жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын
кең мағынада алсақ, бұл-тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.
Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен
білім алу. Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз
бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға
көзқарастарын өзгертеді.
Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарымқатынынасының өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені,
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы
кез-келген оқыту
формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар
компоненттерден; оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін
мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды
қамтиытын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу
құралдарынан тұрады.
Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы
технолгиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияға,
баспа құралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдықталған
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты
айырмашылығы сонда, қашықтан оқытуда жүйелі, әрі әсерлі интерактивтік
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп,
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің
өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
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жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да
күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. Бірақ,
материалды беру түрі мен мұғалім – оқушы, оқушының өзара қатынастары
басқаша болады. Қашықтан оқытудың дидактикалық принциптері де
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері т.с.с)
күндізгі оқуыдағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық ортасының және оның
қызметінің мүмкідіктеріне байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру
ерекше болады.
Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру арасында
(үздіксіз білім беру жүйесінде), оның кейбір жақтарының ерекшеліктерін ескере
отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан оқуды жүйе және
процесс ретінде айыра білу керек.
Қашықтан оқыту – процесс. Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту
формалары сияқты, қашықтан оқыту да педагогикалық жобалаудың кезеңдерін,
оның мазмұндық және педагогикалық құрамын (педагогикалық технология
жоспарындағы әдістеме, оқыту формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы
етуді ұсынады. Бұдан шығатыны, педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері
мыналар: электрондық курстар, электрондық оқулықтар, оқу құралдарының
кешендірін құрастыру, желіде оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық
технологиясын жасау. Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және
дәл жоспарлануын, ұймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын
қойылуын, оқушы мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз
ететін қажетті оқу материалдарының жеткізілуін, оқушы мен оқу материалы
арасында кері байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды.
Әсерлі кері байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай
қозғалысының дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді.
Мотивация да кез-келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі.
Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
БАБАЕВА ЗӘУРЕ МҰРАТҚАЖЫҚЫЗЫ
ШҚО. Үржар ауылы "Абай атындағы орта мектеп-бақша" КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Қашықтан оқыту дегеніміз — мұғалім мен оқушы арасында қандай да
қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың
формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта
оқыту.
Қашықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн
(синхрондық) және оффлайн (асинхрондық), және кең таралған үшінші түрі
вебинар
Онлайн(синхронды) режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының
көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру
арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы.
Оффлайн (асинхронды) режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының
көмегімен (электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат
алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы.
Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен
тренинтер өткізу формасы.
Қазақстандағы пандемия жағдайында еліміздің мектеп оқушылары қашықтан
оқыту режиміне көшті. Әрине мұндай жағдай ата-аналарға, оқушыларға,
мұғалімдерге оңай болған жоқ. Мектепке баланы жіберіп, мұғалімге сенім
артқан ата-аналар жауапкершілікті толыққанды сезінді. Оқу үрдісін қалыпты
ұйымдастыру барысында, яғни оқушы күнде мектепке барып, мұғалімнің алдын
көріп білім алу жағдайында көп ата-ана оқу үрдісінен шет қалып отыратын.
Олар бұл жағдайда негізгі жауапкершілік ұстаздарда деп ойлайтын. Ал,
қашықтан оқыту барысында ата-анаөз ұрпағының өз бетінше білім алуына
тікелей жауапты екенін түсінді. Бұл жағдай ата-анаға да, оқушыға да үлкен
жауапкершілік жүктеп отыр.
Ендеше осы қашықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне
қысқаша тоқталып өтейік.
Артықшылықтары:
1. Кез-келген уақытта білім алу мүмкіндігі.
Қашықтан оқытылатын оқушы материалды меңгеруге қашан және қай
уақытта кірісетінін өздігінше шеше алады.
2. Өз қалауыңыз бойынша білім алу мүмкіндігі
5
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Оқушыларға қатарластарымнан артта қаламын деп қобалжудың қажеті жоқ.
Сіз әрқашан күрделі мәселелерді зерттеуге қайта орала аласыз, бірнеше рет
видео дәрістерді көре аласыз, мұғаліммен хат алмасып және оны қайта оқи
аласыз, өзіңізге белгілі тақырыптарды өткізіп жібере аласыз. Ең бастысы жақсы
нәтиже көрсету
3. Кез-келген жерде білім алу мүмкіндігі
Оқушылар үйден шықпай-ақ, әлемнің кез-келген жерінде оқи алады.
Оқытуды бастау үшін сізде Интернетке қосылған компьютер болуы керек. Күн
сайын мектепке бару қажеттілігінің болмауы, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін
қолайлы.
4. Оқудың жоғары нәтижелері
Американдық ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, қашықтықтан оқыту
нәтижелері дәстүрлі білім беру нәтижелерінен кем түспейді, тіпті, одан да
жоғары. Қашықтан білім алушы оқу материалдарының көпшілігін өз бетінше
оқиды. Бұл тақырыптарды есте сақтау мен түсінуді жақсартады. Ал білімді
практикада, жұмыста бірден қолдана білу олардың білімдерін бекітеді.
Сонымен қатар, оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану оны қызықты ете
түседі.
5. Мобильділік
Мұғалімдермен байланыс синхронды және асинхронды жолдармен өткізіледі.
Қанша артықшылықтарын келтірсек те, қашықтан оқытудың кемшіліктері де
жоқ емес
Кемшіліктері:
1. Күшті мотивация қажет.
Қашықтан білім алушы оқушы барлық оқу материалдарын дербес оқиды. Бұл
ерік-жігер, жауапкершілік пен ұстамдылықты талап етеді. Сыртқы бақылаусыз
оқудың қарқыны төмендейді.
2. Қашықтан білім беру коммуникативтік икемділікті дамыту үшін қолайсыз.
Қашықтан оқыту кезінде оқушылардың бір-бірімен және мұғалімдермен жеке
байланысы аз болады. Сондықтан оқытудың бұл формасы сыпайылықты,
сенімділікті, командада жұмыс істеу дағдыларын дамытуға жарамайды.
3. Практикалық білімнің болмауы
Көптеген практикалық сабақтарды қамтитын мамандықтар бойынша оқыту
қашықтықта қиынға түседі. Тіпті, ең заманауи тренажерлар болашақ
дәрігерлерге немесе мұғалімдерге тәжірибені алмастыра алмайды.
4. Компьютерлік сауаттылықтың жеткіліксіздігі
Негізінен, мұғалімдер құрамының аға буыны қашықтан оқыту технологиясын
меңгеруде қиындықтар туындайды.
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
КЕЛДИБАЕВА ҚАЛДЫБИКЕ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА
Манғыстау облысы. Бейнеу ауданы. Боранқұл селосы
"Қарақұм бөбекжайы" тәрбиешісі
Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту.
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны –
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын,
біртіндеп жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы
отбасынан, балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады.
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас
жүреді.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі,
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы
7
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жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке
құлшынып өседі.
Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін,
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді.
Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер,
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті
шумағын алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын
сұрап, жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді,
әрі қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме,
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс
ырғағын тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті
дыбысты бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға
алса нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер,
8
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын.
Мысалы: «Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой,
қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел,
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ»
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті»
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол.
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп,
олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария»
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті,
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
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Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс әрекетінің тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше
Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр
баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді
ойына, бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға
қойған міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым
жаңа сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін.
Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін
тереңдетіп, шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі
құрастырған қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын,
сөздік қорын дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын.
D00042 30.10.2020
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
САРИЕВА ЛАЙЛА ТУКЕНОВНА
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы №19 мектеп-лицейі "КММ"
1 ші санатты бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар
кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік
желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа
ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды факторы
негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері іске
асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның шығармашылық потенциалын
дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс.
«Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі
компьютерлік техника және электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның
әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады.
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Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай өзгеруде. Қазіргі уақытта
дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл
жаңалықтардың таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі
тенденциясы оқытуды өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін
дидактикалық жолын және құралын табу болды. Бұл ізденіс «педагогикалық
технология» деген ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп,
ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен ортаның дамуының
негізгі құралы болып ақпараттық ресурстар табылады. Сауатты өмір – дамудың
жаңа фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту технологиясын құруға біртіндеп
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады.
Компьютерлік технология білім ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту
үшін құралдар мен әдістерді қолдануға әкеп соқтырады. Негізгі базалық білім
беру аймағында қызмет көрсету жағынан да қашықтан оқыту мүмкіндіктері
үкімет тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы технологияны пайдалану ауылдық
жерлерді де жылдам ақпараттандыруға көмектесуде. Оқыту процесінде
қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды
басқару және өз бетімен білім алу.
Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары
жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі
жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, атааналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.
Қашықтан
оқытудағы
мұғалімдердің
біліктілігін
көтерудегі
артықшылықтары:
· экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
· коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы және оны қолдану болып
табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
· педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және
индивидуалды болып келеді;
эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне
ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,
тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық
ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің
заман талабына, уақыттың сұранысына қарай ғарыштап дамуы, әрбір
педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми
жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа деген
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қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы арасында түсінушілік пайда
болады. Мұғалімнің коммуникативті дамуы: оқушыларды тыңдау, олардың
көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме, ұйымдастыра білу керек. Әрбір
мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық қасиеттер қалыптасуы керек:
балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында қолданып, қиын жағдайларда
шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған.
Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық және
дидактикалық. Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және видео
жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан –
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып
табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.
Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы
болып есептелмейді. Ол үшін оқу бағдарламасында және оқыту әдістеріне
өзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану мұғалімдерге дайындық
жұмыстарына көп уақытты керек етеді. Әрбір мұғалімнен ізденуді,
шығармашылық жұмыс жасауды, алыс – жақын шетелдердің озық
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет етеді.
Бұл оқыту құралының күштілігі соншалықты, онымен бірге басқа
колледждермен оқытудың жаңа түрлерімен, оқыту әдістерімен алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен
көмекші құралдары жеткіліксіз. Пән мұғалімдерінің Интернетті осы уақытқа
дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер жаңа
ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы тақырып
бойынша білімін жоғарылататын, яғни мұғалімдерді дайындайтын курстар
жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін
зер салып отыру, өзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті,
қажетті парызы. Қаншалықты барлық құралдар жеткілікті болғанымен, пән
мұғалімінің білімі төмен болса, оқушылардың телекоммуникация жөніндегі
білімі төмендеп, болашақта Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның
дамуына әсерін тигізеді.
Білімнің қайнар көзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының
жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда.
Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, лабороториялық
жұмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының
шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.
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Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын жақсы, қызықты
етіп көрсету үшін олар гипермәтіндермен, графикамен, дыбыстармен жұмыс
істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында байланыс орната алады.
Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін жақсы білу керек. Сонда
мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады.
Басқа елмен байланысу үшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау
керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу керек. Бұл тренингте басқа елдердің
мәдениетімен, олардың арсындағы айырмашылықтарды таныстыру бағытымен
өтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады.
Осы жерде электрондық конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты
алуға болады. Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді
екенін уақыт дәлелдеді. Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы
жақсы қалыптасып келеді. Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту
материалдық жағдайының тиімді болуын қарастырады.
Қашықтан оқытудың міндетін түсіну үшін оқушылардың арасында
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.
Кемшіліктері:
Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі ертерек,
толыққанды қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу. Білім Министрлігінің тарапынан қашықтан оқыту формасының
әрекетіне
қатысуында
жетіспеушілік
бар,
нормативті-құқықтандыру,
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. Бұл
проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар:
— кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;
— қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың
әдіс – тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін
ойлап табу;
— алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқыпүйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін
жасау;
— ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың
программалық, ақпараттық және техникалық құралдарын дайындау;
— мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
БАЙЗАХОВА САПАРКУЛ САБЫРОВНА
Шымкент қаласы, №72 жалпы орта білім беретін мектеп
Музыка жетекшісі
Білімнің бастауы, қайнар көзі – мектеп болса, келешек ұрпақтың алғашқы
баспалдығы – бастауыш білім беру саласы екені баршамызға аян. Мұхтар
Шаханов ағамыздың мына бір сөзі ойға оралады. «Бала жүрегі кішкентай күй
сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында
үнемі сол кілт жүруі керек» дегендей, бастауыш сынып мұғалімі үнемі ізденісте
болуы керек. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесіне
ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының
дамуына қатысты болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі
мен біліктілігіне байланысты. Сондықтан білім беру жүйесін болашақтың
талабына сәйкес дамыту тиіс.
Қай кезде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан
басталады. Білім саласындағы өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап
етеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз мамандығын шексіз
сүйетін, бала үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы
да, жемісті еңбек ете алады деп ойлаймын.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт
түрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған.
Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары
кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын,
қарапайым бақылауға тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін
қайта өмірде қолдана білуіне бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік
дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық белсенділігі, жүйелі оқу
әрекетінің қалыптасуына көңіл бөлінген.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана
білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді
қолдана білу. Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мәтінді оқу, оның
мазмұнын айтумен ғана шектелмей, мәтінге қатысты өзі сұрақтар
құрастыруына, себебін анықтауына, болжам жасау мен өзіндік бағалауына,
сұраққа жауап болатын ақпаратты дереккөздерден табу ретін білуіне, жаман мен
жақсыны айыра білуіне жетелейді.
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Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне өтеді.
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдың ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық
бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы – баланың ойлау қабілетін
дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы
бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады
және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз
жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты
қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға
мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ
тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім
деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл
және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық
бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл жаңартылған білім
мазмұның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен
жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер
тынымсыз еңбектенуі керек. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында тек өз
пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де,
үйренеріміз де көп.
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі – мемлекеттік,
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы болып
отыр. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша
қөзқарас пайда болды. осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді
қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай, келешек ұрпақтың
сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы, оның
ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді
халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мәнмағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы.
15

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мұғалімнін алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен
жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты
мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті
жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске,
өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен коріне алатын шығармашыл да
кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың
мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің
қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім
оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес,
сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын,
оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен
күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде
ерекше білім деңгейін көрсетуде және шығармашыл шешім қабылдай алуын
талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл,
икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық
инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.
Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде
өзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық
үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының бірі – мұғалімнің
кәсіби шеберлігі. «Кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік,
психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педагогтің жеке тұлғалық
потенциалы, кәсіби құндылықтары жатады. Білім мазмұның жаңарту тікелей
шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты.
«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде қолдануы керек»-деп Ахмет Байтурсынов айткандай, қазіргі заман
талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді.
Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты
толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі денгейдегі
тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу
бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал, оның негізі
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа
әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдері мен әр түрлі құралдарые қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді.
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Бастауын сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу
мақсаттары оқушылардың шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді
талап етеді.
Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған
бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау,
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті
қарым-қатынасқа түсу, жеке, жүппен, топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру
бағдарламасы – сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және
оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен
оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) үйретеді.
Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді.
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша
үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық
бағалау. Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады.
Критериялық
бағалау
жүйесі
Филиппин,
Сингапур,
Жапония,
Франция,Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау
жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен
айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту
мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі
түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып,
оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және
балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді.
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын
және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы
өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер
бойынша қолданылады.
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде.
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың
талабына сәйкес дамуы тиіс оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып,
ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
БЕКБАЕВА АҚМАРАЛ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті
А. Жанпейісов атындағы № 105 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі
Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды.
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек,
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану
болып табылады.
Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі өмір
талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен
қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп,
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық
белсенділігін қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.
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Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап,
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым
шығарады.
Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін,
танымдық
процестерді
дамытуға,
оқуға
жағымды
қызығушылық
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық,
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны
ерекше. Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі,
оның ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың
бір-бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа
қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс
қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет.
Ол үшін:
Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушылармен
жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана жұмыс
жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр
түрлі етіп өзгертуге болады.
Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі сен
хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін.
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
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жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың
деу керек.
Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені шешудің
бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту қажет.
Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі,
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта жүргізіп,
балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты
бағындыратын топтық рух басым болады.
4. Топтық сананы құру амалдары:
2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек,
бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
мақсатқа сенімділік;
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу,
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық оқу
іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді,
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады,
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге,
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын
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жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода емес,
бұл заман талабы.
балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, жауапкершілік,
басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын қалыптастыру
іскерлігі,
қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың дайындық
деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда дараландыру
мүмкіндігін алады.
Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан,
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта
дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау,
баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу,
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік
таңдауға үйрету қажет.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ
БАЙМЕНОВА ГҮЛЗИРА САҒЫНБАЙҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, А.Жанпейісов атындағы
№105 мектеп-лицейінің бастауын сынып мұғалімі
«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен
адамзат баласы мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа
бастайтын жарық жұлдыз - оқу. «Надан жұрттың күні – қараң, келешегі
тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ.
Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың
шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Шәкәрім Құдайбердіұлы
«Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан
басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды
дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді. Ұрпақ тәрбиесі - бұл
болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында[1] «Білім беру жүйесінің
басты міндеті –ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа
технологияларын енгізу ,білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру жүйесін одан ары дамыту
көзделген. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір орта мектептің бастауыш сатысында
білім беруде оқу-тәрбие үрдісін жаңа технологияларға сай ұйымдастыру әрбір
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта құру
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту
қажеттігі туындайды.
Жеке тұлғаны дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің өзгеруі
«білім беру технологиясы» деп аталатын жаңа ұғымның пайда болуына ықпал
етеді.Бұл ұғымның мәнін білім беру үдерісін өзгеше дамытатын жүйе деп
түсінуге болады, сонда білім алушылардың іс-әрекеті жетекші фактор болып
табылып, оқыту мұғалім мен білім алушының субьектаралық өзара әрекетін
қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін қамтамссыз ететін рефлексиялық
басқару ретінде көрінеді. Бастауыш мектепте қазіргі жаңа педагогикалық
технологияларды пайдаланудың тиімділігі оқушылардың білімін арттыруда, ісәрекетін дұрыс ұйымдастыра алуымен байланысты.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің
иновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды
22

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мәселелердің бірі. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үдерісін
ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.
Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра
отырып, мүмкіндік деңгейге жеткізеді. Сондықтан бастауыш сынып
мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық әрекетін
ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы
зор. Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық
технология деген ұғымды түсіну керек.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің
бірі-оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы
педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар
иновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана
отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау
қабілеті артады;
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады;
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады;
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады;
Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі
ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен
білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі
жаңа әдіс - тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында айтылған [2] «ХХІ
ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі
нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын
меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі
кең, ақпарат көздерін өз бетімен қолдана алатын, қабілетті де талантты,
жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы
мен табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше.
Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр
мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере
отырып, педагогикалық мақсат - мүддесіне байланысты, өзінің шеберлігіне
байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім
белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі,
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.
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Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға
етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президент жолдауында: «Ұлттың
бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» – деген
байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз
жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.[3]
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен
тәрбиелеудің соңғы әдіс - тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық
технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай
алатын, нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді,
шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі - сыни тұрғысынан
ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз
ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып,
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп тұжырым жасауға
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп, шығармашылық жұмыс жасау.Бұл әдістің
тиімділігі сабақ барысында оқушылар топтық жұмыс барысында тез шешім
қабылдауға, логикалық ойлауға, тақырып аясында өз ойларын дамытуға
дағдыланыды. Мысалы мен өзімнің тәжірибемнен айтар болсам, 2 сынып
әдебиеттік оқу пәнінен Т.Молдағалиевтің «Он алтыншы желтоқсан»
тақырыбында өткен сабақ барысында оқушыларым топтық жұмыс жасағанда,
аталған технологияның инсерт , болжау, миға шабуыл әдістерін сәтті пайдалана
білді.
Білім беру жүйесіне жаңа инновциялық технологияларды енгізу арқылы
оқыту үрдісін жетілдіру арқылы оқушының танымдық қабілетін дамыту, саналы
деңгейге көтеру. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оқушының өзін-өзі тануы, өзінөзі тәрбиелеуі, ақыл-ойын дамытуы, яғни жан-жақты дамыған жеке тұлға
тәрбиелеу мұғалімдер алдына тың
Мен оқытудың үшөлшемдік әдістемелік жүйесі педагогикалық
технологиясын өз іс-тәжербиеме енгізуді 3-ші сыныптың Дүниетану пәні
бойынша «Модуль» құрудан бастадым.Модуль дегеніміз бұл үлкен, ауқымды
тақырып немесе бірнеше параграфтан тұратын тарау. Бұл жоспарлаудың
ерекшелігі, әрбір тарау үш қорытынды сабақпен аяқталады.
1. Өзіндік жұмыс
2. Коррекциялық жұмыс
3. Бақылау жұмысы
3 сынып Дүниетану пәнінен интерактивті тақтамен «Майда тау жыныстары»
тақырыбын осы технология бойынша өткіздім. Сабақтың І-ші кезеңінде
оқушылардың тау жыныстары туралы білімдерін еске түсіріп, проблемалық
оқыту әдісін іске асырдым. Аталған технология жағдайында белсенді қызметті
оқушы атқарады, оқушыны оқытпайды, ол өзі оқиды. Мұғалім сабақта
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басқарушылық міндеттер атқарады, оқушыға бағыт-бағдар беріп тұрады. ІІ-ші
кезеңінде жаңа білімді меңгеруге дайындық жұмыстарынан соң, оқушыларға
мәтінді өздігінен оқып, негізгі ойды дәптерге жазуды тапсырып, мәтінмен
жұмысты «Мені түсін» әдісі бойынша ұйымдастырдым. Оқушылар осы кезеңде
топтық жұмыс үстінде бірін-бірі жақсы зерттеп, өз-ара адал қызмет етуге
ұмтылды, бейімделді, дискуссия барысында тілдері дамыды, нашар оқитын
оқушылардың жолдастарының алдында жауапкершілігі арта бастады.
Сонымен қатар бастауыш мектепте ақпараттандыру мәселесін зерттеуші
ғалымдардың пайымдауынша, бастауыш мектепте ақпараттандырудың
міндеттерін шешуде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
қабылданудың төмендегі бағыттарына сүйену керек.
1)оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану
2)бастауыш мектептерде электрондық оқулықтарды оқыту.
3) кәсіби - педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету.
4) оқу –тәрбие процесін басқару
Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта
қолданыла алады:
балалар мен педагогтарды зерттеу пәні, соған сәйкес бастауыш мектептегі
информатика және ақпараттық мәдениет негіздері пәнінің мазмұны арнаулы
компьютерде өз бетімен жұмыс істеуді жетіп меңгертуге құрылуы тиіс.
мұғалімнің сабақ жоспарын, конспект жазу, көрнекі – әдістемелік құрал
дайындау, оқушылардың өткен материалды меңгеруін тексеру.
шығармашылық елестету, жағдайға байланысты тез шешім қабылдау,
қоршаған ортаны тану қабілеттерін дамытып, қалыптастыру үшін бастауыш
сынып оқушылары үшін интеллектуалды дамыту туралы,
ақпаратты алу және құрбыларымен,әріптестерімен Интернет арқылы қарымқатынас жасау көзі;
2.Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және
оқу тапсырмаларының вориативтілігі оқушының жұмыс істеріне игі әсерін
тигізеді;
3.Компьютерлік программада,электронды оқулықта берілген ойындық,оқу
тапсырмалары проблемалық ситуация оқушылардың көңіл-күйіне,ынтасына
әсер етумен қатар олардың шығармашылық және интеллектуалдық
белсенділігіне кешенді түрде ықпал етеді
4.Оқушылардың жаңа материалды,жаңа техниканы меңгеру деңгейін және
олардың жеке қабілеттерін,қабылдау темпін,қызығушылықтарын,ынталарын
есепке ала отырып,ұйымдастыру барысында оқытудың жеке әдістері мен
формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі ақпараттық
технологиялар ұжымдық іс-әрекетіне құрылған оқу тәрбие үрдісінде жеке
оқыту түрін ұйымдастыруға бағытталған.
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Компьютер оқушылардың өздік жұмысын тез және қарқынды түрде
ұйымдастыруға көмектеседі. Мәселен, Microsoft Word мәтін редакторында
оқушыларға әр түрлі жазбаша тақырыптарды өз бетінше орындауға мүмкіндігін
пайдаланып, мәтіннен ең негізгілерін тауып алуға үйренеді және осы
жинақталған ақпараттарды пайдалану арқылы, қысқа жинақталған дәрістік
жазып шыға алады. Бірақ, бұл жазба жұмыстарын толық компьютерде орындату
дегенді білдірмейді, тек баланы ынталандырудың бір түрі ретінде пайдалану
дегенді меңзейді.
Мысалы, екінші сыныпта Ана тілінен «Бала Абай» сегізінші тақырыбын
электронды оқулықтың көмегімен өте қызықты өткізуге болатынына көзім
жетті.
Сонымен қатар оқушылар өздері білетін Абайдың өлеңдерін жатқа айту.
2-тапсырма «Бала Абай» мәтінін өздігінен зерделей оқу.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
3-тапсырма «Абайдың балалық шағы» деген тақырыпта шағын шығарма
жазу. Осындай тапсырмалар желісінде берілген сабағым оқушының өздігінен
білім алуына, жүйелі және қисынды атауына ықпал етті.
Ақпараттық технологиялар балалардың шығармашылығын арттыруда да ең
қуатты ынталандыру құралы болып табылады. Бастауыш сынып
оқушыларының әдеби шығармашылықтарын арттыру мақсатында «Менің
алғашқы қол жазбам», «Менің жанұям», «Балалық шақ» т.б.жобаларға
қатынасуды ұсынуға болады, балалар мектепке дейінгі өмірі, отбасы туралы
әңгіме жазады, әр түрлі жұмбақтар құрастырады.
Сонымен бірге оқушыларға шығармашылық ойын түрлерін құруға тапсырма
беруге болады. Оған біршама уақыт беру қажет, себебі оқушы алдына қойған
жұмысты шешу үшін жан-жақты ізденеді, отбасымен ақылдасады, әртүрлі
әдебиеттерді қарастырады, сыныптастарымен, мұғаліммен ақылдасады.
Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды қызықты да әсерлі өткізуге
ықпалын тигізетін жаңа әдістің бірі-интерактивтік тақтаны қолдану, ол сабақты
түрлендіруге көмегін тигізіп, оқытудың барлық кезеңінде тақта сабақты
түрлендіруге көмегін тигізеді.
Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруде интерактивті тақта,
оқыту әдісінің бір түрі болып саналады.
Мәтінді көре отыра тыңдауды қалыптастыру мәдениетін сөз етсек, ең
алдымен, жаңа техникалық құрал – жабдықпен, яғни интерактивті тақтамен
жұмыс жүргізу технологиясы алға тартылады. Қазақ тілі сабағанда
интерактивтік тақтамен жұмыс жүргізу технологиясындағы автономды түрде
меңгеріп негіздеуіне мүмкіншілік береді.
Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі
дыбыстарды оқушаларға естіртуге болады мысалы: құстардың үнін, судың
дыбысын т.б.түрлерін жасауға мүмкіндіктер болады.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
ҚАЛТАЕВА ЖАННҰР АЛМАБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті
А. Жанпейісов атындағы №105 мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып,
толғандырып, анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне
бар сана-сезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері
іске асырылуы тиіс.
Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің
бүгінде ақапараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан
оқытудың маңыздылығын арыттырды. Информатика дәуірі басталды. Оның
қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады.
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы.
Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек.
Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз,
көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат
алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту
жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға, студентке, азматтар мен әскерилерге,
жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында
тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді. Ел
азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін
өтеуде, тек осы жүйе мейлінше тиімді әрі икемді. Жоғарыда айтылған
факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен олдардың жоғары
квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту XXI ғасырдағы ең
әсерлі жүйе болып табылады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Информатика – техниканың дамуындағы
негізгі ғылымдардың бірі.
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Технология – ғылымның практикалық қолданылуы. Қазіргі заманда
дүниежүзінің негізі технология. Ол адамның сана-сезімімен, білімді де
тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жеткен үлкен жетістігі. Яғни ғылым,
прогресс болып табылады.
Болашақта ғарышты игеру, адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту,
дәлірек айтқанда, экологиялық мәселелер шешіліп, информатиканың қырсырлары ашылады. Сонымен қатар, әлі шешілмеген мәселелер тарапында
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа
коммуникациялық технологиялар түсінігі компьютерлік техника және
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда,
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.
Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып,
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау
Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз
байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген
қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді.
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық
потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет.
Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймактық
желіні пайдаланып,шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде
әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
- Қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттей отырып, қашықтан
оқыту мүмкіндігін пайдаланып, өздігінен қосымша білім алуға болады деген
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.
Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің
бұрынғы дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілуі. Оқу ақрпаратын
шалғайдағы елді мекендерге жеткізуде қашықтан оқыту технологиясын
қолданудың ерекше маңыздылығының бар болуы. Қашықтан оқитындардың
құрамына біріншіден физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оларды
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күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты
күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын оқушылар оқи алады. Екіншіден
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр
түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра алады. Оқытудың
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде
білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент - сервер,
мультимедиа,
компьютерді
оқып-үйренуші
жүйелерге,
электрондык
оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің
ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең түрлері бола алатындай жайлы
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып табылады.
Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды
жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын
кең мағынада алсақ, бұл-тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.
Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен
білім алу. Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз
бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға
көзқарастарын өзгертеді.
Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарымқатынынасының өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені,
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы
кез-келген оқыту
формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар
компоненттерден; оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін
мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды
қамтиытын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу
құралдарынан тұрады.
Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы
технолгиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияға,
баспа құралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдықталған
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты
айырмашылығы сонда, қашықтан оқытуда жүйелі, әрі әсерлі интерактивтік
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп,
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің
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өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да
күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. Бірақ,
материалды беру түрі мен мұғалім – оқушы, оқушының өзара қатынастары
басқаша болады. Қашықтан оқытудың дидактикалық принциптері де
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері т.с.с)
күндізгі оқуыдағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық ортасының және оның
қызметінің мүмкідіктеріне байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру
ерекше болады.
Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру арасында
(үздіксіз білім беру жүйесінде), оның кейбір жақтарының ерекшеліктерін ескере
отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан оқуды жүйе және
процесс ретінде айыра білу керек.
Қашықтан оқыту – процесс. Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту
формалары сияқты, қашықтан оқыту да педагогикалық жобалаудың кезеңдерін,
оның мазмұндық және педагогикалық құрамын (педагогикалық технология
жоспарындағы әдістеме, оқыту формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы
етуді ұсынады. Бұдан шығатыны, педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері
мыналар: электрондық курстар, электрондық оқулықтар, оқу құралдарының
кешендірін құрастыру, желіде оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық
технологиясын жасау. Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және
дәл жоспарлануын, ұймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын
қойылуын, оқушы мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз
ететін қажетті оқу материалдарының жеткізілуін, оқушы мен оқу материалы
арасында кері байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды.
Әсерлі кері байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай
қозғалысының дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді.
Мотивация да кез-келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі.
Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
ЖУМАЛИНОВА САМАЛ МЕЙРАМБЕКОВНА
Павлодар қаласы, №30 балабақша, Тәрбиеші
Тіл - қоғамдағы адамдардың бір - бірімен пікір алысып, қарым - қатынас
жасайтын құралы. Таза мәнерлі тіл – бұл ойлау жемісі. Баланы ана тілінде
дұрыс сөйлеуге үйрету арқылы олардың бойындағы тілдік мәдениетті
қалыптастырамыз. Олай болса тіл адам баласы қоғамымен бірге туып, өмір
сүріп, ұрпақтан - ұрпаққа мирас болып келе жатқан мұра. Баланы тілдік
мәдениетке тәрбиелеуде отбасының, бала - бақшаның қажырлы еңбегі орасан.
Бала - бақшада тәрбие жұмыстарының басты мақсаттарының бірі - баланың
тілін ұстартып, жақсы сөйлей білуге үйрету.
Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту жұмысы балабақшада өтілетін
барлық сабақтарда (шығарма оқу, сауат ашу, сурет, математика, музыка, дене
шынықтыру, т.б.) баланың жасына қарай жүргізіледі. Мысалы, жазда балабақша
ауласында, «Жайлауға саяхат», «Дүкен», «Мұғалім», «Дәрігер», т.б.
творчествалық ойындар өткізіледі. Бұл ойындарға қажетті материалдарды
тәрбиешілер дайындап, балаларды қатыстыра отырып, өздері жасайды. Олар
әзірленген түрлі түсті «кәмпит», «нан», «тоқаш», «құрт», «ыдыс-аяқ», «Жайлау»
ойыны үшін жасалған киіз үй, үй мүліктері, төсек-орын, көрпе жастық, кілем,
алаша — балалардың бұрын үйренген сөздердің дұрыс айтуға, бір-бірімен
сөйлесіп, пікір алысуға, бір-біріне әңгімелеп беруге мүмкіндік беретіні сөзсіз
.Қазақ балалар әдебиетінің атасы Ы. Алтынсарин атамызда балаларды оқу және
оқыту, тәрбиелеу ісінде ауыз әдебиеті шығармаларының маңызды орын
алатындығын айта келіп: «Өмірге қажетті ауызекі сөйлеу дағдыларына
жаттықпайынша, қай - қай тілде болса да, еркін, жүйелі сөйлеу мүмкін емес» деген болатын. Мектеп жасына дейінгі баланың тағы бір ерекшелігі – олардың
еліктеу, қиялдау қабілетінің басым болуы. Сол себепті әрбір ата - ана, тәрбиеші
баланың қойған сұрақтарына үнемі, дұрыс жауап берулері керек. Баланың тілін
дамытуда мынадай жұмыс түрлерін жүргізуге болады.
Балаларға жасына қарай көркем әдебиет шығармаларын мазмұнын айтқызу,
мақал - мәтел айту, жұмбақтар жасыру сияқты жұмыстарды да жүргізуге
болады. Жұмбақ жаттау кезінде балалар өзінің білім дәрежесін байқап, көп
білуге талпынады, ынта – жігері артып, жауапкершілікті сезінеді.
Мектепке дейінгі балалардың сөздік қорын, сөйлеу тілін дамыту мәселесі
жаңа бағдарлама бойынша осы бағытта белгіленген. Алайда әлі оқи, жаза
білмейтін балаларға жалпы тілге қойылатын талаптарды меңгерту, жаңа сөз
үйрету, сөйлеу тәсілдеріне жаттықтыру, қоғам өмірінен, табиғат тіршілігінен
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тыс емес, осылармен тығыз бірлікте, сабақтаса жүргізіледі. Олай болса,
тәрбиешілер тіл дамыту сабағын жоспарлағанда баланың өмірден алған әсерін,
естіп, білгенін ұдайы ескеруге тиісті. Сөз үйретуге арналған сабақтар
экскурсия, бақылау жұмыстарымен үйлестіріле жүргізіледі.
Тәрбиеші қай тақырыпта қандай бақылау, экскурсия, әңгімелесу, әңгімелету
сабақтарын өткізгенде де балаға берілетін білім мен зат арасында шартты
байланыс болуын ескерту керек. Әрбір тіл дамыту оқу қызметтерінде оқу
қызметінің мазмұнына қарай диафильм ойыншық суреттер көрсетіп, әдеби
шығармалар оқытылады. Сабақты осылайша көрнекі құралдарды пайдалана
отырып, өмірмен, іс–тәжірибемен байланысты жүргізгенде ғана баланың
санасында айналадағы дүние жөнінде айқын елес қалады.
Тіл дамыту, сөз қорын молайту сабақтарында баланы сөз ішіндегі
дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету ісіне баса назар аудару керек. Балалардың
көбінің сөз ішінде кездесетін р, л, с, ш, ж, з, б, п, ф дыбыстарын айтуға
қиналатыны байқалады. Кейде бала аталған дыбыстарды жеке–жеке дұрыс
айтады да, сөз ішінде дұрыс айта алмайды. Балалардың дыбыс қолдануында
мынадай кемшіліктер кездеседі: сөз ішінде дыбысты дұрыс айтпау, сөзде дыбыс
қалдырып айту; сөз ішінде дыбыс алмастыру. Мысалы, қуыршақ–құршақ,
қолғап–қолбақ, орамал-омалар –омайлар.
Дыбыстарды дұрыс айтуға жаттықтыру жұмыстарын басқа сабақтарда
(шығарма оқу, дидактикалық ойын, бақылау) оқу қызметінің мазмұнына қарай
жүргізуге болады. Бала оқу жылы ішінде бағдарламада көрсетілген дыбыстарды
түгелдей дұрыс айтатын болуы қажет.
Мектеп жасына дейінгі балалар негізінен өте қарапайым түрде әңгімелейді
және тек жай сөйлемдермен немесе көмекші сұраққа бір сөзбен ғана жауап
береді. Әсіресе көркем әдеби шығармаларды мазмұндап айтып беру қазақ
тілінде жұмыс істейтін балабақшаларда айтарлықтай емес.
Сондықтан тәрбиешілердің бұл мәселеге ерекше көңіл бөлгендері дұрыс.
әңгімелеуге үйреткенде мыналарды ескеру қажет:
балалардың қойылған сұраққа дұрыс, толық жауап беруі;
тәрбиеші қолданған күрделі сөйлемдерді қайталатқызу;
өздеріне сөйлемдер құрату;
сөйлемге қажет сөздерді ойлап тауып айтуға үйрету;
сөз жасау, сөзге түрлі жалғау–жұрнақтар қосып айтуға үйрету;
суретті көрсете отырып және суретсіз (белгілі оқиғаға) әңгіме құрату.
Оқу қызметінде қолданылатын әдістер тәрбиешінің сұрақ қойып жауап алуы,
тапсырма беруі, түзетуі, көрсетуі, әңгімелеп беруі. Оқылған шығарма мазмұнын
әңгімелеп беруге үйретуде тәрбиеші шығарма мазмұнына сай сұрақтар бере
білуі керек. Қойылған сұрақтар балаға ой салатындай, жауап беруге мәжбүр
етерліктей, шығарма мазмұнын ашатындай, әңгіме желісін бұзбайтындай болуы
керек.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
СЕИЛБЕКОВА БАРШАГУЛЬ ТУЛЕГЕНОВНА
Қостанай облысы. Арқалық қаласы Ш.Уәлиханов атындағы
№1 ЖОББМ. Бастауыш сынып мұғалімі
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру
бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын
қанағаттандыратын құзыреттілікке және сапаға бағытталған тың бағдарлама.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критерийлер арқылы бағалау жүйесін енгізу және оқытудың
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді.
Білімнің қайнар көзі болып саналатын қазақ мектептерін XXI ғасырда
әлемнің озық елдері таңдап алған жаңа бағытқа бұрып, дара тұлғаны дамытуға
бағытталған, жүйеге нақты қол жеткізу үшін барлық күш-жігерді жұмсау керек,
ол үшін дәстүрлі педагогикада айтқан мектепке бала емес, өмірге қажеттіліктен
оқитын шәкірттердің мол болғанын мақсат ету қажет болып тұр.
Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін
жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін
дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда
еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар
мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа
идеялармен жұмыс жасауға негіз болады.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс.
Оқушыларды заманауи әдіс - тәсілдермен оқытып, ой - өрісі кең, саналы, еркін
азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Жаңартылған
білім беру бағдарламасының мәні - баланың функционалды сауаттылығын
қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде
қажетке асыра білуі керек. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер
тынымсыз еңбектену керек.
Жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден бір шарты мұғалімнің
ізденімпаз болуы. Себебі, еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың білім
деңгейімен өлшенеді. Сондықтан сабақты жаңаша құрып, инновациялық түрлі
тәсілдерді, педагогикалық білімдерді жетілдіре отырып, оны дер кезінде
қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу-әрбір ұстаздың міндеті болуы керек.
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«Сыни тұрғысынан ойлауға үйрету» модулі негізінде өткен сабақтар
оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға,
жұптық және ұжымдық бірлесіп жұмыс жасауға, шығармашылығын
қалыптастыруға ықпал етеді. Ең бастысы оқушы білімінің тереңдігі мен
тиянақтылығын арттырады.
Кез келген ата-ананың көкейінде «бұл бізге не береді?» деген сауалдың болуы
заңды. Қолданыстағы дәстүрлі білім мазмұнымен салыстырып көретін болсақ,
мәселен, қолданыстағы білім «мектепте нені оқытады?» деген сұрақ аясында
болып, баланың теориялық біліміне, яғни, бала біледі және түсінеді дегенге
бағытталған. Ал қазіргі жаңартылған білім мазмұны «мектепте не үшін оқу
керек?», «оқытуды қалай ұйымдастыру керек?» деген сұрақ аясында болып,
білім мазмұны күтілетін нәтижеге және баланың бойындағы түрлі дағдыларды
қалыптастыруға бағытталады.
Оқу жылы басынан бастап 1 сынып сабақтарына ену барысында, мұғалімдер
оқушыларға бағдарламадағы оқу мақсаттарын игертуде нәтижелі жұмыс жасап
жатыр. Қыркүйек айында бастауыш сынып бірлестігінде мұғалімдердің
педагогикалық шеберлігін арттыру мақсатында жаңартылған білім беру
бағдарламасы арнайы тақырып ретінде жоспарға еніп, бекітілді. Сонымен қатар
1-сыныпта ата-аналар жиналысы өткізіліп, 1-сыныпқа қабылданған балалар
жаңартылған білімнің көшбасшысы екені айтылып, оқытудағы, бағалаудағы
өзгерістер туралы таныстырылды. Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан
ерекшелігі - пәндер бойынша ортақ тақырыптардың болуы жайлы хабардар
болды. Жаңадан енгізілген пәндер қатарында, ағылшын тілі, жаратылыстану
және ақпараттық технология сынды заманауи қажеттіліктерге байланысты
жүргізілетін пәндер бар. Жаратылыстану пәнінде (химия, физика және биология
пәндері) дүниетану пәнінде (география, тарих, қоғамтану) алғашқы ұғымдары
қалыптастырылады. Жекеленген пәндерде үш тілділік мақсатын жүзеге асыруда
тақырыпқа қажетті тірек сөздердің қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сабақта
қолданылуы жүзеге асады. Әр пән бойынша жиынтық бағалау кестесі жасалып,
бекітілді. Бұл бағдарлама бойынша жетістіктермен қатар, жекелеген пәндер
бойынша қиындықтар да кездесті. Атап айтсақ, ағылшын тілі, орыс тілі
пәндерінен кезекші сөздерін қолдануда қалыптастырушы ортаның жоқтығынан
оқушыларда тілге төселу баяулық танытуда. Әйтсе де пән мұғалімдерінің
шеберлігімен оқушыларға жеке жұмыстар жүргізіліп, оқушыларды алға
жылжыту үшін саралау жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар, материалдытехникалық жабдықталудың жеткіліксіздігі мен тапсырмаларға критерилер мен
дескриптер құрастырудағы қиыншылықтарды атауға болады.
Білім беру үрдісінің бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап,
критерийлер арқылы бағалау жүйесі енгізілді. Критериалды бағалауды
ерекшелігі оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты
жиынтығымен өлшенетіндігінде. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі
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тәсілмен яғни, қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау арқылы
бағаланады. Критериалды бағалау жүйесінің оқушы үшін ерекше екендігін
алғашқы тәжірибе барысында байқалды.
Қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады.
Оқушының өз беті мен жұмыс жасап, тұжырым жасауына ықпал етеді.
Мұғалім үшін қай оқушының қандай деңгейде екендігін байқауға мүмкіндік
береді.
Оқушының өзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады.
Ата-ана өз баласының қай оқу мақсатынан төмендігіне көз жеткізіп, сол
бойынша жұмыс жасауға мүмкіндік жасайды.
Әр мұғалім қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жасау арқылы
өздерінің кәсіби бағытта дамуына қол жеткізеді.
Мектептегі білім беру мазмұнын жаңартудағы мұғалімнің атқаратын
маңызды рөлін ескере отырып, педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
және тәжірибесін тарату мақсатында мектебімізде «Жаңартылған білімге –
жаңаша көзқарас» тақырыбында аймақтық семинар өтті. Семинар барысында 1сынып мұғалімдері бірінші кезеңде оқу жоспарлары мен қысқа мерзімді жоспар
жасау үлгілерімен аймақтағы әріптестеріне таныстырды. Ал екінші бөлімде
математика, сауат ашу, дүниетану, музыка пәндері бойынша ықшам сабақтар
өткізіп, өз тәжірибелерін әріптестерімен бөлісті.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы қандай өзгерістер әкелді дегенге
тоқталсақ;.
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында курсынан өткен мұғалімдердің жеке
стилі мен оқыту әдістемесі, оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау
тәсілдерінде өзгерістер қалыптасты;
Мұғалімнің оқыту әдістемесіндегі өзгерістер балалардың оқу мен танымға
деген ішкі ынтасына өзгерістер әкелді;
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында курстардан өткен мұғалімдер
арасында өзара және кәсіби қолдау қалыптасты;
Қалыптастырушы және жиынтық бағалау қолданылуымен оқушының оқу
жетістіктерінде жағымды өзгеріс байқалды;
Алайда өзгерісті мектеп тәжірибесіне енгізу үшін неден бастау керек деген
сауалға жауап табуда мектеп-лицейде І, ІІ, ІІІ деңгейлі сертификатталған
мұғалімдермен жаңа бағыттағы жұмыстың бірізді жүзеге асуына көп көңіл
бөлінді. Алдымен мектеп әкімшілігімен жалпы жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша жүргізілуі қажет жұмыстар жоспарланды. Ең алдымен
мұғалімдерге ақпараттық оқыту семинарын өткізу жоспарланды. Себебі
мұғалімдердің көзқарасын өзгертіп, жаңалыққа қызықтыра білу басты мақсат
еді. Осы мақсатта «Жаңаша оқыту - білім сапасын арттыруға бағытталған
негізгі қадам» тақырыбында деңгейлік бойынша оқыған мұғалімдерге
әдістемелік онкүндік ұйымдастырылды. Семинардың мақсаты - сабақта жаңа
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әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану арқылы өзара тәжірибе алмасу, оқушыларды
сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
Онкүндік барысында "LеssonStudy" тәсілі - білім сапасын арттырудың тиімді
жолы тақырыбындағы коучингті «Мұғалім көшбасшысы» курсы бойынша
сертификатталған мұғалім тиімді ұйымдастыра білді. Педагогикалық
қоғамдастық мүшелері "LеssonStudy" туралы көптеген мағлұматтар алып,
қызығушылық танытты. Алдағы уақытта "LеssonStudy" өткізуді бірауыздан
мақұлдап, зерттелетін сынып анықталып, тізбектелген сабақтарда фокус тобы
мен мұғалімдердің зертеуші тобы құрылды.
Сонымен қатар онкүндік аясында жаңа әдіс-тәсілдерді сабақта тиімді
қолданатын мұғалімдерді анықтау, оларды қолдау, білім мазмұнын жаңарту
жағдайындағы жаңашыл мұғалімдердің іс-тәжірибесін тарату, кәсіби әлеуетін
көтеру мақсатында «Білім беру мазмұнын жаңартудың идеялары негізінде
сабақты жоспарлау – оқушылардың табысқа жету мүмкіндігін арттыру»
тақырыбында ашық сабақтар тізімі жасақталып, мұғалімдер өзара тәжірибе
алмасуда белсене қатысты.
«Педагогикалық
қоғамдастықтағы
мұғалім
көшбасшылығы»
бағдарламасының тыңдаушысы «Ой өзгермей, адам өзгермейді... Сын
тұрғысынан ойлау» тақырыбында коучинг өткізді. Бұл модуль оқушылардың да,
мұғалімдердің де сыни тұрғысынан ойлауды дамытуды саналы оймен
қабылдауын көздейтінін түсініп, балалардың табысты оқуы үшін пәнге деген
қызығышылығын оятатыны, оқушылардың сенімділігін арттыратыны, сапалы
білім алуына жетелейтініне көз жеткізді. «Жаңаша оқытуға-жаңаша көзқарас»
тақырыбында идеялар аукционы өтті. Аукционда қоғамдастық мүшелерінің
озық тәжірибелері сарапқа салынып, мектепішілік таратылды.
Әр нәрсе сөз арқылы емес, көрсету арқылы есте қалады. Сондықтан да
мектептегі тәжірибеде қандай әдіс-тәсілдерді қолдану қажет екендігіне саралау
жүргізілді.
Мектеп көшбасшысы ретінде қоғамдастық мүшелерінен көмек ретінде
фокус-топ құрылып, мектептің дамыту үдерісін іске асыру үшін жүргізілген
зерттеулерден соң нақты не істелу керек екені жоспарланды, оларды іске асыру
жолдары талқыланды.
«Оқыту мен оқуда сыни тұрғысынан ойлау мен жазу дағдыларын дамыту
арқылы сыныпта ынтымақтастық орта қалыптастырудың білім сапасын
көтерудегі тиімділігі» тақырыбы мектеп тәжірибесіне енгізудігі басым бағыт
етіп алынды. Жоспарлауда топ мүшелерінің ортақ пікірлерімен келісіліп,
топтық жұмыстың не екенін дәлелдеп, одан күтілетін нәтижелер анықталды.
Жоспарланған жұмыстар шынайы, қолжетімді, уақытқа шектеулі, нақты түрде
орындалу қажет екендігі ескерілді. Жаңаша бағытта жұмыс жасау ұстаздар
қауымы арасында зор шығармашылық шабыт туғызды.
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Бұған дәлел мектебімізде мұғалімдердің жаңа қарқындағы сабақтары мен
сапалы білім көрсеткіші.
Мұғалімдер білімдерін ұдайы жетілдіріп, үнемі ізденіс үстінде болуы керек.
Мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеріп отыру, олардың теориялық білімі мен
әдістемелік білігін үздіксіз жетілдіру, оқытудың озық әдіс-тәсілдерімен
қарулана отырып, шығармашылық жұмыстарына жол көрсету, яғни мұғалім
мамандығын жетілдіру нәтижеге бағытталған жұмыстың негізгі міндеті болып
табылады. Бұл бағытта мұғалімнің кәсіптік деңгейін көтеру мектеп жұмысының
негізгі саласы болып саналады.
Бәсекеге қабілетті экономикасы қоғамдық жаңаруға негізделген жан - жақты
білім беру жүйесі керек десек, оның алғашқы ізденістері, іргетасы мектептен
басталады. Қазіргі уақытта қоғам мұғалімдерден жан-жақтылық, іс-әрекетіндегі
жүйелілікті талап етіп отыр. Мұғалімдердің осы талаптар тұрғысынан табылуы
кәсіби даярлығын, шеберлігін шыңдайтын әдістемелік бірлестік жұмысына көп
байланысты. Әдістемелік пән бірлестіктерінде мектеп-лицейдің дамыту
жоспарында анықталған проблемалар төңірегінде коучингтер мен тәлімгерлік
жұмыстарын бір ізге қоюға көп көңіл бөлінді. Себебі, коучинг - әріптестердің
ынтымақтастық ортада проблеманы бірлесе шешудің оңтайлы тәсілі. Осы
мақсатта коучинг пен тәлімгерлік жұмыстары жыл көлемінде жүйелі жүргізіліп
келеді.
Барлық жұмыс түрі ретімен орындалу үшін төмендегі бағыттарға басымдық
берілді.
1. Күнделікті сабақ үдерісіндегі топтық жұмыс жүргізуде жаңалық, өзгеріс
енгізу.
2. ҚМЖ және ОМЖ–ны нақты жоспарлау.
3. Оқушыларды зерттеу мен мұғалімдермен тығыз байланыс орнатуда
LessonStudy өткізу.
4. Мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіруде коучингтер ұйымдастыру.
5. Жан-жақты толық ақпарттармен, іс-тәжірибемен ой бөлісіп, жинақтауда
желілік қоғамдастық құру, ұйымдастыру.
Мұғалімдерге Кембридждік оқыту мақсаты мен тиімді тәсілдерін, жаңа
тәсілдердің тиімді жақтарын, біздің қолдануымызға әкелер жетістіктері мен
мүмкіндіктерінің мол екенін, өзіміздің оқу үдерісімізге қолданатын тиімді
жақтарының бар екенін ұғындыруға жұмыс жасалды. Мұғалімдердің бұл
үдеріске деген қызығушылығы арта түсті.
Жоспарды іске асыру мақсатында сертификатталған мұғалімдерге тәлім
алушы мұғалім бекітіліп және коуч мұғалім таңдап алынды. Оларға жеті
модульді талдап, әр модульді жеке қарастырып, жете түсіну үшін тапсырмалар
беріліп отырды. Олармен тақырыптарды уақытылы талдауда бірқатар
кедергілер болды. Дегенмен, бірлескен топтық жұмыс жүйелі жүргізілді. Тәлім
алушы мұғалімдерге үлгі ретінде тізбектелген жаңа топтық үлгідегі сабақтар
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берілді. Тәлім алушының сабағына қатысу арқылы проблема анықтап, сол
проблема көлемінде «Диалогтік оқыту - оқытудағы жаңа тәсіл» тақырыбында
коучинг өткізілді. Мұғалімдердің іс-тәжірибесіне сүйене отырып, диалогтік
оқытудың білім берудегі тиімді педагогикалық тәсіл екендігін түсіндіру және
түрлерін тәжірибеде қолданудағы тиімділігі туралы бағыт-бағдар беру мақсат
етілді.
Міндеттері:
1. Білім беруде оқушыға жеке көңіл бөлуді дамытуға ықпал ететін оқыту әдісі
ретінде әңгімелесуді, мысалы, жауап алу мен шағын топта жұмыс істеу
әдістерін қалайша тиімді қолдануға болатыны туралы өз түсінігін
қалыптастырады;
2. Оқу үдерісіне тиімді тәсілдерді енгізеді.
Джеймс «Оқушы табысты білім алуы үшін мұғалімнің де оқуын
жалғастыруы негізгі болып табылады» деп атап көрсеткендей, мұғалімдер білім
алатын кәсіби мәдениетті жүйелі түрде дамытуға жұмыс жасауда. Оқыту мен
оқудың үздік әдістерін меңгермей, сапалы білім беру мүмкін емес. Өйткені
оқушы ғана емес, мұғалім де үнемі жетіліп отыру қажет. Табысқа қол жеткізуде
ойлану қажет. Ал, біздер көп ойланудан гөрі жаттанды біліммен шектелеміз.
Бұл бағыттан өзгеру үшін мұғалімдерден үздіксіз оқуын жалғастыруы талап
етілуде. Мұғалімдер жүргізілген коучинг, тәлімгерлік барысында үздіксіз оқу
әрекетінің бір үлгісін іске асыра алатындығына көз жеткізе алды.
«Құзырлы тәлімгер тәлім алушыға ол үшін нақты проблеманы белгілеуге
көмектеседі және оның жеке тәсіліне, нақты мәнмәтінге, жұмыс тәсілінің
ыңғайына сәйкес келетін іс-әрекеттің оңтайлы бағытын таңдауға септігін
тигізеді»-деген мақсатта қарым-қатынас жасадық деп ойлаймын.(МАН,39-б.)
«Желілік қоғамдастық-оқыту қоғамдастығында жүріп жататын ақпарат
алмасу үдерісі мұғалімдердің тәжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып,
оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып, олардың сырт көзге
көрінбейтін, күнделікті жұмысына түр береді» Энн Либерман.
Өз мектебімізде шектелмей мектепті өзгерту, дамытуда желілік қоғамдастық
жұмысы да өз нәтижесін беруде. Қоғамдастық аясындағы жұмыстар коучинг,
дөңгелек үстел, презентациялық таныстырылым, шеберлік сыныбы, кәсіби
әңгіме, аймақтық, аудандық семинар түрінде бірлесіп атқарылуда.
Ауданымыздағы
№40, №41, №142, №153, №228, №141 мектеп
мұғалімдерінің қолдауымен аймақтық «ЖАДА» желілік қоғамдастығы
құрылды. Бірлесіп қоғамдастықтың
бағдарламасы, мақсат, міндеттері
анықталды. Семинар барысында тәжірибе алмасу, ой-пікірлерді түйіндеу,
зерделеу жұмыстары жасалды. Семинар жұмысына әкімшілік, мектеп ұжымы,
деңгейлік бағдарлама бойынша сертификатталған мұғалімдер, коуч-тәлім
алушылар, ынталы топ мүшелері тартылды.
Осы уақытқа дейін атақарылған жұмыстар барысында теориялық білімді
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тәжірибеде пайдалана отырып, болашақта мектептің дамуы үшін тиімді
тәсілдерді қолдану жолдарын қарастырып, оған мектептің барлық мүдделі
топтарын тарту бағытында жұмыс жасауға болатыны көз жеткізілді.
Ұстаздың жан-жақтылығы, үнемі ізденіс пен шығармашылық жолындағы
талабының болуы шәкірт жүрегіне бірден-бір жол салады. Ондай ұстаздан
шығармашыл, құзіретті және жаңа үлгідегі мұғалім күтіледі. Ал жаңаша
мұғалім тәжірибенің өзгеруіне, яғни білімнің өзгерісіне талпыныстағы ұстаз.
Осы үлгідегі өзгеріске бағытталған ұстаз келбеті өзімнен де табылу керек
екенін түсіндім.
Баяндамамды Майя Аджелоудың «Барлық ұлы жетістіктер уақытты талап
етеді» деген сөзімен қорытындылағым келеді.
D00051

30.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
ЛЕСБЕКОВА САУЛЕ АБИЛЬДАЕВНА
Түркістан облысы, Шардара ауданы С.Кәттебеков
атындағы жалпы орта мектептің музыка пәнінің мұғалімі
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында мұғалімдердің біліктілігін көтеру –
бүгінгі күннің негізгі міндеттерінің біріне айналып отыр. Сондықтан педагог
мамандардың біліктілігін көтеруді ақпараттандыру туралы тұжырымдама,
стандарт және оқу-тақырыптық жоспарлары жасақталуда. Сонымен бірге білім
беруді ақпараттандыру жағдайында педагог мамандардың ақпараттық
сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы сияқты
қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне
айналып отыр
Қазақстан Республикасының 2030 жылдарға дейін даму Тұжырымдамасында
ашық оқу кеңістігі идеясы атап көрсетілген: «Аймақтық деңгейде білім сапасын
көтеру мақсатында қашықтан-виртуальды оқытуды және жаңа білім беру
технологияларын өңдеу. Білім берудің жаңа парадигмасына оқытуда басты
назар білім алушыға аударылады. Қашықтан оқытуда білім алушылар курс
мазмұнын, оқу стратегиясымен оқыту қорларын таңдауда және бақылауда кең
мүмкіндікке ие. Қашықтан оқытудың көптеген қырларын ашатын
анықтамалардың біреуінде «қашықтан оқыту – білім алуда оқытушыға немесе
институтқа назар аударылмайтын, білім алушылардың жеке қажеттілігіне
негізделген әдістеме.» Білім алушыға көңіл аударылғаны соншалық, олардың
қайда, қалай білім алып жатқаны бақыланып отырады. Бұл оқытушының ролін
білім бастамасынан оқытудың менеджеріне дейін алмастырады. Аталған білім
алу жүйесіне қол жеткізу үшін қашықтан оқыту әдісі мен жаңа ақпараттық
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технологиялардың артықшылықтары қолданылады. Қашықтан оқыту
технологиясы –оқу үрдісі кезінде оқып үйренушілер мен оқытушылар арасында
интерактивті өзара іс-әрекетте оқытылып, материалдың негізгі көлемін оқып
үйренушілерге жеткізуді қамтамасыз ететін, оқылған материалдарды меңгеру
бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі барысындағы оқып үйренушілердің өз
бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін ақпараттық технология. Қашықтан
оқыту – компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген
оқытудың құралдары мен түрлері, білім беру үрдісінде үздік дәстүрлі және
инновациялық әдістер қолданылатын, күндізгі және сырттай білім алу ретінде
білімді қабылдау түрі болып табылады. Қашықтан оқыту кезіндегі білім беру
үрдісінің негізін жеке кесте бойынша өзіне ыңғайлы жерде оқуға мүмкіндігі
болатын, оқытудың арнайы құралдары жиынтығы өзінде бола отырып,
электронды және қарапайым пошта, телефон
арқылы оқытушылармен
келісілген байланыс жасауына, сонымен қатар, күндізгі бөлімде де мүмкіндігі
болатын, оқып үйренушінің мақсатқа бағытталған және бақыланатын қарқынды
өзіндік жұмысы құрайды.
Қашықтан оқыту білім жүйесі жоқшылыққа, географиялық немесе уақытша
оқшаулануға қатысты себептермен, әлеуметтік қорғаны жоқ және дене бітімі
жетілмеуіне байланысты білім мекемелеріне бару мүмкіндігі жоқ немесе
өндірістік және жеке жұмыстары болу себебінен, ешкімнің оқуға мүмкіндігін
шектеуге болмайды деген гуманистік қағидаларға жауап береді. Қашықтан
оқыту – қоғамды ақпараттандырудың маңызды бағыттарының бірі-білім беру
ісін ақпараттандыру. Бұл жаңа ақпараттық құралдар мен әдістерін дамыта
оқытудың идеяларын жүеге асыруға, оқу –тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін
бір-бірімен тығыз байланысты өрістетуге және олардың тиімділігі мен сапасын
көтеруге, жас ұрпақты жаңа қоғам жағдайында өмір сүруге дайындауға
пайдалану деген ұғымды білідіреді.Қашықтан оқыту жуйесінде мамандарды
даярлау. Қашықтан оқыту жүйесін құрудың негізгі міндеттерінің бірімамандарды даярлау. Бұл жұмыстың негізгі бағыттары мыналар болып
табылады:
- қашықтан оқыту жүйесі мен оның негізгі элементтерін басқару;
- оқу процесінің әкімшілік жүйелері;
- оқу үрдісін ұйымдастыру мен оны өткізу;
- тьюторлар мен желілік әдіскерлерді даярлау;
- оқу курстары мен оқу- әдістемелік материалдарын жасақтау;
- білім беру қызметіндегі нарықтық маркетингілік зерттеу
Қашықтан білім беру –жаңа ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық
жүйелер негізінде күндізгі, күндізгі-сырттай, кешкі және сырттай оқытудың
элементтері үйлестірілген ерекше, жетілген түрі.
Қазіргі замандағы
телекоммуникациялық және электронды басылымдар дәстүрлі оқыту түрінің
барлық құндылықтарын сақтай отырып, кемшіліктерін жеңіп шығуға мүмкіндік
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береді. Қашықтан оқытудың ерекшеліктері классикалықпен қатар салыстыру
бойынша мынандай жетістіктерге ие: - Жеке адамның үздіксіз әлеуметтену
мүмкіндігі; - Икемділік (оқытудың уақыты, орны, көлемі және қимылы
бойынша); - Жеке оқу жоспарын қолдану мүмкіндігі; - Оқу ақпаратына қол
жеткізу ,оны жедел жаңарту; - Экономикалық (оқу алаңы, транспорты,
техникалық құралдардың шығынын қысқарту есебінен); - Жаңа
технологияларды қолдану; - Оқып үйренушілердің әлеуметтік құқығының
теңдігі (олардың тұратын жерлері мен денсаулық жағдайына қарамастан); Барлық елдегі ақпараттық – оқыту ресурстарының шығысы мен кірісі; Материалдарды көбейту мәселелерінің жоқтығы, оларды тарату ыңғайлылығы;
- Оқып үйренушілердің өз-өзіне бақылау жасауын қамтамасыз ету. Ақпараттық
технологиялармен оқытудың айрықша тиімділігі, қашықтан оқыту үрдісін
автоматтандыру үшін, барлық қажетті компоненттерді шоғырландырушы
қашықтан оқытудың арнайы ақпараттық жүйесі бағдарламаларын қолдану
болып табылады.
Кез келген қашықтан оқыту жүйесіне қажетті, аса маңызды сипаттары: Құрылымының ашықтығы. Жүйе ашық жүйе үрдісіне сәйкес құрылуы тиіс. Сәйкестілігі. Ақпараттық ресурстарды сақтау форматы сәйкес келуі тиіс.
Халықаралық стандартты қолдану керек. - Кеңейгіштігі. Жүйенің құрылымы
модульді болуы керек және жүйенің функционалды компоненттерін өсіруге
мүмкіндік беру. - Жан-жақтылығы. Жүйе көп функциялы және қолданыста жанжақты болуы керек. - Сенімділігі. Ақпараттар ресурстарын сақтау сенімді
болуы керек. Мүмкін болатын қауіптер әсерінен ақпараттар жоғалмауы тиіс. Үлестірімділігі. Жүйе әр түрлі желі конфигурациясы жұмысына бағытталуы
керек (әртүрлі жедел жүйелерді басқаруға негізделген Интранет, Интернет)
және үлестірілген ақпараттық ресурстарды сақтауды қолдауы керек. Масштабталуы. Әр түрлі конфигурация жұмысы үшін жүйенің құрылымы
масштаб жүйесін өзгерте алуы тиіс. - Қолданушының ортақ интерфейсі.
Қолданушының интерфейсі қарапайым, түсінікті болуы тиіс. - Өңдеудің
қарапайымдылығы. Өңдеу жылдам және тиімді болуы тиіс. - Тасымалдануы.
Жүйе әртүрлі аппараттық – бағдарламалы тұғырнамада жұмыс істеуі қажет. Жүзеге асыруды орындау тәуелсіздігі. Жүйені ақпараттық толықтыру оны
нақты жүзеге асырудан тәуелді болмауы тиіс. - Қауіпсіздігі. Ақпараттық
ресурстарды сақтау қауіпсіз болуы тиіс. - Басқару қарапайымдылығы.
Интерфейс басшысы жеткізерліктей, қарапайым және ыңғайлы болуы тиіс. Көпмәнділігі. Жүйе бірнеше қолданушылардың сұранысын қатар өңдеу керек. Жұмыстың тиімділігі. Жүйенің құрылымы оның аталуын (аты-жөнін) әдеттегі
аппараттық-бағдарламалы тұғырнамасында есінде тұту керек.Жүйенің кеңінен
дамуы үздіксіз оқыту мен ақпараттық ортада жеке тұлғаны әлеуметтендіру
табысын қажетті мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді.
Қашықтан оқыту жүйесін құру қағидалары:
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1. Оқытудың адамгершілік қағидасы. Оның ішкі мазмұны оқытуға үндейтін
және әлеуметтік жинақталған тәжірибені оқып үйренушілердің меңгеруі үшін
жоғары қолайлы шарттарды туғызып, білім беру үрдісіндегі бүтіндей адамға
бағытталады.
2. ҚО жүйесінде білім беру үрдісін жобалау кезінде педагогикалық
көзқарастың басымдылығының қағидасы. Бұл аталған қағиданың мәнісі, ҚОЖ
-ін жүзеге асыруға болатын көріністердің дидактикалық үлгілерін құрайтын
теориялық тұжырымдамаларды талдаудан бастау қажет екендігінен тұрады.
3. Педагогикалық мақсатқа лайықты жаңа ақпараттық технологияларды
қолдану қағидалары. Ол жобалаудың әрбір қадамының тиімділігіне және ҚОЖ
жасауға педагогикалық баға беруді талап етеді. Сондықтан да, ең бірінші
жоспарға техниканы енгізуді емес, білім беруге қызмет ететін және оқу
курстарының сәйкес мазмұнды толықтыруларын қою қажет.
4. Білім беру мазмұнын таңдау қағидалары. ҚО жүйесінің білім мазмұны ҚР
–ның Мемлекеттік білім беру стандартымен сәйкес келуі тиіс.
5. ҚОЖ –де таралатын ақпараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
қағидалары. Ұйымдастырушылық және техникалық тәсілдердің қажеттілігі
жағдайында керекті мәліметтерді қауіпсіз және құпиялы сақтауды, қолдану мен
беруді қарастыру, оның қауіпсіздігін сақтау, беру мен қолдану кезінде
қамтамасыз ету қажет.
6. Білім беру деңгейінің бастапқы қағидасы. ҚОЖ-де тиімді оқыту білім,
білік, дағдыларының нақты жиынтығын талап етеді. Мысалы, оқуға,
кандидаттың нәтижелі оқуы үшін, өзіндік оқу еңбегінің ғылыми негіздерімен
таныс болуы керек, компьютермен және т.б.жұмыс жасай алатын нақты
дағдыларына ие болуы тиіс.
7. Оқыту технологиясының сәйкестендіру қағидалары. Оқыту технологиясы
Қашықтан оқыту үлгілерімен сәйкес болуы қажет. Сонымен, дәстүрлі пәндік
үлгіде оқытуда ұйымдастыру түрін оқыту ретінде дәрістер, семинар және
практикалық сабақтарда, боямалы немесе іскерлік ойындар, зертханалық
сабақтар, өзіндік жұмыстар, өндірістік тәжірибелер, курстық және дипломдық
жұмыстар, білімдерінің меңгерілуін бақылау керек, ҚО жүйесі қалыптасу
барысында, қажет жағдайда оған қосуға болатын жаңа үлгілері пайда болуы
мүмкін. Оқытудың ұйымдастырушы түрі қатарындағы осы үлгілерінде
компьютерлік конференциялар, телеконференциялар, ақпараттық сеанстар,
телеконсультациялар, жобалау жұмыстары және т.б. қолданылатын болады.
8. Оқытудың ұтымды қағидалары. ҚО жүйесі жобасы қажетті әлеуметтік
және экономикалық тиімділік шарты бойынша, егер бұл білім алушының оқып
жүрген оқу орнында сәйкес қызмет көрсетулер болмаған жағдайда, қажетті
бағыттағы өзінің білім беру бағдарламасын түзетуге немесе толықтыруға ықпал
ететін ақпараттық жүйелерді және қашықтан оқыту үшін берілген білім
базалары мен банктерін құруда жасалады. 9. Білім берудің ҚО қолданылатын
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түрлеріне қайшы емес қағидалары. Егер жасалған және енгізілген ақпараттық
технологиялар жоғары білім берудің дәстүрлі жүйесінде бөтен емес элемент
болып, яғни оған біріктірілетін табиғи бейнеде болса, ҚО жобасы қажетті
әлеуметтік және экономикалық тиімділігін бере алады. 10. Білім берудің алдына
шығу қағидалары. Бұл оқытудың қағидасы өткен ұрпақтан қалып жинақталған
ғылыми және мәдени мұраларын кейінгі буындарға жеткізу ғана емес, сонымен
қатар, қазіргі ұрпақтың өзгеріп отыратын заманға тез бейімделіп, оның сана –
сезімі мен дүниетанымын қалыптастыруға көмек жасау болады.
Қашықтан оқыту жүйесінің типтері: Қашықтан оқыту типтерін бірнеше
көзқарас төңірегінде көрсету мүмкін. ҚО тағайындау бағдарында білім берудің
толық масштабтағы және сайланатын жүйесі деп бөлуге болады. Білім берудің
толық масштабтағы жүйесінде белгілі бір бағыттағы бакалаврларды немесе
нақты мамандықтың инженерлерін дайындау бойынша оқу жоспарының толық
орындалуын қамтамасыз етеді. Демек, мұндай жүйеде барлық жоспарланған
пәндерді оқып үйрену үшін, құралдардың жеткілікті түрде(оқулықтар мен оқу
құралдары, зертханалық практикумдер, курстық және дипломдық жобаларды
орындау үшін құралдар) бар болуы қажет. Білім берудің сайланатын жүйесі деп
аталған шартты жүйесі өнеркәсіп қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлату үшін,
қосымша(екінші) жоғарғы білім алу үшін, білім берудің қызмет көрсетулерін
пайдаланатындарға жеке сауалдарын қанағаттандыру үшін бағытталады. ҚО
жүйесінің әрбір типтерінен оқу үрдісін жабдықтау және ұйымдастырудағы
ерекшеліктері қатарына қарамастан, орындалатын функциялар мен ұқсас
тағайындауларының құрылымды компоненттерін көрсету керек.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
АШИРОВА ГАУХАР ЖУМАБЕКОВНА
Шымкент қаласы, № 23 мектеп –лицейі
Бастауыш сынып мұғалім
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар
кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік
желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа
ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды факторы
негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері іске
асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның шығармашылық потенциалын
дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. «Білім саласындағы жаңа
коммуникациялық технологиялар» түсінігі компьютерлік техника және
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен
қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың таралуы және құрылуы. Қазіргі
педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды өнеркәсіптік-технологиялық
процесске айналдыру үшін дидактикалық жолын және құралын табу болды. Бұл
ізденіс «педагогикалық технология» деген ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат
жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен
ортаның дамуының негізгі құралы болып ақпараттық ресурстар табылады.
Сауатты өмір – дамудың жаңа фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту
технологиясын құруға біртіндеп көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа
технологиясына көшу ұзақ уақыт алады. Компьютерлік технология білім
ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту үшін құралдар мен әдістерді
қолдануға әкеп соқтырады. Негізгі базалық білім беру аймағында қызмет
көрсету жағынан да қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау
тауып жатыр. Осы технологияны пайдалану ауылдық жерлерді де жылдам
ақпараттандыруға көмектесуде. Оқыту процесінде қолданылатын жаңа
әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды
басқару және өз бетімен білім алу.
Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары
жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі
жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
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біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, атааналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.
Қашықтан
оқытудағы
мұғалімдердің
біліктілігін
көтерудегі
артықшылықтары:
· экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
· коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы және оны қолдану болып
табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
· педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және
индивидуалды болып келеді;
эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне
ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,
тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық
ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің
заман талабына, уақыттың сұранысына қарай ғарыштап дамуы, әрбір
педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми
жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа деген
қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы арасында түсінушілік пайда
болады. Мұғалімнің коммуникативті дамуы: оқушыларды тыңдау, олардың
көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме, ұйымдастыра білу керек. Әрбір
мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық қасиеттер қалыптасуы керек:
балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында қолданып, қиын жағдайларда
шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан оқыту курсы осыған бағытталған.
Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық және
дидактикалық. Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және видео
жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан –
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып
табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.
Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы
болып есептелмейді. Ол үшін оқу бағдарламасында және оқыту әдістеріне
өзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану мұғалімдерге дайындық
жұмыстарына көп уақытты керек етеді. Әрбір мұғалімнен ізденуді,
шығармашылық жұмыс жасауды, алыс – жақын шетелдердің озық
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет етеді.
Бұл оқыту құралының күштілігі соншалықты, онымен бірге басқа
колледждермен оқытудың жаңа түрлерімен, оқыту әдістерімен алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен
көмекші құралдары жеткіліксіз. Пән мұғалімдерінің Интернетті осы уақытқа
дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер жаңа
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ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы тақырып
бойынша білімін жоғарылататын, яғни мұғалімдерді дайындайтын курстар
жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін
зер салып отыру, өзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті,
қажетті парызы. Қаншалықты барлық құралдар жеткілікті болғанымен, пән
мұғалімінің білімі төмен болса, оқушылардың телекоммуникация жөніндегі
білімі төмендеп, болашақта Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның
дамуына әсерін тигізеді.
Білімнің қайнар көзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының
жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда.
Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, лабороториялық
жұмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан олимпиядаға қатысу оқушының
шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.
Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын жақсы, қызықты
етіп көрсету үшін олар гипермәтіндермен, графикамен, дыбыстармен жұмыс
істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында байланыс орната алады.
Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін жақсы білу керек. Сонда
мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-еркін ақпарат алмаса алады.
Басқа елмен байланысу үшін алдын ала оқушының психологиясын дайындау
керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу керек. Бұл тренингте басқа елдердің
мәдениетімен, олардың арсындағы айырмашылықтарды таныстыру бағытымен
өтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен уақыт арасында айырмашылық болады.
Осы жерде электрондық конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты
алуға болады. Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді
екенін уақыт дәлелдеді. Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы
жақсы қалыптасып келеді. Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту
материалдық жағдайының тиімді болуын қарастырады.
Қашықтан оқытудың міндетін түсіну үшін оқушылардың арасында
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ - ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
УТЕГЕНОВА АЙГҮЛ КӨБЕЙСІНҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Мұғалжар ауылы
"Мұғалжар" ЖББОМ МАД тобының тәрбиешісі
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл,
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып
отыр. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша
көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді
қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың
сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның
ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді
халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мәнмағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы. Ал,
жанаша оқытудың негізгі мақсаты – оқушының белгілі бір пән бойынша терең
түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін өмірде кездесетін кез-келген
жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету екендігін білдім.
Бұрын сабақтарымда мен оқушыларға өзім ізденіп дайын білімді ұсынып,
сабақты бүге-шүгесіне дейін өзім түсіндіріп берсем, осы бағдарлама аясында
оқушылардың ойлауы дамитыны, жаңа білімді түрлі дерек көздерінен,
мұғалімнен, оқулықтан және достарымен пікірлесе отырып алатынына көзім
жетті. Жанартылған білімнің негізгі идеясын түсіне отырып, оқушылардың
ойлау қабілетін қалай дамытатынымды ойластырып, жеті модульді кірістіре
отырып химия пәнінен 7-8 сыныптарға арналған сабақтар топтамасын құрдым.
Мақсатым оқушылардың топтасып жұмыс жасауына, өздерін, бірін-бірі
бағалауына және сабақты өз беттерінше меңгеруіне мүмкіндік жасау.
Зерттеу бойынша ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен
сыныптастарымен бірігіп жүргізген жұмыс баланың оқуына және танымдық
әсері жоғары екені дәлелденген.Сондықтан да сабақтарымда диалогтік оқытуды
тиімді пайдалануға тырыстым. Мен оқушыларымды диалогтік оқуға тарту үшін
тиімді сұрақтар қоя білуім керек екенін түсіндім. Сабақтарымды көбіне
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«Ойшақыру», «Миға шабуыл» т.б. әдістері арқылы бастаймын, себебі балалар
сұрақтарға жауап беру арқылы өз ойларын еркін айтып, сабақтың мақсатын
ашып отырды.
ЖИГСО әдісі арқылы да жұмыс жасау барысында оқушылардың
қызығушылықпен жұмыстанатынын байқадым. 8-класта өткізген «Адам
организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі.» атты ашық сабақта
осы әдісті пайдаландым. Барлық оқушыларымқызығушылықпен жұмыс
жасады. Десек те бір оқушының өз ойын еркін жеткізе алмағанын байқадым.
Сондықтан да ол оқушыға түрткі сұрақтар қою арқылы өз ойын айтуға
ұмтылдырдым.
Психологиялық тренингтер арқылы кейбір оқушылардың бойындағы
сенімсіздік пен қорқынышты жойып, класта жайлы атмосфераны
қалыптастырдым.Үйреніскеннен кейін оқушылардың шаттық шеңберіне
ықыласпен шығатынын байқадым. Үнсіз оқушыларымның өздері ортаға
шыққан кезде сөйлеуге тырысып жатқаны мені қуантып тастады.
Топпен жұмыс жасатудың алғы шарты – оқушыларды топтарға бөлу. «
«ЖИГСО» әдісі арқылы т.б. топқа бөлу әдіс – тәсілдерін меңгеріп, сабақтар
кезінде оларды дамыта түстім Алғашында сабағымда кейбір оқушылар топпен
жұмыс жасағысы келмейтіндіктерін айтты, себебі топ құрамы ұнамайды деді.
Өзімнің жұмысымның жемісі деп оқушылардың осы әдіске үйренгеннен кейінгі
сабақтарымдағы оқушылардың топқа бөлінудегі белсенділігін атап айта
аламын.
Заман ағымына сай өзгере отырып, техологиялардың дамыған күрделі
техника ғасырында оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыра
білу шебер мұғалімнің ерекшелігі. Қазіргі балаларды таң қалдыру қиын,
сондықтан да балалардың химия пәніне деген қызығушылығын арттыру
мақсатында , сабағымда түрлі әдістерді шебер қолдана білдім. Сабақтарымда
тақырыппен таныстыру үшін өздерін ізденіске түсіруді көздедім. Осы
тапсырманы орындаған кезде оқушылардың АКТ – мен жұмыс жасаудағы
қызығушылығын байқадым.
Қосымша мәліметтерді ғаламтордан сабақ үстінде алуды, оны пайдаланып
түрлі таныстырылымдар дайындауды үйренді және не білгендерін анықтау
мақсатында түрлі әдістер арқылы жұмыстар жүргізуді тапсырдым. Барлық
тапсырмаларды оқушылар топта, жұпта орындады. Сөйтіп, топта жұмыс
жасауды үйренді.Топ мүшелерінің пікірін тыңдауға, құметтеуге, өз ойымен
бөлісуге, ортақ шешімге келуге дағдыланды. Бұрынғы сабақтарымда оқушылар
топтық жұмысты сайыс деп түсінетін болса, осы әдіспен оқытуда
ынтымақтастықта жұмыс жасау керектігін ұғынды.Топпен жұмыс барысында
постер құруда, сыныптағы суретті жақсы салатын қабілетті оқушыларды
байқадым. А. деген үнсіз оқушымның сурет салудағы қабілетін бұрын – соңды
білмейтінмін.
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Өйткені сабақ үстінде сурет салуды уақыт тапшылығына байланысты өткізу
мүмкін емес , ондай тапсырмаларды үйге беріп жіберетінмін.Топтық жұмыста
дарынды және қабілетті оқушылардың да көшбасшылығын байқап отырдым.
Себебі бірлесіп жұмыс жасауда, топтағы дарынды оқушы өзге топ мүшелеріне
көмек, қолдау көрсете отырып, оның ойын құрметтеп отырды.
«Оқыту мен оқу үшін бағалау» модулінің де теориясың мәнін жете түсініп,
тәжірибеде қолданған кезде оның тиімділігін білдім.
Формативті бағалаудың сапалы білім берудегі ролі басым екендігімен
келісемін. Өйткені формативті бағалауды күнделікті сабақта қолдана отырып,
менімен қатар оқушылар да өз білімдерінің сапасына әсер ете алады.
Сонымен қатар формативті бағалау оқушының сабаққа, оқуға деген ынтасын
арттырады, себебі бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану баланың
қызығушылығын оятады. Бағалауда оқушылар өз – өздерін, бір – бірін
бағалауды, топтық, жұптық бағалау түрлерін меңгереді.
Бір сабағымда мен оқушыларды критерий арқылы бағалатсам, кейбір сабақта
топ басшылары бағалады, ал кейбір сабақтарда өз-өздерін бағалады. Кейде
критерийді өзім дайындап алып келсем, екінші сабақта өздеріне дайындаттым.
Осы кезде мен кедергіге тап болдым . Себебі оқушылардың әлі де болса сөздік
қорының аздығы, жүйелі сөйлей алмауы қатты әсер етті.
Сондықтан да осындай кедергілерді болдырмау мақсатында әр сабақтың
кезеңдеріне тиімді бағалау түрлерін қолдана отырып, өз беттерінше пікір айтуға
, тілек білдіруге дағдыландырдым.
Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі
«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де
көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы
өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала
отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа
жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың
кепілі.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
КУЛУМОВА АНАРХАН КЕНЖЕБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Мұғалжар ауылы
"Мұғалжар" ЖББОМ. Бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып,
толғандырып, анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне
бар сана-сезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері
іске асырылуы тиіс.
Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің
бүгінде ақапараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан
оқытудың маңыздылығын арыттырды. Информатика дәуірі басталды. Оның
қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады.
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны
тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. Қашықтан оқыту формасы бүгінде,
уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз, көпшіліктің өз бетінше үздіксіз
жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге
асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға,
студентке, азматтар мен әскерилерге, жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз
бен шет елдің кез-келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу
құқығын қамтамасыз етеді. Ел азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде
және қоғам қажеттілігін өтеуде, тек осы жүйе мейлінше тиімді әрі икемді.
Жоғарыда айтылған факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен
олдардың жоғары квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту
XXI ғасырдағы ең әсерлі жүйе болып табылады.
Технология – ғылымның практикалық қолданылуы. Қазіргі заманда
дүниежүзінің негізі технология. Ол адамның сана-сезімімен, білімді де
тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жеткен үлкен жетістігі. Яғни ғылым,
прогресс болып табылады.
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Болашақта ғарышты игеру, адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту,
дәлірек айтқанда, экологиялық мәселелер шешіліп, информатиканың қырсырлары ашылады. Сонымен қатар, әлі шешілмеген мәселелер тарапында
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа
коммуникациялық технологиялар түсінігі компьютерлік техника және
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда,
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.
Қазіргі заман техникасында қолданылатын қашықтықтан оқыту зерттеу,
пайдаланылу аймағын анықтау
Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып,
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау
Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз
байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген
қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді.
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық
потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер
мен
жоғары
оқу
орындары
жергілікті
және
аймактық
желіні
пайдаланып,шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме
бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
- Қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттей отырып, қашықтан
оқыту мүмкіндігін пайдаланып, өздігінен қосымша білім алуға болады деген
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.
Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің
бұрынғы дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілуі. Оқу ақрпаратын
шалғайдағы елді мекендерге жеткізуде қашықтан оқыту технологиясын
қолданудың ерекше маңыздылығының бар болуы. Қашықтан оқитындардың
құрамына біріншіден физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оларды
күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты
күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын оқушылар оқи алады.
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Екіншіден жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп
адамдар оқыта алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе
өміріндегі әр түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра алады.
Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің
нәтижесінде білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент
- сервер, мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, электрондык
оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің
ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең түрлері бола алатындай жайлы
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып табылады.
Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды
жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын
кең мағынада алсақ, бұл-тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.
Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен білім
алу. Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен
білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға көзқарастарын
өзгертеді.
Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарымқатынынасының өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені,
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы
кез-келген оқыту
формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар
компоненттерден; оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін
мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды
қамтиытын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу
құралдарынан тұрады.
Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы
технолгиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияға,
баспа құралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдықталған
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты
айырмашылығы сонда, қашықтан оқытуда жүйелі, әрі әсерлі интерактивтік
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп,
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің
өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да
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күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. Бірақ,
материалды беру түрі мен мұғалім – оқушы, оқушының өзара қатынастары
басқаша болады. Қашықтан оқытудың дидактикалық принциптері де
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері т.с.с)
күндізгі оқуыдағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық ортасының және оның
қызметінің мүмкідіктеріне байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру
ерекше болады. Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру
арасында (үздіксіз білім беру жүйесінде), оның кейбір жақтарының
ерекшеліктерін ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан
оқуды жүйе және процесс ретінде айыра білу керек. Қашықтан оқыту – процесс.
Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту формалары сияқты, қашықтан оқыту да
педагогикалық жобалаудың кезеңдерін, оның мазмұндық және педагогикалық
құрамын (педагогикалық технология жоспарындағы әдістеме, оқыту
формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы етуді ұсынады. Бұдан шығатыны,
педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері мыналар: электрондық курстар,
электрондық оқулықтар, оқу құралдарының кешендірін құрастыру, желіде
оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық технологиясын жасау.
Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және дәл жоспарлануын,
ұймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын қойылуын, оқушы
мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ететін қажетті оқу
материалдарының жеткізілуін, оқушы мен оқу материалы арасында кері
байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды. Әсерлі кері
байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай қозғалысының
дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді. Мотивация да кезкелген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі. Оның көтермелеу үшін
әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды. Қашықтан оқыту курстарын
ұйымдастрығанда қосалқы компоненттерді (инвариантты) де қарастыру керек.
Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техниклық және
дидактикалық. Техникалық бөлігі жақсы дамыған. Оның құралы болып
телекоммуникациялар, аудио және видео жазбалар, жергілікті және ауқымды
компьютерлік желілер. Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан
оқыту оқытудың негізгі компоненті болып табылады. Қашықтан оқыту
оқушылар үшін де, оқытушылар үшін де тиімді екендігін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалптасып келеді.
Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының тиімді
болуын қарастырады.
Қашықтан оқытудың міндетін түсіну оқушылардың арасында мониторингтік
сараптама жүргіздім. Мониторинг нәтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу
процесіне жағымды әсер етеді.
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Қашықтан оқыту формасы туралы айтқанда, құрамына; барынша мүмкін
болатын ақпараттың электрондық көздері (желілікті қоса алағанда): виртуалды
кітапханалар, деректер базасы, консултациялық қызметтер, электрондық оқу
құраладыр, киберсыныптар, т.б. кіретін бір ыңғай ақпараттық-білім кеңістігін
жасау туралы айту керек. Әңіме қашықтан оқыту туралы болып отырғанда, ол
жүйеде мұғалім, оқушы және оқулық бар деп түсіну керек. Бұл оқушы мен
оқытушының өзара әсері. Осыдан шығатыны, қашықтан оқыту формасын
ұйымдастыруда ең бастысы электрондық курстар, қашықтан оқытудың
диактикалық жасалымы, педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады.
Қашықтан оқытуды сырттай оқуғға ұқсатудың қажеті жоқ, себеі, бұл жерде
мұғаліммен және киберсыныптағы басқа оқушылармен тұрақты байланыс бар,
күндізгі оқудың барлық жағы, оқудың еркеше формасы ескеріле отырып
қамтылған. Бұдан шығатыны, теориялық талдаулар, эксперименттік тексеру,
жауапты ғылыми-зерттеу жұмыстары талап етіледі. Өкіншіке қарай, біздің
инетернетте көріп жүргендеріміз, компакт-дисклердегі электрондық оқулықтар
педагогикалық талаптарға жауап бере алмайды. Осыдан барып, қашықтан
оқыту курсатырын жасақтаумен және оны әртүрлі базалық, тереңдетілген,
қосымша білім беру мақсаттарындағы әдістемелер қолданумен байланысты
проблемаларды шешудің мәні зор.
Зерттеу барысында келтірілген фактілер мен мысалдар, Қазақстанда
қашықтан оқыту жүйесін құруды және оны аймақтарда кеңейту қажеттігін
көрсетеді. Бұл біліктілігі жоғары, интеллектуалдық сапасы күшті, кәсіби
деңгейі дамыған, халықаралық деңгейдегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор
көмегін тиігзеді,- деп қорытындылағым келеді.
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МАЗМҰНЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЕРЛИКБАЕВА АЙГУЛЬ ДЮСЕНОВНА
БАБАЕВА ЗӘУРЕ МҰРАТҚАЖЫҚЫЗЫ
КЕЛДИБАЕВА ҚАЛДЫБИКЕ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА
САРИЕВА ЛАЙЛА ТУКЕНОВНА
БАЙЗАХОВА САПАРКУЛ САБЫРОВНА
БЕКБАЕВА АҚМАРАЛ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ
БАЙМЕНОВА ГҮЛЗИРА САҒЫНБАЙҚЫЗЫ
ҚАЛТАЕВА ЖАННҰР АЛМАБЕКҚЫЗЫ
ЖУМАЛИНОВА САМАЛ МЕЙРАМБЕКОВНА
СЕИЛБЕКОВА БАРШАГУЛЬ ТУЛЕГЕНОВНА
ЛЕСБЕКОВА САУЛЕ АБИЛЬДАЕВНА
АШИРОВА ГАУХАР ЖУМАБЕКОВНА
УТЕГЕНОВА АЙГҮЛ КӨБЕЙСІНҚЫЗЫ
КУЛУМОВА АНАРХАН КЕНЖЕБАЕВНА
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