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                                                            E00016       31.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ОРАЗЫМБЕТОВА ЗАБИРА АМАНБАЕВНА
          Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Жетітөбе бөбекжай

 балабақшасы, 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
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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,
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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. 

                                                                                         E00022     31.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ЖУНСПЕКОВА  КАЛИЯ  УСЕНОВНА
Тараз қаласы. №5 «Ақ-желкен» бөбекжай бақшасы, тәрбиешісі

      Балабақшадағы тәрбиелеу-оқыту жұмысында балалардың тілін дамыту,
сөздік қорларын дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып,  үйренген сөздерін
күнделікті  өмірде еркін қолдану, әрі оны күнделікті іс-әрекет кезіндегі  тілдік
карым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- тіл
дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді.

Біз  балалармен  сөздік  жұмысын  жүргізе  отырып,  оларды  айналасындағы
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті  мен сапасын, түр-түсі және
пішінін  ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар
жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып,  белсенді  түрде тілдік қарым-
қатынас жасай білуге үйретеміз.
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Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту ісінде тәрбиешінің:
• балалардың тілдік қорларын дамыту;
• жаңа сөздерді меңгерту;
•  үйренген сөздерін  тиянақтап,  анықтап,  әрі  байытып отыру басты міндет

саналады.
    Осы  аталған  міндеттерді  тәрбиеші  үнемі  сөздік  жұмысын  жүргізуде

басшылыққа  алып  отыруы  тиіс.  Балалардың  сөздік  қорын  дамытуда  ойын,
тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын — баланың шын
тіршілігі.Ойын  арқылы  бала  айналасындағы  нәрседен  өзіне  қызықтысына
ықыласы  ауып,  таңдап  алады.  Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш
жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің  дамуына  ықпалын  тигізіп,  таным
белсенділігінің  дамуына  жол  ашады.  Қай  бала  болмасын  ойынмен  өседі,
өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш
нәрсеге тәуелсіз.Ол өзін еркін үстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың
баспалдағы,  бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы.  Баланың білуге
деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады.

Тілдік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі
орын алады.Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және
құрастыру.  саяхат,  ойын-сабақтарын  ұйымдастыру  барысында  балалардың
тілдік қорларын дамытады.

     Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы
ойындарды,  тапсырмаларды  қолдану,  балаларды  заттарды  бір-бірімен
салыстыруға,  оларды  қасиетіне  қарай  ажыратуға  және  оны  танып  білуге
үйретеді.  Сөйтіп  бала  топтағы  жасына  сәйкес  бағдарламалық  міндетті
меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды
ойнай  білуге,  ойын  ережесін  сақтауға,  әрі  оларды  ойната  отырып,  ойлануға
бағыттайды,  заттың  атын  немесе  қасиетін  есінде  сақтап  қалуға  жол  ашады,
ойынға қызыктыра отырып зейінін, қиялын дамытады.

Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен қарым-
қатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне қуанып, мәз болады. Сондықтан да
ойын-тапсырмаларды  таңдауда  және  іріктеуде  балалардың  жас  және  жеке
ерекшелігін ескерген жөн.

Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сөздік ойын) үш
түрлі етіп өткізуіне болады .

    Заттармен  ойналатын  ойын  ойыншықтарды,  табиғи  заттарды  қолдану
арқылы өтіледі. Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата»,
«Қай ағаштың жапырағы», «Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы
аз», т.б.

Үстел  үсті  ойынын  ұйымдастыруда  домино,  лото,  суреттер  қолданылады.
Мысалы:  «Суретті  құрастыр»,  «Қандай  затқа  ұқсайды?»,  «Қай  сурет
тығылды?», «Бір сөзбен ата», «Кім байқағыш», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын
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тап», «4-ші не артық?», «Есіңде сақта».
Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз

мағынасын  түсінуге,  орынды  сөйлеуге  үйренеді.  Мысалы:  «Сөз  ойла»,  «Сөз
құра», «Жұмбак ойла», «Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата».

     Сонымен  қатар  балалардың  тілдік  қорларын  дамыту  жұмысына
ойындарды  қолданумен  қатар,  «Пішіндер  көрмесі»,  «Өрнекті  есіңде  сақта»,
«Қиын жолдар», «Суретті жалғастыр», «Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар»
тәрізді жаттығу тапсырмаларды да пайдаланып отыру өз нәтижесін берді. Бұл
аталған жаттығу, тапсырмалар балалардын тілдік қорын дамыта отырып, таным
белсенділіктерін және саусақ бұлшық етін дамытады.

Жалпы  ойынды  ұйымдастыру  ойынды  өткізуге  әзірлік,  ойынды  өткізу,
ойынды талдау сияқты үш бағытты қамтиды.Ойынға қажетті құрал, заттарды
даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып табылады.

Балаларды  ойынның  мазмұнымен  таныстыру  ойынды  өткізу  болып
табылады.  Ойынды  талдау,  бұл  ойынның  өз  мақсатына  жетуі,  балалардың
белсенділігі және олардың іс-әрекеті болып табылады.

     Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма-
жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік
қоры  дамып,  ауызша  сөйлеу  машығын  игереді,  таным  белсенділіктері
қалыптаса түсіп,  ақыл-ойы өсіп жетіледі,  әрі  адамгершілік қасиеттер бойына
сіңіреді.

    Міне, сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы баланы
жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлемін және бұл менің ең негізгі алдыма
қойған мәселем.

Сонымен,  баланың сөздік  қорын  дамытумен  қатар,  тілін  дамыту  да  ойын
арқылы жүзеге асады.

6



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

 E00068      04.11.2020         

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС

АЙТБАЕВА МАЙРА НЕСИПБЕКОВНА
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Ш Уалиханов атындағы

орта мектеп. Мектепалды даярлык сынып мұғалімі

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. 

7



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

      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  әдіс-тәсілдерін  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, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты
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талабы. 
    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 әдіс-
тәсілдері  мен  әр  түрлі  құралдарые  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап
етеді. 
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Бастауыш 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. 

       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
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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, «Егер сен болашақтағы өзгерісті
байқағын келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып,
оқушы  бойындағы  қабілетті  жетілдіріп,  оқушыларды  болашаққа  жетеклеп,
жақсы істі бастағалы отырмыз.  

                                                                       E00072   04.11.2020
                                                                                                         

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ӘЛІМБЕКОВА  САҒЫНЫШ ТҮЙМЕБЕКҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті

  С.Әліұлы атындағы ЖОМ
 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 әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап
етеді.  Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа 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
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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.

  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
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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
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
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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
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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E00026    02.11.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

САДЫКОВА МАРАЛ УТЕУБАЕВНА
Тараз қаласы №5 «Ақ желкен» бөбекжай бақшасы, тәрбиешісі

   Тіл – табиғаттың үлкен сыйы.
Тіл арқылы адамзат тілдесудің үлкен мүмкіндіктеріне қол жеткізеді, қарым -

қатынасын біріктіреді,  және көзқарастарын қалыптастырады. Дүниенің қыр -
сырын танып білуге жол ашады.

   Сондықтан, тілдің дамуына,  әсіресе мектеп жасына дейінгі  бала тілінің
дұрыс қалыптасуына ерте бастан ерекше мән берген жөн.

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 тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
     Балабақшада тәрбиеленіп  жүрген баланың тілі  де,  ой -  өрісі  де  үйде

жалғыз  жүріп өскен баладан анағұрлым жақсы дамиды.  Онда  баланың тілін
жаттықтырып, ой - өрісін дамытуға көп көңіл бөлінеді. Әсіресе, баланың жас
ерекшелігіне  қарай  айтылатын  қызықты  тартымды  өлеңдер,  тақпақтар,
жаңылтпаштар  бала  ұғымын  кеңейтумен  бірге,  дыбыстарды  дұрыс  айтып
үйретуге баулиды, сөздік қорын байытады.

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді.
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет.
Серіктестері  айтқан  әңгімені  тыңдап  отыруға,  мазмұнын  түсінуге,  әдеби
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.

    Тіл – адамдардың бір - біріне пікір алысып, қарым - қатынас жасайтын
құралы болғандықтан тілдің қоғамдық, тәрбиелік қызметі ерекше.

Тілдің  грамматикалық  сөйлеу  мәдениетін  игеруде  баланың  сәби  шағынан
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басталып,  біртіндеп  жетілетін  кезең.  Сондықтан  баланы  балабақшада  оқыту
мен  тәрбиелеу  бағдарламасында  белгіленген  оқу  іс  -  әрекеттің  көп  уақыты
балалардың тілдерінің дамуына, көркем сөз өнеріне баулуға, мәнерлеп сөйлеуге,
тіл  мәдениетіне  жұмсалады.  Табиғи  құбылыстардағы  ақиқаттылықты
сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір
нәрсеге  тиісті  белгілерді  табуға,  нақты  бейнелеуге,  әңгімеде  ой  -  өрісін
жеткізуге  үйрету  керек.  Балалардың сипаттау  әңгімелері  түрлі  сөз  мәнерінде
сонымен  қоса  тілдік  (метафора,  теңеу,  эпитет,  балама  қолдануда)  сөз  өнері
өзіндік ерекшелігін ашу қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме
құрастырады.  Баланың  өзі  құрастырған  әңгімесінде  жанрдың  негізгі
ерекшелігін  таба  білуінде.  Сюжет  ерекшеліктері  мен  әдеби  шығармалардың
мәнерлігі  (ертегіні  толық  айтып  беру).  Ертегідегі  жақсылықтың  жеңгені,
сиқырлық жайында,  кейіпкерлерді  басқа  бір  нәрсеге  айналдырып,  және т.  б.
қолдана отырып,  ертегі  құрастыруға  үйрету.   Бұл жаста балалар шығарманы
қызығушылықпен  тыңдайды,  әңгімелерді  түрлендіре  біледі.  Баланы
шығармашылық  қабілеттілігінен  туындаған  әңгімелеріне  көңіл  аударып,
құрдастарының  әңгімелерін  тыңдауға  бейімдеп,  қиыншылық  тудырған
жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету енгізе керек.

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. Мектепке  дейінгі  шақта  бала  тілі  икемді  келеді,  сондықтан  -  да
балалармен  жүргізілетін  жаттығу  түрлері  әр  алуан.  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.

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі
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-  Сөз,  сөйлем,  өлең,  жұмбақ,  жаңылтпаштарды  айтқызып,  дыбыстарды
үйрету.

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, 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
   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.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АЛИМБЕКОВА ГҮЛЖАН ТҮЙМЕБЕКҚЫЗЫ
Шымкент қаласы. Терешкова атындағы  № 31 ЖОББМ

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  қыр-
сырлары  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

19



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

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 қарым-
қатынынасының  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.  

                                                                  E00047      03.11.2020 
7. Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы
ТАБЫЛДЫ ГҮЛЖАН НҰРЛАНҚЫЗЫ
Манғыстау  обылысы   Қарақия  ауданы  МКҚК   "Жауқазын"  бөбекжай-

бақшасының                    МАД сыныбының тәрбиешісі

      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
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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
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.
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    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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  F00016      05.11.2020   
                                                                    

ТӘРБИЕШІ БОЛУ-БІР БАҚЫТ

БАЗАРБАЕВА ТӘТТІ АМАНЖАНҚЫЗЫ
БҚО. Теректі ауданы, Ұзынкөл ауылы

"Бүлдіршін" бөбекжайы тәрбиешісі

    «Еңбегіннің ел кәдесіне жарағанын өзі – үлкен бір бақыт». Адам өмірінде
болашағына жол сілтейтін маңызды шешім – кәсіп таңдау. Көп жас мамандар
кәсіби бағыт беретін саланы тандайды, ал мен тандаған мамандық – тәрбиеші.
Мен  өзімнің  шешімімнің  дұрыстығын,  мамандық  таңдауда  қателеспегенімді
білемін. Балалардың жарқын жүзі мен күлкісі, ата – аналардың  ықыласы мен
ризашылығы, алғысы – соның белгісі десем де болады. Біздің мамандық басқа
мамандық  иелерімен  салыстыратын  емес,  жауапкершілікке,  қомқорлыққа,
сүйіспеншілікке толы.

    Мен тәрбиеші мамандығы бойынша жұмысымды  жылдың жартысынан өз
жұмыс  өтілімімді   бастадым.Жұмыс  барысында  маған  қиындықтар  болды,
бірақ  көп  ұзамай  өз  тобымның  балаларына  бауыр  басып  кеттім.  Әр  күні
олардың  сүйкімді  қылықтары  мен  жүздерін  көріп,  былдрлаған  тілдерін
естігенде,  еріксіз  жүзіме  күлкі  үйіріліп,  жас  балаша  бірге  ойнап,  солардың
күйіне  енмін.  Мен  балалардың  анасындай  болуға  тырсамын,  оларды  жақсы
көріп,  сөздері  мен  істеріне  түсінушілік  танытып,  мейірімділікпен  қараймын.
Қазақ атамыз айтқандай  “бес саусақ – бірдей емес”- деп топтағы әр баланың
мінезі  де көңіл күйі де әр түрлі.Солардың жан дүниесін түсіну,  көңілін табу
менің  міндетім  деп  білемін.  Әр балам  мен  үшін  баға  жетпес  маржанға  тең.
Маржан  тастардың  асыл  болса  мен  үшінде  әр  балам  жеке  дара,  көзімнің
қарашығындай  десем  де  болады.  Әр  бала  балабақшаға  келгенде,  өзін  еркін
ұстай  білсе,  балабақшадан  жылулықты  сезінсе,  өз  үйіндей  санаса,  ол
тәрбиешінің  зор  еңбегімен  ықыласы,  балаларға  деген  махаббаты.Француз
ағартушысы Жан-Жак Руссо «Бала туғанда ақ қағаздай болып таза туды,оның
үсітнен  шымай  қалай  салсан  қағаз  бетіне  солай  түседі,  бала  тәрбиесі  сол
сияқты, өзің қалай тәрбиелесең ол солай тәрбиеленеді» – деген осы нақыл сөз
біздің  жұмысқа  арналғандай.  Балабақшадағы  әр  бала  бүгінгі  ұрпақ,  ертеңгі
келешек . Сондықтан біз оларды үлгіліде тәрбиелі болуға, Келешекте өздеріне
мақсат  пен  арман  жолын  қалыптастыруға  жол  көрсетіп,  бағдар  береміз.
Бауыржан  атамыз:«Ешкім  іштен  батыр  болып  тумайды,  батырлық  та  мінез
секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады» – деп  айтқандай
біздің маман иелерінің еңбегінің зор екенің осыдан да көруге болады.Тәрбиеші
бала  зейінің  дамыта  отыра  жеке  тұлғаға  айналдыру  әр  тәрбиешінің  басты
міндеті.

24



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

      Тәрбиеші  өзінің   әрбір өткізген сабағын баланың  ақыл- ой парасатын
дамыта  білетіндей,  баланың  жас  шамасына  қарай,  қабілет  ерекшелігіне  сай
құрылса,  баланың  ынта-  жігері  артып,құлшынысы  оянатыны  сөзсіз.  Мен
өзімнің еңбек жолы мен сабақ барысында  балалардың ой өрісін, тіл байлығын
дамыту  мақсатында  ойындар  видеороликтер  мен  ертегілерден  көрініс
ұйымдастырамын.  Себебі  бала  рольде  өзі  ойнаса  сол  кейіпкердің  жақсы
қасиеттерін алып, жаман қасиеттерінен жиіркеніп, өзінің бойын сіңіреді

     Абай атамыз айтқандай қазақ баласының  бойында «ыстық қайрат, нұрлы
ақыл,жылы жүрек» болуы керек деп атап көрсеткендей,  өмір  сүрудің  басты
міндеті мен заңдылығы болса, онда осы үш қасиетті балалардың бойыны мен
санасына сіңіре білу – ол менің міндетім.

    Қорыта келгенде  өз мамандығымды терең меңгеріп үздік тәрбиеші болып
қалыптасып,  жоғары  нәтижелі  жетістіктерге  қол  жеткізетініме  сенімдімін.
Еңбек жолымда балаларға мейірім төге отырып,өмірге деген кызығушылығын
оятуға,  адамгершілікке,  бірбіріне  деген  сүйіспеншілікке  және  олардың  биік
белестерге жетуіне, жауапты екенімді еш уақытта да естен шығармаймын.

E00075    04.11.2020

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯСЫН САБАҚТА ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

БЕРДИЕВА  ҚАЛАМҚАС  ИБРАГИМҚЫЗЫ
Атырау қалалық   №24 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

 
Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай

білім  қажет.  Өйткені,  тәуелсіз  Қазақстанды  дамыған  бәсекеге  қабілетті  елу
елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі  даму кезеңі
білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып
отыр.  Мектеп  өміріне  еніп  отырған  жаңа  технологиялардың  ерекшелігі  өсіп
келе  жатқан  жеке  тұлғаны  жан  –жақты  дамыту.  Соның  ішінде  мүмкіндігі
шектеулі оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз
әсерін  тигізуде.  Бастауыш  мектеп-  оқушы  тұлғасы  мен  санасының  дамуы
қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім
үздіксіз  білім  берудің  алғашқы  баспалдағы,  қиын  да  жауапты  іс.  Оқытудың
әртүрлі  технологиялары  сарапталып,  жаңашыл  педагогтардың  іс-  тәжірибесі
зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа
формация  мектебінде  жұмыс  істеп  жүрген  педагогтардың  алдында  тұрған
 проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар:

·        баланы оқи білуге үйрету
·        баланы ойлауға үйрету
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·        баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.
   Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің

мақсаттары  кеңейіп,  үлкен  өзгерістер  үстінде. Әр  педагогтың  міндеті-
оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау,
жағдаяттар туғызып,  оның шешімін табуға  бағыттау,  жаңаны іздеуге,  жүйелі
зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру.

   Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап
ретінде бергім келіп отыр. 

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады? 
• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен. 
•  Оқыту  мен  ұйымдастырудың  тиімді  әдістерінің  /стратегияларының/

көптігімен. 
• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен. 
«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге технологиялардан

қандай ерекшеліктері бар? 
•  Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту,

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ . 
• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы. 
• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері. 
Осы  жобамен  жұмыс  жасау  барысында  мұғалім  оқушының  өзін  ізденуге

жетелейді,  ойлануға үйретеді.  Педагогикалық технология оқушылардың жеке
басын  дамыту  мен  білім  беру  мақсатына  жету  жолындағы  педагогикалық
қызметтің,  іс-  әрекеттің  жүйелі  дамып  отыратын  жобасы  ретінде  оқушы
белсенділігін  арттыруды  көздейді.  Ал,  оқушы  белсенділігінің  артуы  оны
шығармашылыққа жетелейді. 

Шығармашылық  дегеніміз –  адамның  өмір  шындығында  өзін-өзі  тануға  ,
жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет
әр  баланың  табиғатында  болуы  мүмкін. Біздің  міндетіміз –  оқушыға  оның
бойында  жасырынып  жатқан  мүмкіндіктерін  ашып  көрсету.  Өз  тәжірибемде
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін,  сабақта  және
сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген
әдіс- тәсілдерін қолданамын: 

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас
тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/ 

•  Берілген  тапсырманы  түрлендіру  бағыттағы  жұмыс /  эссе,шығарма,
сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/ 

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу, 
мәтіндегі  ұқсастық  пен  айырмашылықты  табуға  /Вендиаграммасы,

аялдамамен оқу стратегиясы/ 
• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/ 
• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу
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стратегиясы
• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/ 
• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/ 
Мен  үшінші  деңгейлік  оқыту  курсынан  биылғы  жылы  өтіп, өзімнің  іс-

тәжірибемде
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану

оқушылардың  шығармашылық  қасиетін  анықтауда,  күшейтуде,  оқытудың
тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды.

    Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш
сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең
керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім
деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу.

Сын тұрғысынан  ойлау  сынау  емес,  шыңдалған,  бірін  –  бірі  толықтырған
ойлау.  Ең  бастысы  жекелей,  топта,  сыныпта  оқушылардың  білім  деңгейін
көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын
сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор.

     Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында
жұмыс  жүйесін,  оқушылардың  дербес  белсенді  әрекетін  дамытуда,  өздік
жұмысының  тиімділігін  арттыруда  «Сын  тұрғысынан  ойлау»  барысындағы
әдіс-тәсілдер  білімді  меңгертудің  әр  түрлі  кезеңінде  қолдануға  болатынын
тәжірибе көрсетті.

    Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту  бағдарламасы  ұстаз  бен  оқушыны
ізденуге  жетелейтін,  шығармашылық шабыт беретін,  болашаққа  деген үмітті
арттыратын бағыт.

Әр  оқушыда  өзін  –  өзі  дамыта,  жетілдіре  бақылай  алатын  дағды
қалыптастыру,  соған  сәйкес  өз  бетінше білім алуға  үйрету,  дамудың ең биік
шыңына  жету  болып  табылады.  Яғни,  ең  алдымен,  шығармашылық  ойлау
нәтижесінде  жаңалық  ашылады,  тұлғаның  дамуы  жеделдейді.  Оқушы  ойын
осылайша шыңдауға мүмкіндік туады.

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет:
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек.
2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру.
3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану.
5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап

ету.
6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау.
Сын  тұрғысынан  ойлау  технологияларын  пайдалану  нәтижесінде  қазіргі

оқушының:
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- Сабаққа қызығушылығы артады;
- Нақты өз деңгейінде бағаланады;
- Жеке қабілеті айқындалады;
- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді;
- Даму мониторингі айқын көрінеді;
Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар:
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын?
- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе?
- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде

ойлауға үйренеді.
Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары:
- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау;
- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау;
- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру;
- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау;
- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау;
- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау;
- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
Өз  іс-тәжірибемде  сыни  тұрғысынан  ойлау  технологиясы  арқылы

оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа
баулуға көп көңіл бөлемін.

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың
бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған
әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты
білім  беруді  өз  тәжірибемде  жиі  қолданамын.  Сын  тұрғысынан  ойлау
технологиясының басты ерекшеліктерін  сабақтарымда  қолданылу жолдарына
тоқталмақмын.  Менің  өз  іс-  тәжірибемде  әдебиеттік  оқу  сабағынан
өткізген М.Дулатовтың «Қыс» тақырыбында өткізген сабағыма тоқтала өтейін.

    Сабағымды бастамас бұрын,  оқушыларымның психологиялық жағынан
көңіл күйлерін қалыптастыру және олардың арасында достық қарым- қатынас
орнату  мақсатында  түрлі  көңіл  көтеретін  тренингтер  қолдандым.  Тренинг
барысында көңілді әуені ойналып тұрды. «Құрдастар тобындағы өзара қарым-
қатынас  оқуда  маңызды  рөл  атқаратынын  көрсетті.Оқушылар  жұпта  немесе
топтарда жұмыс істегенде, олар «мұғалім- оқушы» сұхбаты түріндегі өзара іс
-қимылға  қарағанда  мейлінше  «симметриялы»  болып  табылатын  өзара  іс-
қимылға  таратылады,  осылайша,  негізділген  дәлелдерді  әзірлеуде  және
қадағаланатын оқиғаларды сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие болды» деген      

    Мерсердің ойын негізге ала отырып, оқушылардың ұйымшылдық қарым
-қатынастарын  жақсарту  мақсатында  топтарға  бөлдім.Оқушыларды  топқа  әр
түсті  фишкалар арқылы бөлдім. Фишка түстес көрсеткіші бар партаға барып
отырады.
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Мен бұл сабақтарымды мынандай кезеңдерден құрдым:
Балалардың  қызығушылықтарын  ояту  мақсатында  сөзжұмбақ  шешіліп,

бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады.
1. «Болжау» стратегиясы
2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы
3. «Топтастыру» стратегиясы
4. «Әдебиет үйірмесі»
5. «Бес жолды өлең» стратегиясы
1-ші «Болжау» стратегиясы.
Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді.
2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы.
1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз.
2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік
3.Жылқышының еңбегі
3-ші «Топтастыру» стратегиясы. «Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне

түсіреді.
4-ші «Әдебиет үйірмесі»   Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік»
• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта
Ал  сабақтың  нәтижелігін  көрсететін  кезеңнің  бірі  -бағалау.  Балаларды

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ
қорғаған  сәтте  оқушылардың  бір-  бірін  қошеметтеп,  күш  жігер  беріп
отыратындарын  көргенде  көз  қуантты.
Қорыта  келгенде, Пажарестің  «білім  беру  стилін  таңдау  кезінде  мұғалімнің
білімділігінен гөрі сенімге негізделген ой-тармақтарының ықпалы күштірек деп
сендіреді:оқыту  үдерісінде  қалыптасқан  көзқарастар  мұғалімнің  сыныптағы
«іс-әрекетіне  пәннің  қалай  оқу  керектігі  жөнінде  әбден  қалыптасып  қалған
пікірлер  анағұрлым  күштірек  ықпал  етеді.»  дегендей,  «Сенім»  ұғымына
тереңірек  ұғынып,  сабақтарымда  тиімді  қолдануға  тырысамын.  Оқушыларда
сенімділік артқан сайын , олар жұмыс істеуінде жылдамдықтың, нақтылықтың
көріне  бастағандығының  куәсі  болдым.Сыныптағы  оқушылардың
ұйымшылдығы  қалыптасып,  топта  бірлесе  жұмыс  жасаулары  көз  қуантады.
Мені  ең  таң  қалдырған  іс-әрекеттердің  бірі  бірде-  бір  оқушы  тақырыпты
талдаудан  тыс  қалып  қоймайды.  Адам  бойындағы  қабілеттерін  дамытып,
олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына
көмектеседі.Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп,  қабілетін ояту,  жаңа
рухани күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады.

    Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін,
қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық қабілеттерін сабаққа және
сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады

Мұнда  басты  назар  аударатын  нәрсе  –  оқушылардың  ауызша,  жазбаша
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тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша,
жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл
байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз.

Оқушыларды  шығармашылық  бағытта  жан-жақты  дамыту-бүгінгі  күннің
басты  талабы.  Осы  талап  тұрғысынан  алғанда  оқу  –тәрбие  үрдісін
ұйымдастырудың  сан  түрлі  әдіс-тәсілдерін  іздестіру  жаңа  технологияларды
тиімді пайдаланудың маңызы ерекше.

     Қазіргі  таңда  оқытудың  елуден  астам  технологиясы  бар  екенін
ғалымдарымыз айтып, осылардың кейбіреуі біздің білім беру жүйемізге еніп,
тәжірибемізден орын алуда. Қазіргі ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен
мақсат-өмірдің  барлық  саласында  белсенді,  шығармашылық  іс-әрекетке
қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан
қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан келеді.

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа
ұмтылуы,  ақпаратты  өзі  іздеп  табуы,  шапшағаңдығы  мен  еркіндігі,
шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі.

   Оқушылардың  шығармашылығын,  танымдық  белсенділігін  арттыруда
шығармашылық  сабақтарды  өткізудің,  оқушының  өз  бетімен  ізденіп,
шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

    Оқушыларым  қазіргі  таңда  топпен,  жұппен  жұмыс  атқара  біледі.  Өз
ойларын  ашық  ,нақты  және  сыни  тұрғыдан  ойлай  біледі.  Оқушыларымның
сабаққа деген қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер
де жаңа технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек,
өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың
мына сөзімен аяқтағым келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал
жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында»
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС

ЕРМАГАМБЕТОВА   ГҮЛЖАНАТ  УРАЗБАЕВНА
Ақтөбе облысы  Хромтау ауданы   Қызылсу орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі

    Қазақстан  Республикасында  білім  берудің  жаңа  жүйесі  дайындалып,
әлемдік  білім  беру  кеңістігіне  енудің  батыл  қадамдары  жасалынуда.  Бұл
педагогика  теориясы  мен  оқу  -  тәрбие  үрдісіндегі  елеулі  өзгерістерге
байланысты болып отыр. Білім беру парадигмасы /үлгісі/ өзгерді, білім берудің
жаңа  мазмұны  пайда  болды.  Оқу  үрдісіне  жаппай  жаңа  педагогикалық
технологияның түрлері енгізілуде.  Оқу - тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық
технологияларды ендірудің алғашқы шарты: мұғалімдердің инновациялық іс -
әрекетін  қалыптастыру  болып табылады.  Жаңа  педагогикалық  технологияны
меңгерген  әрбір  мұғалім  өз  сабағын нәтижелі  даму жағынан  көрсете  алады.
Отанымыздың  келешегі,  тәуелсіздігіміздің  тірегі  -  жас  буынды  заманның
ағымнан қалыспайтын, осы заманғы технологияларды жетік меңгерген, жан -
жақты  білімдар  азамат  етіп  тәрбиелеу  аса  маңызды  басымдықтардың  бірі.
Ұжымдағы  жұмысты  жаңа  бағытта  басқарудағы  мақсат  –  шығармашылық
ізденістегі мұғалімдердің қатарын толықтырып білім беру оқыту жүйесін және
әдістемесін заман ағымына, талабына сай жүргізу.

    Елбасы Н.  Ә.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  арналған  “  Қазақстан
экономикалық,  әлеументтік  және  саяси  жедел  жаңарту  жолында”  атты
Жолдауында  “XXI  ғасырда  білім  деңгейін  дамыта  алмаған  ел  тығырыққа
тірелетіні анық” деп айтқандай, білім беру үрдісін әлемдік стандарт деңгейіне
жеткізу  үшін жаңа сипаттағы педагогикалық мамандар қорын даярлау  қажет
екендігін баса айтқаны мәлім.

Мектептегі мұғалімдердің қазіргі заман талабына қарай, әр мұғалімдер өзінің
педагогикалық білімдерін жетілдіре отырып жаңа формацияға сай негізделген
инновациялық  технологияларды  пайдаланып  сабақтарды  өткізу,  тиімді  сабақ
болуы тиіс.    

   Білім беру жүйесіндегі  ізгіліктіліктендіру,  диференциялау және жекелей
ықпал  ету,  интеллектілікті  көтеру,  шығармашылық  бастамалары  білім
мекемесінде жоғарғы деңгейде қалануы тиіс. Себебі мұғалім шығармашылығы
арқылы  оқушы  шығармашылығы  мен  қоғамдық  өмірдегі  белсенділіктері
қалыптасады.  Жас  мамандарға,  мұғалімдерге  жаңашылдықтан,  өзгерістен
қорықпауға бағыт берілуі керек. Осылай дайындықтан өткен маман қызметке
белсене  араласуы,  одан  рахат  табуы  ғажап  емес.  Осы  жағдайда  нәтижеге
бағдарланған  білім  беруде  педагогті  дамытудың  басты  көзі  жасанды  түрде
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міндеттелген  «  әдістемелік  жұмыс»,  «тәжірибені  енгізу»  емес,  нақты  оқу  -
тәрбие үдерісіндегі  және оны болжау мен ұйымдастырудағы біріккен қызмет
болуы тиіс.

Яғни  тек  іздемпаз,  шығармашылықпен  ойлай  білетін  педагог  қауым  ғана
оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге жол таба біледі

   Қазақстан  мектептерінде  білім  беру  мен  тәрбиені  жаңаша  жүргізуде
төмендегідей жұмыстар жүргізілсе.

- мектеп құрылымын мазмұныны сәйкес жаңарту
- оқытудың жаңа инновациялық технологияларын ендіру.
-  мектеп  басқаруда,  педагогикалық  әдістемелік  жұмыстарды  ғылыми

негізінде жүргізу, оның сапалық деңгейін көтеру.
    Білім беру мазмұның жаңарту мен қатар, оқытудың жаңа әдіс - тәсілдердің

әр - алуан құралдарын қолдану - бүгінгі күннің көкейтесті мәселесі.
Жаңа білім беру жүйесі, жаңа талапқа сай педагогикалық технологияларды

оқу - тәрбие процесінде пайдалану арқылы қалыптасады.
     Қазақстан Республикасы Білім Заңының баптарында: «Білім жүйесінің

басты  міндеті  -  ұлттық  және  жалпы  адамзаттық  құндылықтар,  ғылым  мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға,  дамытуға және
кәсіби  шеберлігін  шындауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар
жасау»- делінген.

     Тұлғалар  қызметін  қалыптастырудың негізгі  бағыты -  педагогикалық
инновацияны дамыту. Білім берудің мақсаты – әр түрлі деңгейдегі білім беру
әрекеттерінің жоспарланған нәтижесіне жету. Бұл жерде біздің мектепке керегі
мектеп деңгейі.  Мектеп деңгейіндегі  мақсат мектептің белгілі  баспалдақтары
бойынша көзделген білім нәтижесіне жету. Кәсіби білім мен өмірге пайдалы
біліктілік пен дағдыларды қабылдау, белгілі кәсіптік пен әлеументтік мақсатқа
жету, өмірде өзінің лайықты орнын табу. Жалпы алғанда кез - келген салада
білікті маман болып қалыптасуы үшін жағдай жасау.

    Бұқаралық мектеп жағдайындағы қазақстандық білім беру жүйесінде оның
« білімдік» үлгісін, оның мақсатты, мазмұнды және іскерлік сипаттамасын іске
асырушы дәстүрлі түрі басым. Мұндай мектептің негізгі мақсаты - мәдени мінез
-  құлықты игеру,  білім алуды жоғарғы оқу орнында жалғастыруға  дайындау.
Қазақстанда бұрынғыша жалпы қабылданған сынып - сабақ жүйесі бойынша
жұмыс істеп келеді.

    Білім берудің замана парадигмалары бүгінгі күні білімдегі басты мақсат
«тұлға бойында ұлттық, әлемдік мәдениеттің ұштасуын, оның өткенді, бүгінгі
күн  мен  болашақты меңгере  отырып,  оның  қалыптасуына  енуді  қамтамасыз
ететін  өзін  -  өзін  жетілдіруге  даярлығын  қалыптастырудан»  атап  көрсетеді.
Әлемдік  білім беру  тәжірибесі  дамуының осы заманғы үрдісі  инновациялық
режимдегі білім беру процесін ұйымдастыруда алға қойып отыр.

 мектептерде бірлесіп жұмыс істеуді  жүзеге асыру.  Әдістемелік бірлестік
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жұмысты жандыра отырып мұғалімдердің бірлескен топтық жұмысы арқылы
жұмысты дұрыс жолға қоюға болады.

 білім жүйесі әлемдік деңгейге жеткізу үшін, ашық түрде білім беру, сын
тұрғысынан  ойлау,  диалогтық  оқыту,  кері  байланыс,  білім  беруді
ақпараттандыру  мен  оқыту  әдістемелерін  оңтайландыру,  рефлексивті  ойлау
технологиясын қарқынды пайдаланып сабақ өткізу.

білім беру ісінің барлық деңгейінің мазмұнын жаңарту мысалы (сабақ
жосарларын) және замана талаптарына сай дайындау сапасын жоғарлату;

 әлемдік білім кеңістігіне шоғырлану және тұлға мен қоғамның білімге
негізделген қажеттілігін қанағаттандыру үшін көп деңгейлі үздіксіз
білім берудің ұлттық үлгісін модернизациялау мақсатында білім беру
ісін, ғылым мен өндірісті ұштастыра жүргізу.

 ата  -  аналардың балалардың оқыту  мен  тәрбиелеуге  белсенді  қатысуын
қамтамасыз ету, мектеп өміріне жиі араластыру.

    F00040    09.11.2020

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
 ОҚУЫН САРАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ

ДЖАМАНСАРИЕВА  МАЙРА
Жамбыл облысы   Қордай ауданы   Масанчи ауылы  

№13 орта мектеп  Бастауыш сынып мұғалімі

     Саралап оқыту – бұл оқыту үрдісін ұйымдастыру формасы, мұғалім оқу
үрдісі  барысында  бірыңғай  сапалық  қасиеттері  бойынша  қалыптастырылған
оқушылар  тобымен  жұмыс  істейді.Саралап  оқытуәрбір  оқушының  мақсатқа
жетуіне ықпал етеді. Әрине, әр оқушыны өз мүмкіндігіне қарай оқытқан жөн.

     Саралап  оқыту  әртүрлі  оқушылар  тобы  үшін  арнайы  оқу  үдерісін
қамтамасыз  ететіндіктен,саралау  түрлерін  тиімді  қолдану  әр  оқушының
қажеттілігін  ашу  мен  қолдауға,  оқыту  үдерісін  жетілдіруге,  оқу
бағдарламасының  қойған  мақсат,  міндеттеріне  жетуге  және  кең  ауқымды
дағдыларды  игеруіне  мүмкіндік  береді.  Ал  бұл  өз  кезегінде  мұғалімдерден
оқыту үдерісі мен мазмұнды дұрыс саралауды және олардың түрлерін таңдай
алуды талап етеді.

     Оқыту  үдерісін  саралауға  тоқталсақ,бұл–  жаңа  материалды  ұсыну
жолдары,  оқушылар  орындайтын  жаттығулар,  қойылатын  сұрақтар,  оқыту
әдістері  мен  оқушылардың  бойында  дамытылатын  ойлау  үдерісі.  Әр  оқушы
үшін оқу үдерісі – оның өз ұғымын жетілдіру үшін білім беру бағдарламасының
мазмұнын игеруі.  Саралау үдерісі анағұрлым жоғары деңгейлі ойлау үдерісін
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пайдалануды  ынталандырады.  Мұғалімдер  білім  беру  бағдарламасын  тиімді
саралау үшін келесі өзгерістерді енгізе алады:

1.  Жоғары  деңгейлі  ойлау  дағдылары:  пайдаланылатын  әдістер  ақпаратты
алуға  емес,  оны  пайдалануға  айрықша  баса  назар  аудару  керек;  оқушылар
мәліметтерді  жаңа  жағдайларда  қолданып,  оларды  жаңа  идеялар  құру  үшін
пайдалануы,  орындылығын  бағамдауы  және  оны  жаңа  өнім  жасау  үшін
пайдалануы керек.

2.  Ашықтық:  жаттығулардың басым бөлігі  ашық жаттығудан,  яғни жалғыз
дұрыс  жауабы  болмайтын,  одан  әрі  ойланып,  зерттеуге  жетелейтін
тапсырмалардан тұруы керек.

3. Жаңалық ашу: жаттығулардың басым бөлігі оқушылардың заңдылықтарды,
идеяларды және негізгі қағидаттарды аңғаруы үшін ойлау үдерісін пайдалана
алатын түрлі жағдаяттардан тұруы керек.

4.  Ой-пайымдарының  дәлелі:  оқушыларға  өз  қорытындыларын  ғана  емес,
осы қорытындыны жасауға негіз болған пайымдарын да айтуды ұсыну керек.

5.  Таңдау  еркіндігі:  оқушылардың  оқуға  деген  қызығушылығын  арттыру
мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі берілуі керек.

6. Қарқын және әралуандылық: жаңа материалды таныстыруда мүмкін болса
қарқынды  жылдамдату  және  оқушының  қызығушылығын  қолдайтын  және
әртүрлі оқу стильдерін қамтитын әдіс-тәсілдерді пайдаланған дұрыс.

Қашықтықтан оқыту жағдайында да бұл назардан тыс қалмауы тиіс.Мысалы,
бастауыш  сыныптарда  математика  пәнінен  қабілеті  жоғары  оқушылар  үшін
тапсырмаларды төмендегіше күрделендіруге болады:

нәтиже белгілі бір бағытқа өзгеретіндей жағдайларды анықтау;
бір  көрсеткіштің  өзгеруіне  байланысты  тапсырма  нәтижесінің  өзгерісін

зерттеу;
қойылған шарттарға байланысты есептің сұрағын өзгерту;
көрсетілген ереже қолданылатын тапсырмаларды таңдау;
кері есептер құрастыру;
есептерді түрлі тәсілдермен немесе тиімді тәсілмен шешу.
Ал, қолдауды көп қажет ететін оқушылар үшін:
есептің типін, оны шешу үшін қолданылатын ережені көрсету;
тапсырманы орындау алгоритмін көрсету;
тапсырмаға схема, сурет, қысқа жазба түрінде қосымша тіркеу;
берілген тапсырмаға ұқсас тапсырманың орындалу үлгісін беру;
кей бөліктері орындалған тапсырмалар беру;
құрама есептерді бірнеше жай есептерге бөлу, т.б.
Мысалы,  ыдыста  5  сары және  2  жасыл алма  бар  еді.  Олардың3-еуін  жеп

қойды. Ыдыста қанша алма қалды?
Қолдауды көп қажет ететін оқушыларға тапсырма: Есепті шығар.
Қолдауды аз қажет ететін оқушыларға тапсырма: Есепті 2 тәсілмен шығар.
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Жоғары қабілетті  оқушыларға  тапсырма:  Есепті  3  тәсілмен шығаратындай
етіп өзгертіп, шығар.

     Тапсырманы күрделілік деңгейіне қарай оқушылардың өздерініңтаңдауы
оң нәтиже бермек. Америкалық зерттеуші Cooper (1989) «Ешкімнің көмегіне
жүгінбей  орындай  алмайтын  тапсырма  жақсы  тапсырма  емес»  деген  пікір
айтқан.

    Қашықтықтан оқу кезінде саралап оқытуды жүзеге асыру қажеттілігі арта
түседі.  Себебі,  айтыла  беретін  қиын  тапсырма  берсе,  қобалжитынжәнежеңіл
тапсырма  болса,  зерігетін  жағдай  үйде  оқу  жағдайында  өспесе,  кемімейді.
Оқушының сабақта сыныптастары, мұғалім әрдайым қасынан табылатын болса,
үйде  тапсырманы  өз  бетінше  орындауы  қажет  болады.Дж.Флейвелл  өзінің
зерттеуінде  танымдық  дағдысы  мықты  оқушы  тапсырманы  орындау  туралы
нұсқау  берілмесе,  тапсырманы  қабілеті  жетіп  тұрса  да,  орындамауы  мүмкін
деген.  Сондықтан,оқушылардың  қажеттіліктерін  қанағаттандыра  алатындай
сараланған  тапсырмаларды сапалы әзірлеумен  қатар,орындау  қадамдары мен
алгоритмін дұрыс көрсету керек.

    Әрине, қашықтықтан оқыту кезінде тапсырма мөлшерін азайтып, жеңілдеу
тапсырма  берген  дұрыс.  Бірақ  академиялық  қажеттіліктері  жоғары,  күрделі
тапсырмаларды  ұнататын  оқушыларды  естен  шығармауымыз  қажет.  Оқу
мақсаттарының иерархиясына және бағдарламаның бөлімдеріне қарай мұғалім
тапсырманыңкүрделілік  деңгейін  анықтап,әртүрлі  қабілетті  оқушылар  бар
екенін  ескере  отырып,  сараланған  тапсырмалар  әзірлеуікерек.  Саралауда
мұғалім  оқушыларға  түрлі  қолдау  жасай  алады.  Ресурстық  қолдау,  нұсқау
арқылы қолдау, т.б. қолдау түрлерін қолданады.                                        

    Қазір оқушылар үшін өз бетінше оқуға жақсы мүмкіндік туындады. Әрине,
қашықтықтан  оқуда  бейнежазба,  аудиоматериалдар  арқылы  білім  алудың
өзіндік қиындықтары бар. Артықшылығы да жоқ емес, мұғалімдер будақ-будақ
қағаз пайдаланып, таратпа материалдар дайындамайды. Балалардыңөз бетінше
жұмыс жасау дағдылары артып, білім алуға деген жауапкершіліктері нығайды.
Мұғалімніңәр баланы есепке алуына, әрқайсысыныңжұмысына кері байланыс
беруіне мұмкіндік туды. Қащықтықтан оқыту кезіндегі қиындықтарды еңсеру
үшіноқушыларға  сенімді  дереккөздерді  ұсынып,  сапалы  сараланған
тапсырмаларды құрастырған тиімді болмақ.
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F00041       09.11.2020

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

АХМЕТЖАНОВА   НАЗГУЛЬ   АЙДАРКУЛОВНА
Жамбыл облысы   Қордай ауданы    Масанчи ауылы  

№13 орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру жөніндегі
«Ұлт  жоспары-100  нақты  қадам»-баршамызға  ортақ  жауапкершілік  жүктеп,
Қазақстанның  білім  беру  саласын  жаңғыртуындағы  негізгі  бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім  мазмұнын жаңарту–білім  беру  бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек . 

Қазіргі заман талаптарына сәйкес қазіргі мектеп «білімді тұлға», яғни білім,
білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана  шектеле
қоймай,  өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын,  белсенді  және  шығармашыл
ойлайтын, интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау
тиіс.  Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі  мұғалімнің
кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне
сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне
сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі
таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамту,
оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін меңгеру,  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.    

     Еліміздің ертеңгі  болашағы жас ұрпақ болғандықтан,  оларға терең де
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті
мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,
шеберлігіне байланысты. 
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   Мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерден білім беру саласы шет қала
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері
қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа  қойылатын
мақсатміндеттерінің  ерекшілігі  өсіп  келе  жатқан  жеке  тұлғаны  жан-жақты
дамытуға  бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде  оқушы  тек  5
тыңдаушы, орындаушы ретінде көрінген.

Қазіргі таңда оқушыны қалыптастыруға мынадай мақсаттар қойылып отыр: 
Оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйрету;       
Оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру; 
Жұпта, топта жұмыс жасай білуге үйрету;  
Бір-бірінің білімін бағалауға;  
Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу; 
Тез  әрі  нақты  ойлап,дұрыс  шешім  қабылдай  алу  және  тапқырлық,

тиянақтылық дағдыларын дамыту: 
Талабын ұштап, қиялын дамыту.
     Шындығында мұғалімнің 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 заманда білімді  де білікті,  тың
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  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.

   Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.  Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. 

    Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа саналы тәрбие, терең білім
беру еліміздің басты мәселесі болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы
үшін үнемі ізденіс үстінде болып, жаңа бағдарламаны меңгере отырып қолдану
әр  ұстаздың  парызы  деп  есептеймін.  Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен
мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың айырмашылығын, кері байланыс
жасау кезінде және сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім
жоспар  үлгілерін,  ата-анамен  жұмыс  түрлерін  өз  тәжірибелеріне  пайдалана
алады және түрлендіріп, өзгертулеріне болады.
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A00040    23.10.2020

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ

АЙТАСОВА   ҚАРЛЫҒАШ  СҰЛТАНҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

"№148 қазақ орта мектебі" КММ.
Тарих пәнінің мұғалімі

Білім-теңіз,  оның  тереңіне  сипатын  жетік  білетін,  сырын  меңгерген,
құпиясын  ашатындар  ғана  бойлай  алмақ.  Ондай  адамдарды  дайындайтын
мұғалім.  Ал  мұғалім  білімді  оқушы  санасына  сабақ  арқылы  жеткізеді.  Ол
мұғалімнің бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары. Қазіргі таңда
әлемдік оқу үрдісінің өзегі-жаңа технологиялар екені мәлім.

«Жаңа оқыту технологиялары» пәнінің зерттейтін обьектісі, мақсаты, зерттеу
әдістері қалыптасқан жүйесі бар. Оқытудың жаңа технологиялары, ең алдымен,
оқу үдерісін қалай басқаруға болады, соңғы мақсатты нәтижеге қалай жетуге
болады, нені үйрету керек, қандай тиімді әдіс-тәсілдер арқылы үйретуге болады
деген мәселелерді қарастырады.

Әрбір  технология  өзіндік  жаңа  әдіс-тәсілдермен  ерекшеленеді.  Әдіс-
тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай
іріктелініп,  қолданылады.  Тиімді  пайдалыларын  жетілдіре  түседі.  Көрнекі
педагог В.А.Сухомлинский «Сабақ жас өспірімдердің интеллектуалды өміріне
құр  ғана  сабақ  болып  қоймас  үшін  ол  қызықты  болуы  шарт.  Осыған  қол
жеткенде ғана мектеп жас өспірімдер үшін рухани өмірдің түлеген ошағына,
мұғалім осы ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына айналады» деп айтқан.
Өйткені  жай  ғана  сабақ  құнарсыз  тағам  секілді  адам  бойына  жұқпайды.
Қызықты  сабақтар  мұғалімнің  ашқан  жаңалығы,  өзіндік  қолтаңбасы,
әдістемелік  ізденістері,  қолданған әдіс-тәсілдері  арқылы ерекшеленіп,  шәкірт
жүрегінен  орын  алады.  Сабақ  үрдісінде  пайдаланып  жүрген  әдіс-тәсілдер
оқушылардың  оқуға  деген  ынта-ықыласының,  дағды  мен  ой-өріс,  білім-
біліктерінің артуымен сипатталары сөзсіз.

Әрбір  мұғалімнің  негізгі  мақсаты-сабақ  сапасын  көтеру,  түрін  жетілдіру,
заманауи  технологияладың  әдіс-тәсілдерін,  элементтерін  қолдану  арқылы
оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  арттыру,  олардың  ізденуін,
танымын қалыптастыру. Оқу-тәрбие үрдісінің сабақта дұрыс жүргізілуі үшін әр
алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін мүмкіндігінше және оқушылардың жеке
жағдайларына байланысты таңдап алуға көп көңіл бөлу керек.

-  қоғамның  әрбір  мүшесі  үшін  алынатын  білімдер  мен  мәліметтердің
түсініктілігі;
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- жеке тұлғаның интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту;
- білім мен тәрбиенің бірізділігі;
-жалпы компьютерлік сауаттылық;
- оқыту мен тәрбиелеудің жылдамдығы.
Нәтижелері:
-  Инновациялық  әдістер  мен  ақпараттық  технологияны  қолдану  арқылы

білімнің сапасын көтеру;
-  Инновациялық  әдістер  мен  ақпараттық  технологияларды  енгізу  арқылы

білім беру мазмұнын жаңарту;
-  Инновациялық  әдістер  мен  ақпараттық  технологияны  қолдану  саласы

бойынша оқушылардың мамандыққа баулу механизмін құру;
- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуалдық лабораторияларды

және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету;
-  отандық  білім  беру  жүйелерін  біртұтас  әлемдік  ақпараттық  білімдік

кеңістікке ену арқылы сабақтастыру;
-  Республикалық  білім  беру  мекемелерін  басқарудың  біртұтас  ақпараттық

желісін құруға негіздеп, білім берудің басқару салаларының ақпараттық желісін
құру.

    Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына
арналған Мемлекеттiк бағдарламасының басым бағыттарының бірі-бiлiм беру
ұйымдарына электрондық оқыту жүйесін енгiзу болып табылады. [4]

Мақсаты: Білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру
ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету. 

Білім беру үрдісінде инновациялық технологияның ішінде мен ақпараттық-
коммуникативтік  технологияларды  (АКТ)  қолданамын,  әрі  мен  үшін  тарих
сабағында  көмекші  құрал,  әрі  маңызды  компонент  болып  табылады.  Оны
пайдалану барысында өз алдыма мынадай мақсаттар қоямын: [5]

1)  Оқыту  үрдісінде  заманауи  ақпараттық  технологияларды  пайдалану
арқылы, оқушының білім алу сапасын көтеру; 

2) Түрлі белсенді тәсілдерді пайдалану арқылы, оқушының шығармашылық
және интелектуалдық деңгейін көтеру; 

   Сабақ  барысында  презентация  қолдану  мен  оны  жасау  мұғалімнің
көмегімен  және  оқушының  өзіндік  еңбегі  де  болады.  Презентация  жасау
жобалық жұмыспен тығыз байланыста. Зерттеу жұмыстары жеке және топтық
болып іске асырылады. Бірақ, соған қарамастан шығармашылық жұмыс болып
есептеледі. Себебеі, оны жасауды түрлі қолданбалы бағдарламалар Power Point,
Excel т.б. оқушының таңдаған тақырыпқа қатысты ойы, тұжырымдамалары мен
анализі бейнеленеді. 

  Осы аталған инновациялық технологиялар мен тәсілдер тарих сабағында
өзінің  тиімділігімен  тек  қана  оқушыларға  оң  әсерін  тигізіп  қоймай,  біздер,
ұстаздар қауымына заманға сай болуға оң ықпалын тигізіп жатыр. 
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 Білім  жүйесін  ақпараттандыру  қазақстандық  білім  бері  үшін  үлкен
перспективалар  ашады.  Ақпараттық  технологияларды  игеру  қазіргі  заманда
әрбір жеке тұлға үшін оқу және жазу қабілеті сияқты бір қатарға және қажетті
шартқа айналды. 

  Ақпараттық технологияны бәсекеге  қабілетті  ұлттық білім беру  жүйесін
дамытуға  және  оның  мүмкіндіктерін  әлемдік  білімдік  ортаға  енудегі
сабақтастыққа  қолдану  негізгі  мәнге  ие  болып  отыр.  Сондықтан  оқытудың
ақпараттық-технологиясы білімді  жаңаша беру  мүмкіндіктерін  жасау,  білімді
қабылдау,  білім  сапасын  бағалауы,  оқу  тәрбиесі  үрдісінде  оқушының  жеке
тұлғасын  жан-жақты  қалыптастыру  үшін  бойында  ақпараттық  мәдениетті,
сауатты  адам-ақпараттың  қажет  кезін  сезіну,  оны  табу,  бағалау  және  тиімді
қолдану қабілетін арттыру керек. Осыған орай ақпараттық заманда өмір сүретін
адам  өзін-өзі  шектей  білетін  негізгі  нормалар  мен  ережелерді  игеруі  тиіс.
Ақпараттық-әдістемелік  материалдар  технологияға  байланыс  құралдарын
пайдалану  арқылы  білім  беруді  жетілдіруді  көздейді.  Қазақстан
Республикасының «Білім» туралы Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің
басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық  коммуникациялық  желілерге  шығу»
деп  атап  көрсеткен.  Сондықтан,  қазіргі  даму  кезеңі  білім  беру  жүйесінің
алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Ақпараттық
технологияларды пайдаланудың педагогикалық-әдістемелік негіздері қалыптасу
үстінде.  Оқу  процесінде  оқытудың  ақпараттық-коммуникациялық
технологияларын  тиімді  пайдалану  және  қолдану  айтарлықтай  оң  тәжірибе
беріп  отыр.  Атап  айтсақ,  оқушылардың  өз  бетімен  ізденісі,  пәнге  деген
қызығушылығын  арттырып,  шығармашылығын  дамытуға,  оқу  қызметінің
мәдениетін  қалыптастыруға,  дербес  жұмыстарын  ұйымдастыруға  ерекше
қолайлы  жағдай  туғызып  отыр.  Білім-болашақ  бағдары,  кез-келген  оқу
орынның  басты  міндеттерінің  бірі-жеке  тұлғаның  құзіреттілігін  дамыту.
Ақпараттық құзыреттілік-бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу,
сақтау,  оны жүзеге  асыру және ақпараттық-коммуникациялық технологияның
мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. [2]

Заманауи  жаңа  ақпараттық  технологияны  қолдануда  оқушылардың  пәнге
деген  қызығушылығын  арттырып  қана  қоймай,  үлкен  ізденіспен,
шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде оқушы:

тіл байлығы жетіледі;
еркін ойлауға мүмкіндік береді және өз ойын еркін жеткізе алады;
оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін шыңдайды;
жаңа оқыту үрдісін қалыптастырады;
өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады, жан-жақты ізденеді;
ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады.
ақыл-ойын дамытады;
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шығармашылық белсенділігі артады;
ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді.
    Әр мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа

технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, интерактивті
тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта түсері
анық.  «Қазіргі  заманда  жастарға  жаңа  технологиямен  байланысты  әлемдік
стандартқа  сай  мүдделі  жаңа  білім  беру  өте  қажет»  деп,  Елбасы  атап
көрсеткендей,  жас  ұрпаққа  білім  беру  жолында  жаңа  технологияны  оқу
үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор деп білемін.

   «Ұстаздың бақыты-шәкіртінде» деп бекер айтылмаған. Олай болса, педагог
Амонашвилидің  мына  сөздерін  еске  түсіруге  болады.  «оқушы  дегеніміз-
толтырылуға арналған шыны емес, ол жарқыраған шырақ, тек соны жаға білу
керек».

                                                 A00041        23.10.2020

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ШАМАХАНОВА АЙНАГУЛЬ АБУОВНА
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Н.Бекежанов ауылы 

«Қарлығаш» бөбекжай-бақша  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.
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 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
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,
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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,
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
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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.
    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. 
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A00038     22.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

ИЛИЕВА  ПАРИДАМ  АБДУЛМАЖИТОВНА
Алматы облысы "Еңбекшіқазақ ауданы білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

"Шелк ауылындағы №1орта мектебі" КММ   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. 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, ата-
аналардың 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.

Кемшіліктері:
     Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі  ертерек,

толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және
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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  оқып-

үйрену;
— 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.
     Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады,

жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар  құралдарды  толық
пайдаланып,  солардың  мүмкіндіктерін  барынша  қолдануға  тырысу  керек.
Қорыта  келе  айтарым  –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды қолданысқа  енгізу  техникалық  жағынан  да,  психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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