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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

АБДРАЙМОВА ЛАЗЗАТ АЙТЖАНОВНА
Қызыл Орда облысы,Шиелі ауданы,Н.Бекежанов ауылы 

"Қарлығаш" бөбекжай-бақшасының 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  тілін  орфоэпиялық  дыбыстау  мәдениетіне  тәрбиелеу.

-  Сөздегі  грамматикалық  дағдыларды  қалыптастыру;
-  Баланың  сөздік  қорын  молайту;
-  Байланыстырып  сөйлеуін  қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.

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.

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,
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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.

Жас  жеткіншектерді  баулып,  тәрбиелеуде  көркем  әдебиеттің  ролі  ұшан  -
теңіз.  Ол  жаңа  өскін  балауса  буынының  сана  -  сезімін  оятып,  ақыл  -  есін
дамытатын, адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.

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.

Ежелгі  қазақ  әдебиеті  өкілдерінің  балаларға  қалдырған  әдеби  мұрасы,
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін
еш  жойған  жоқ.  Жамбылдың,  Сәкеннің,  Жансүгіровтың,  Майлиннің,
Мұқановтың  сондай  –  ақ  көптеген  жас  жазушылардың  балалар  сүйсінерлік
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып,
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.

Жас  кезінде  әңгіме,  жырларды  көп  тыңдаған  бала  өз  көрген  -  білгенін
қиыстырып,  тұжырымдап достарына,  тәрбиешілеріне,  ата  -  аналарына айтып
бере  алса,  тіл  шеберліктері  артады.  Мұндай  жақсы  қасиеттер  баланың
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.

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
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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.

Мектепке  дейінгі  тәрбие  жұмысы  жүйелі  жүргізуді  талап  етеді.  Қазіргі
уақытта баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.

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.

E00052      03.11.2020    

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
                                                                                                                 

КЫДЫРБЕКОВА САЛТАНАТ ОМАРОВНА
Қызыл Орда облысы, Шиелі ауданы, Н.Бекежанов ауылы "Қарлығаш"

бөбекжай - бакшасының тәрбиешісі 

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.
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Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі өмір
талабы екендігі айқын сезіледі.

Оқытудың топтық  формасы деп  –  оқу  тапсырмасын  бірігіп  орындау  үшін
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен   қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп,
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық
белсенділігін қамтамасыз етеді.

Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы
оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде  жағымды
эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке  тұлғаның
қажеттіліктері қанағаттандырылады.

Дұрыс  ұйымдастырылған  топтық  жұмыс  –  командада  шығармашылықпен
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бұрын  әркім  өз  бетінше  ізденіп  жұмыстанып,  белсенді  балалар  нәтижеге
жетіп отырса,  көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.

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
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қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін

жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін

ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа
қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс
қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру
қажет. Ол үшін:

Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушылармен
жұмыс  жасай  алатын  болсын.  Оқушылар  тек  өз  достармен  ғана  жұмыс
жасамауы  керек.  Ұлдар  мен  қыздардан  немесе  ұлты  әр  түрлі  балалардан
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр
түрлі етіп өзгертуге болады.

Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі сен
хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
Топпен  жұмыс  жасау  барысында  оқушылар  бір-бірін  қорқытуы  мүмкін.

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
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
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қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
мақсатқа сенімділік;
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
басқаруға  қатысу.Топтық  уақыт  өткізудің  мәні  мен  жалпыға  ортақтығын

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның
қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу,
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.

Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық оқу
іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

Бүгінгі  таңда  топтық жұмыс оқыту  үдерісінің  тиімді  тәсілдерінің  бірі  деп
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді,
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады,
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс
оқушылардың өздерін  сенімділікке  тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге,
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын
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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E00056    03.11.2020

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНФОРМАТИКА 
ПӘНІНЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

   
ЖҰМАДІЛДАҚЫЗЫ АИДА

 Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 
"№148 қазақ орта мектебі "КММ. Информатика пәнінің мұғалімі

Ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияны дамыту  -  білім  берудің  бір
бөлігі.  Соңғы  жылдары  заман  ағымына  сай  күнделікті  сабаққа  компьютер,
электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім
беру жүйесі -  электрондық байланыс,  ақпарат алмасу,  интернет,  электрондық
пошта, телеконференция, On - line сабақтар арқылы іске асырылуда.

Бүгінгі  күні  инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану
арқылы  оқушының  ойлау  қабілетін  арттырып,  ізденушілігін  дамытып,
қызығушылығын  тудыру,  белсенділігін  арттыру  ең  негізгі  мақсат  болып
айқындалады.

Ақпараттық  -  коммуникациялық  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 - коммуникациялық 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.

Жаңа  коммуникациялық  технологияларды  пайдаланудың  басты  мақсаты  -
оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының
практикалық жағынан тиімді  ұсынылуына мүмкіндік береді.  Бұл мақсаттарға
жету  жолында  электрондық  оқулықтар,  тексеру  бағдарламалары,  оқыту
бағдарламалары сияқты бағдарламалық өнімдер қызмет етеді.

Өндірістік  оқытуда  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы
оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына
сай  ақпараттық  технологияларды,  электрондық  оқулықтарды  және  Интернет
ресурстарды  пайдалану  оқушының  білім  беру  үрдісінде  шығармашылық
қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы
мен ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық
бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрi.
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Сабақта  ақпараттық  -  коммуникациялық  технологияларды  пайдаланудың
тиімділігі:

• оқушының өз бетімен жұмысы;
• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
• білім - білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
• шығармашылық есептер шығару;
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
• іс - әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;
•  қарапайым  көзбен  көріп,  қолмен  ұстап  сезіну  немесе  құлақ  пен  есту

мүмкіндіктері  болмайтын  табиғаттың  таңғажайып  процестері  мен  әр  түрлі
тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;

• оқушының ой - өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың мақсаттары:
Ақпараттық  технологияларды  қолдану  негізінде  оқу  -  тәрбие  процесінің

барлық деңгейін жетілдіру:
- оқыту процесінің ықпалы мен сапасын арттыру,
- пәнаралық байланысты тереңдету,
- қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату және көлемін ұлғайту.
Оқушы тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғамда өмір сүруге даярлау.
- коммуникативтік қабілеттерді дамыту,
-  күрделі  жағдайда  оңтайлы  шешім  немесе  шешу  нұсқаларын  қабылдау

дағдыларын қалыптастыру.
-  компьютерлік  графика,  мультимедиа  технологиясын  пайдалану  арқылы

эстетикалық тәрбие беру,
- ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, ақпаратты өңдей білу.
Қазіргі  ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім

беретін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі - болашақ мұғалімнің кәсіби
дайындығына  тікелей  қатысты.  Сол  себепті  ақпараттық  -  қатынастық
технологиялар құралдарын педагогикалық іс  -  әрекетке кеңінен қолдана білу
іскерліктерінің  жоғары  деңгейде  қалыптасуы  мектеп  мұғалімдерінің  кәсіби
дайындығына  қойылатын  талаптар  қатарына  енеді.  Қазіргі  қоғамды
ақпараттандыру  үдерістері  және  олармен  тығыз  байланыстағы  білім  беру
жүйесінің  барлық  формаларын  ақпараттандыру,  жаңа  ақпараттық  және
қатынастық технологияларын (АҚТ) меңгеру және жаппай тарату үдерістерімен
сипатталады. Мұндай технологиялар білім берудің жаңа жүйелерінде оқытушы
мен оқушының арасында қарым - қатынас орнату және мағлұмат алмасу үшін
белсенді қолданылады.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
 ОҚУЫН САРАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ

МЫЛТЫҚБАЕВА ЛЕСКҮЛ ДАНАБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

"№148 қазақ орта мектебі"КММ.  Бастауыш сынып мұғалімі 

Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесінің ең басты міңдеті-білім берудің
ұлттық модуліне  өту  арқылы  жас  ұрпақтың  білім  деңгейін  халықаралық
дәрежеге жетелеу.                                                                                   Жалпы білім
беру  саласындағы  жаңа  саяси  ұстанымның  біртіндеп  іс  жүзіне  асуы
егемен еліміздің  өркендеу  бейнесінің  бір  көрінісі.  Өркениетті  елдер  мен
тереземіз тең болуы үшін әлемдік білім аясына кіргізуді мақсат тұтқан еліміздің
білім  беру  саясаты  оқытуды  демократияландыру,  ізгілендіру  арқылы  жаңа
сапалық  деңгейге  көтеруге  көздейді.  Осыған  байланысты  білім  берудегі
бірыңғайлықтан бас тартып көп нұсқалы білім алу жүйесіне бет бұрып тұрған
жағдайда  оқушылардың  топтық  ерекшелігімен  қоса  жеке  танымдық
ерекшеліктерін  ескеріп,  саралап  оқытуды  ұйымдастыру-бүгінгі  мектеп
өміріндегі  өзекті  мәселе.              Саралап  оқыту  әрекеті  — білім  алуға
бағытталған әрекет. Ол өз бетінше, әр мұғалімнің жетекшілігімен жүзеге асады.
Біз басшылыққа алып отырған саралай оқытудың жүйелік негізін Л. Вьютский,
А. Леонтьев, Б. Ананьев, С. Рубинштейн т.б. ғалымдар жасаған. Ал бастауыш
мектеп  кезеңіндегі  оқу  әрекеті  В.  Давыдов,  Л.  Занков, Ш.  Амонашвили,  т.б.
зерттеулерінде  карастырылады.  Саралап  оқытуды ұйымдастыру  арқылы бала
ақыл — ой деңгейімен белсенді әрекет арқасында репродуктивті  емес өнімді
нәтижеге жетеді.

Оқушылардың  дербес  ерекшеліктерін  анықтау  үшін оқытушы алдымен,
олардың  ықылас  —  жігерін,  еске  сақтау  мен  ойлау  қабілеттерін,  ынтасын,
жалпы білім денгейін зерттеуі қажет. Бұл ерекшеліктерді айқындау үшін білімді
меңгеру деңгейін анықтауға арналған тапсырмалар дайындау; оқушы біліміне
диагностика  жүргізу,  оқушыларға  сауалнама,  психологиялық тәжірибе  жасау,
ата  —  аналармен  әңгіме  жүргізу  керек.  Оқушылардың  жеке
ерекшеліктері сабақта сұрақ  беру,  кіріспе  әңгіме,  оқыған  материалды  т.б.
тиянақтау  сатыларында  ескерілуі тиіс.  Мәселен,  үлгерімі  жақсы  оқушыларға
берілген  сұраққа  тікелей  жауап  беру  талап  етілсе, орташаларына  ойланып,
қажетті  есептеулер жасауға,  суреттерін салуға  уақыт беріледі,  ал улгерімдері
төмендеріне нақты сұрақтың тізімі, жауап берудің жоспар үлгісі ұсынылады.

Оқушыларды топтарға бөлгенде олардың оқуға және жұмысқа деген қабілеті
ескеріледі.  Оқуға  қабілеттік  деп  оқушының неғұрлым  қысқа  мерзім  ішінде
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білімнің  биік  деңгейіне  жету қабілетін  түсінеміз.  Бұл  белгі  бойынша  оқуға
қабілеті жоғары, орташа және төмен деп үшке бөлуге болады, Сыныпта барлық
балалардың  ойлау  қабілеті  бірдей  емес.  Сондықтан,  сабақ кезінде
әрқайсының деңгейіне  қарай  жұмыстың  түрін  таңдап,  сол  тақырыпты  игеру
көзделсе, өте  пайдалы.  Біз  өз  іс  —  тәжірибемізге  осыларды  енгізіп,  жұмыс
жасап келеміз. Біздің басты мақсатымыз — сынып оқушыларының ерекшелігін
анықтау.

Бұл тұрғыдан алғанда,  әрбір  оқушыны өз  мүмкіндігіне  қарай білім,  дағды
алатындай етіп окытқан жөн. Мысалы, қабілетті оқушылар сыныпта логикалық
ойлауы  жетілген, оқулықпен  жұмыс  істей  алатын  оқушылар  үшін  жаңа
материалды  түсіндіргенде  проблемалық ізденіс  әдісін  қолданған  дұрыс.  Ал
орташа, нашар оқушылары көп сыныпта репродуктивті әдісті қолдана отырып,
сабақты ойын,  әңгімелеу  түрінде  өткен ұтымды.  Саралап  оқытудың ең басты
шарты — сынып оқушылары үш топқа бөлу. Бірінші топқа мынадай оқушылар
топтастырылады:  қабілеті  жоғары,  білім,  білік  дағдылары  қалыптасқан,  өз
бетімен ойлау кабілеті бар, сабаққа деген белсенділігі күшті, мұғалім көмегін
қажет  етпейтін  топ.  Бұл  топта  жүргізілетін  жұмыстың  мақсаты  —  оқушы
бойында ғылыми бағытта ойлау қабілетін калыптастыру.

Орташа қабілетті  оқушылар екінші топты құрайды. Білім, білік дағдылары
әлі  тұрақсыз, өзіне  —  өзі  көп  сене  бермейтін,  мұғалімнің  белгілі  мөлшерде
көмек  көрсетуін  қажет  ететін  оқушылар.  Мұнда  алға  қойылатын  мақсат  —
білім,  білік  дағдыларының  тұрақты  болуына,  өз бетімен  жұмыс  істеу
қабілетінің дамуына ықпал ету, олардың бірінші топқа көшуіне көмектесу.

Үшінші  топқа  үлгерімі  төмен  оқушылар  жатқызылады.  Бұлар  тұрақты
назарды ұстауды, білім, білік дағдыларын қалыптастыруда мұғалімнің үлен күш
жігер  жұмсауын,  жүйелі  жұмыс жүргізуін,  яғни  мұғалім  көмегін  көп  қажет
ететін оқушылар.

Педагогикалық  технология  —  қазіргі  талапқа  сай  анықталып,  іріктеліп,
реттелген оқытудың  жаңа  мазмұн,  әдіс  —  амалдардың  дидактикалық
талаптарының  психологиялық педагогикалық  жиынтығы. Педагогика
ғылымдарының докторы, профессор Ж.А. Қараевтың «Әртүрлі деңгейде оқыту
технологиясын»  жас  ұрпақты  оқыту  және  тәрбиелеу барысында  үнемі
қолданудамыз.

Көмекті  қажет  ететін  окушылар  құрамы  толық  болмауы  тиіс. Оқушы
мүмкіндігіне карай  мұғалім  ол  оқушыны  ойша  басқа  топқа  ауыстырады.
Мұндай  әртүрлі  топтардың  барлығы туралы  ешқандай  тізім  жасалмауы
тиіс. Тек  соңдай  топтардың  бар  екендігін  сабақты  жоспарлағанда,  үйге
тапсырма бергенде ескеру қажет. Үшінші топтағы оқушылармен саралап жұмыс
жүргізу үшін дайын сызба — нұсқаларды, жоспарларды, тезистерді, алгоритмді,
есептердің үлгілерін т.б. пайдаланады.Үй тапсырмасын орындату — маңызды
нәрсе. Үй тапсырмасын бергенде оны оңтайландыру критериіне сүйене отырьш,
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оқушының нақты мүмкіндігін ескерген жөн. Үй тапсырмасы нашар оқушыны
жетілдіре түссе, ал қабілетті оқушы ең жоғары деңгейде дамуы тиіс. Мысалы,
қабілетті  оқушыға  күрделі  есеп  берсек,  әлсіз  оқушыларға  реферат  жазу,
сызу, тағы басқада ережелерді берген дұрыс. Саралап оқыту әдісін қалданғанда,
мұғалім әрбір  сынып педконсилиумымен толық әрі жете  таныс болуы керек.
Бұл ең маңызды басты шарт. Соңда ғана оқушыларды саралап оқытуда сызба
бойынша  жұмысты ұйымдастыру  әрі  оны  жүйелі  жүргізу  жақсы  нәтиже
берері даусыз.Жаңартылған  мазмұн  жағдайында  оқытуды  саралаудың
маңыздылығы  артуда.  Зерттеулерде  ішкі  және  сыртқы  саралау  түрлері
айқындалған.                           Ішкі саралау   кезінде оқушылар топқа бөлінбейді,
оқу  үрдісінде  мұғалімдер  оқушылардың  ерекшеліктерін  ескере  отырып,
педагогикалық қолдау көрсетеді.                                                      Сыртқы
саралау кезінде  гимназия,  лицей  кластарында  білім  алушы  оқушылар  үшін
факультатив   және  бейіндік  пәндер  бойынша  қосымша  сабақтар
ұйымдастырылып, оқушылар белгілі  бір критерийлерге сай бөлінеді.  Сыртқы
саралау  барысында белгілі  бір  мақсатқа  сай түзету,  жетілдіру,  педагогикалық
қолдау көрсету шаралары, оның ішінде дарынды балалармен жұмыс, қосымша
шығармашылық  тапсырмалар  арқылы  дамыту,  мамандықты  игеру  немесе
жоғары  оқу  орындарына  дайындық  жұмыстары  жүзеге  асырылады.Кең
ауқымды  дағдылар  негіздерін  меңгерген  білім  алушы  тұлғасының  үйлесімді
қалыптасуы мен дамуына қолайлы білім беру кеңістігін жасаудың бірден-бір
жолы төменде берілген саралау түрлерін тиімді таңдай алу. Сыныптағы саралау
жұмысының  жалпы  ортақ  қабылданған жеті  тәсілі бар:
Тапсырма: мұның  құрамына  білім  деңгейі  әртүрлі  оқушыларға  арналған
тапсырмалар кіреді, оқушылардың қажеттіліктеріне қарай (көмек керек пе, әлде
күрделі тапсырмалар беру керек пе) түрлі кестелерді немесе жаттығулар мен
тапсырмаларды  жасау,  күрделілігіне  қарай  алға  ілгерілеп  отыратын
тапсырмалары  бар  карточкаларды  пайдаланыңыз.
Дереккөздер: кейбір  оқушылар  басқа  сыныптастарына  қарағанда  анағұрлым
күрделі дереккөздермен жұмыс істей алады, дереккөздердің ауқымы талқылауға
негіз  болатын  мәтіндерден  бастап,  анағұрлым  қиын  сөздерді  және  күрделі
идеяларды түсіндіретін мәтіндерге дейін ауытқып отырады, баспадан шыққан
және  электронды  дереккөздер  де  пайдалануы  мүмкін.  Бұл  материалды
пайдаланудың  анағұрлым  ауқымды  көлемін  көрсетеді.
Қарқын: кейбір  оқушылар  басқаларына  қарағанда  жылдам  жұмыс  істейді,
қосымша  тапсырмаларды  көп  күш  жұмсауды  талап  ететін  оқушылар  үшін
қолдануға  болады,негізгі  тапсырмаларды  түсіндіруде  көмек  қажет  ететін
оқушыларға біршама уақыт беріледі.

Қорытынды:барлық  оқушылар  бір  тапсырманы  орындаса  да  олардың
нәтижелері  әртүрлі  болады,  мұғалім тапсырма береді,  бірақ  жалғыз  «дұрыс»
жауаптың  бағытында  жұмыс  істеуден  гөрі  оқушылар  өздерінің  мықты  және
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әлсіз  тұстарына қарай жауап береді,  барлық оқушыларға бағытталған нұсқау
бере отырып, олардың әрқайсысының өздерінен не күтетіндігін түсінгендеріне
көз  жеткізу  керек.
Диалог  және  қолдау  көрсету: кейбір  оқушыларға  тапсырманы  орындау
барысында  жан-жақты әрі  нақты көмек  қажет  болады,  мұғалім  оқушыларды
ойланту  үшін  және  бірқатар  жауаптар  алу  үшін  алдын  ала  дайындалған
сұрақтарды  қоюына  болады.  Бұл  әдісті  қолдану  барысында  сөзбен  қолдау
көрсету  және  ынталандыру  да  маңызды  рөл  атқарады.
Бағалау: оқушылар үнемі бағаланып отырады, осылайша педагогикалық қызмет
пен саралаудың басқа да  түрлері  оқушылардың қажеттіліктеріне қарай үнемі
түзетіліп  отырылуы  мүмкін.  Педагогикалық  қызмет  табыстылықты,
жақсартуды, түзетуді қажет ететін салаларды анықтайтын әмбебап үдеріс болуы
керек, сонда ғана біз пәнді оқытудан оқушыны оқытуға қарай жылжи аламыз.
Жіктеу: Оқытудың  болжалды  міндетіне  қарай  топ  құруда  пайдалы  көптеген
тәсілдер  бар:мүдделері  ұқасас  оқушылар  (мысалы,  қиындық  деңгейі  немесе
қолдау  деңгейі),  талаптары  әртүрлі  оқушылар,  джигсо  топтары,  кәсіби
дағдыларына қарай бөлінетін топтар немесе сарапшы топ, гендерлік топ, аралас
гендерлік  топ,  ұйымшыл топ.Саралау  түрлерін  тиімді  қолдану  әр  оқушының
қажеттілігін  ашу  мен  қолдауға,  оқыту  процесін  жетілдіруге,  оқу
бағдарламасының  қойған  мақсат,  міндеттеріне  жетуге  және  кең  ауқымды
дағдыларды игеруіне мүмкіндік береді.         Мұғалімдерге сабақты жоспарлауда
дағдыларды  дамытуға  негізделген  саралау  тапсырмаларын  анықтау,  саралау
түрлерін алдын-ала жоспарлау мен қолдауды қажет ететін оқушыларға бағыттау
үшін  әдіс-тәсілдерді  қолдану  қиындық  тудырады.  Жоғарыда  көрсетілген
саралау  түрлері  осы  кездескен  қиындықтарды  шешуге  көмек  бола  алды.
Қалыптасқан  кең  ауқымды  дағдылар  оқушылардың  өз  білімдерін  кез-келген
жағдайға  қалай бейімдеу керек екенін  біліп,  болашақта кездесуі  мүмкін кез-
келген күрделі тапсырмаларды шешуге кепіл бола алады. Ал, бұл дағдыларды
дамыту  оқу  бағдарламаларының  жүйелі  түрде  жүзеге  асуына  байланысты
болмақ.

Әдебиеттер
1.  Кобдикова  Ж.  Орта  мектепте  білім  алуды  технологияландыру  (саралап

деңгейлеп окыту). 2002, 27 б.
2.Жампеисова М.М. Технология модульного обучения. Актобе, 1999, С.129
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 АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ТӨРЕБАЕВА ГҮЛНАРА ЖОРАБАЙҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы

 "№148 қазақ орта мектебі" КММ. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев республикалық білім және ғылым қызметкерлерінің 
ІІІ сьезінде сөйлеген сөзінде білім беру ісін реформалаудағы стратегиялық 
міндеттердің бірі – шығармашылық тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді жетік 
меңгерген, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны оқытып – тәрбиелеу деп атап 
көрсетті. Бұл жерде негізгі ролді білім беру жүйесі алып отыр.                              
Қазіргі қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, 
өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар 
аударылуда.                                                                 А. Байтұрсынов өзінің 
«Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды: «….Мұғалім қандай болса, 
мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен 
балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке 
керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін 
мұғалім».

Әлемнің бірнеше елінен сынақтан өткізілген жаңаша оқыту төрт бағытты 
қамтиды.                           Олар мыналар:                                                                     
Модельдік технологиясы                                                                                              
Рейтингтік жүйе                                                                                                             
Дамыта оқыту технологиясы                                                                                        
Сын тұрғысынан ойлау

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-
тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне 
қарай іріктеліп қолданады. Технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне 
пайдалану үшін мен өзімнің алдымдағы оқушылардың жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, педагогтік мақсат-мүддеме сай, өзімнің шеберлігіме орай 
таңдап алдым.

Ұстаз тұлғаның танымдық қабілеттерін дамытып өздеріне деген сенімін 
арттырып, істеген іс-әрекеттерінен жағымды эмоциялар алатындай дәрежеге 
жеткізуі керек. К.Роджерстің пікірінше, мұғалім:                                                      
Оқушыға сенім көрсету;                                                                                               
Оқушыға мақсаты мен міндетін белгілеуге көмектесу;                                             
Оқушының шет тілін оқуға деген ішкі қызығущылығына мән беру;                      
Оқушы қиындыққа кездескенде кеңес беретіндей тұлға болу;                                 
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Оқушыға ұялмай өз пікірін айта алуға көмектесу;                                                    
Әрбір оқушының сезімі мен көңіл толқуларын түсініп, ыңғайлы жағдай жасау 
сияқты қағидаларды басшылыққа алуы тиіс.                                                             
Осы мақсаттарға жету жолында өзімнің сабақ беретін сыныптарымда біршама 
жұмыстар жасалды. Мысалы, оқушылардың бәрі үздік, екпінді оқушы емес. Ол 
кезде мен оқушылардың өз деңгейіне қарай тапсырмалар беріп отырдым. 
Соның арқасында сыныптағы барлық оқушы бағаланып, қатысып отырды.

І деңгейдегі оушыға проблемалық сұрақтар қою арқылы олардың ой-
пікірімен есептесіп, ынталандыруды көздедім, ІІ деңгейге қиын сөздердің 
мағынасымен таныстыруды тапсырдым, ІІІ деңгейге мәтін не туралы, басты 
кейіпкерлер кім және т.б. сұрақтарға жауап беру сияқты жеңілдетілген 
тапсырмалар бердім.                                                                                                    
Оқушының дарындылығының дамуы қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің 
кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты.                            
Оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты – оқушының шығармашылық, 
дарындылық қабілетін дамыту, жеке тұлғаны жетілдіру. Ал мақсатқа жету оқу 
бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін 
дамыту арқылы жүзеге асады. Оқушының болашақтағы мамандығына 
байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты.

Жаңашыл педагогтар оқушының жеке тұлғалық қасиетін барынша құрметтеп,
оның шығармашылық қабілеттер мен бейімділіктерін, өздігімен ойлау қабілетін
дамыта отырып, ағылшын тілін жетік меңгертуде. 2012 жылдан бастап «Оқу 
мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технолгиясының стратегияларын 
сабақтарыма қолдана бастадым.

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ақпаратты қабылдаудан басталып шешім 
қабылдаумен аяқталатын ойлаудың күрделі процесі.                                                
Мақсаты: барлық жастағы оқушыға кез келген мазмұнға сәйкес сыни тұрғыдан 
қарап екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдап сапалы шешім қабылдап отыру. 
СТО – оқушылардың мәтінмен жұмыс дағдыларын дамытуға ауызша және 
жазбаша тілдің барлық түрін қарым-қатынас дағдыларын меңгертуге 
бағытталған технология. Сабақтың құрылымдық кезеңдері 3 кезеңнен тұрады:

І. Brainstorming (Ой қозғау)                                                                                      
Мен 6 сыныбында өткен «What do we know about the history of the USA» 
сабағымда ой қозғау мақсатында сұрақтар дайындадым. Өтілген сабақтар 
бойынша бәрі сұрақтарға дұрыс жауап берді. Бұрынғы білетін материалдарын 
жаңа ақпараттармен толықтырды.

ІІ. INSERT мағынаны тану барысында қолдандым.                                               
«What do we know about the history of the USA?»                                                       
V – I know                                                                                                                       
- I don’tknow                                                                                                                   
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+- It is new for me                                                                                                           
-?- Itsurprised

America is a big, independent country. There are fifty states in the USA.                 
The history of Thanksgiving Day. Where came term. Native Americans.                      
The history of wild west and jeans.                                                                                 
Why do people wear jeans all over the world now? Today mane Americans still keep 
a gun in their houses.

III. Realization of the meaning ой толғаныс кезеңінде эссе жазу, «Бес жолды 
өлең», «Венн диаграммасын» қолдандым. Мысалы 5 жолды өлеңді оқушылар 
былай жазды:                                   America                                                                 
Independent, friendly, developed                                                                                     
To fight, to discover                                                                                                         
America is a big country                                                                                                  
The USA

Мақсатқа жету оқушылар арқылы жүзеге асады. Оқушы басты тұлғаға 
айналады, ал мұғалім білімді беруші ғана емес, танымдық іс-әрекеттерді 
ұйымдастырушы, баланың қабілетін, көзін ашушы тұлға.

Мен баланың білімге деген қызығушылығын арттыратын жүйелі іс-әрекеттер 
ұйымдастыруға талпынамын. Ол жүйе мына төмендегідей:

Тақырыпқа байланысты хабарламалар;                                                                   
Оқушылардың тақырыпқа, жаңа сөздерге, мәтіндерге байланысты қысқа 
әңгімелері;                     Шығармашылықпен жұмыс істеуге бағытталған 
тапсырмалар (мәтіндерге, сөздерге байланысты қысқа әңгімелер, эсселер);          
Жарыстар, сайыстар ұйымдастыру;                                                                             
Әртүрлі танымдық ойындар ұйымдастыру;                                                                
Сабақтың әртүрлі формада өтуін қамту.

Оқыту білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – оқушыда білім, дағды, 
іскерлікті қалыптастыру. Ондай мүмкіндік тек сабақ арқылы беріледі. Сабақ – 
оқу үрдісінің ең негізгі формасы. Сабақтың мұндай міндеттен шығуы үшін оны 
психологиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыра білу қажет.    Сабақты 
психологиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру дегеніміз – оқушының ішкі жан 
дүниесіне терең үңілу, ойына ой қосу, қиялына қанат бітіру, білім алуға деген 
құлшынысын, қызығушылығын ояту. Ол үшін мұғалім барлық мүмкіншілігін 
пайдаланады. Өйткені жай сабақ құнарсыз тамақ секілді, адам бойына 
жұқпайды. Қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, өзіндік қолтаңбасы,
әдістемелік ізденісі, қолданған әдіс-тәсілдері арқылы ерекшеленіп шәкірт 
жүрегінен орын алады.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

НУРМАХАНОВА САЛТАНАТ БИДАШБЕКОВНА 
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

«№148 қазақ орта мектебі » КММ. Көркем еңбек пәні мұғалімі

Мақсаты: Критериалды бағалау жүйесін қолданудағы іс-тәжірибемен бөлісу,
аталған бағалау жүйесінің артықшылығы мен маңыздылығына тоқталу.
Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламасында «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін
әрқайсысымыз  терең  түсінуіміз  керек…  Себебі,  құндылықтар  жүйесінде

білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас
ұрпақтың  қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та
жоғары  болмақ.  Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,
үнемі  шығармашылық  ізденістегі,  кәсіби  біліктілігін  шыңдайтын  жеке
көзқарасы бар,  соны қорғай білетін  жігерлі  тұлға,  зерттеушілік  қабілеті  бар,
білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын,

білімін өз тәжірибесінде шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше
білім  алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы.

Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасына  үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша
құрылған оқу бағдарламасы

Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған
танымдық теорияға негізделеді. 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  жүйесінің  артықшылығы,
баланың  ойлау  қабілетін  дамытып,  ғылыммен  айналасуға  ынтасын  оятады.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үрдісінің 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 немесе баға қоймастан оқу үрдісін
түзетіп  отыруға  мүмкіндк  береді.  Жиынтық  бағалау  оқу  бағдарламасының

16



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

бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгілі  бір)  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу
жылы,  орта  білім  деңгейі)  аяқтаған  оқушының  үлгерім  туралы  ақпарат  алу
мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі.

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша
қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,
Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы мәселе

аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды.
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге  асыруда
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану, сондай-ақ,  ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта
экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік
артты.  Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық дәлелдерге
қоса,  қазіргі  жиырма  бірінші  ғасырда  басқа  да  негіздер  бар:  байланысқа
бейімділікті  арттыру,  әлеуметтік  өзгерістер,  ауа  райының  өзгеруімен
байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі

халықтың қарқынды өсуі, заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін
қажетті  және  келешек  күннің  әлемімен  өзара  байланысу  үшін  қажетті
дағдыларды  қазіргі  таңдағы  мектеп  жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі
ресурстарға деген сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар
мен  оқыту  әдістемелерін,  білікті  мамандар  ұсыну  маңызды.  Орта  білім
жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік
мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу  керек.  Мектеп  бітіруші  түлектері
қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерін  білуге  тиіс.  Оларды  оқыту  нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау

машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде
жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша
әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу,
қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған.

Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады

Анықтамасы :
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Критериалды  бағалау  технологиясы-бұл  білім  берудің  мақсаты  мен
мазмұнына

негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-
ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .

Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- (  formative) баға жақсарту мақсатында

жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы
мәліметтер алуға қолданылады.

 Жиынтық  бағалау-  (summative) өтілген  кезең  бойынша  зерделенген
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.

Қалыптастырушы  бағалау  Қалыптастырушы  бағалау  –сабақта  күнделікті
жүзеге  асатын,  білім  мен  дағдыны   меңгеру  деңгейін  анықтайтын  бағалау.
Қалыптастырушы  бағалау  білім  беру  процесінде  оқушы  мен  мұғалімнің
арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады.  

E00053    03.11.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ 

АБДРАЙМОВА АЙДАНА АЙТЖАНҚЫЗЫ
Қызылорда облысы,Шиелі ауданы, №156 Н. Бекежанов атындағы 

қазақ орта мектебінің 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. 
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ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын
білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның дамуының негізгі  құралы болып ақпараттық
ресурстар табылады. Сауатты өмір – дамудың жаңа фазасына енеді, бұл жаңа
сауатты оқыту технологиясын құруға біртіндеп көшуді талап етеді. Оқытудың
жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады. Компьютерлік технология білім
ортасына ене отырып, оқыту процесін жақсарту үшін құралдар мен әдістерді
қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі  базалық  білім  беру  аймағында  қызмет
көрсету жағынан да қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау
тауып  жатыр.  Осы  технологияны  пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам
ақпараттандыруға  көмектесуде.  Оқыту  процесінде  қолданылатын  жаңа
әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.

Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім  алу  формасы.  Қашықтан  оқытуда  екі  компонент  бар:  оқытуды
басқару және өз бетімен білім алу.

Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының  біліктілігін  көтеруіміз  керек.  Қашықтан  оқыту  бұл  мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, 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
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шешімін  тауып,  шыға  білу  керек.  Қашықтан  оқыту  курсы  осыған
бағытталған.  Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық
және  дидактикалық.  Оның  құралы  болып  телекоммуникациялар,  аудио  және
видео жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан –
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті болып
табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.

Ақпараттық  технология  жақсы  дамығанымен  ол  оқытудың  басты  құралы
болып  есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет етеді.

Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту  мүмкіндігі  бар.  Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар мен
көмекші  құралдары жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы уақытқа
дейін  аз  қана  пайдаланып,  тіпті  қолданбағандары  да  бар.  Колледждер  жаңа
ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы тақырып
бойынша  білімін  жоғарылататын,  яғни  мұғалімдерді  дайындайтын  курстар
жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін
зер  салып  отыру,  өзінің  білімін  жоғарылату,  жаңашылдық,  озат  тәжірибе,
компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті,
қажетті  парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті  болғанымен,  пән
мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың  телекоммуникация  жөніндегі
білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы  телекоммуникациялық  ортаның
дамуына әсерін тигізеді.

Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы,  оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау  әдістемесі  жасалуда.Оқушылар қашықтан  оқу  арқылы өз  білімдерін
жетілдіре алады және ақпарат жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы
керекті  әдебиеттер  мен  оқу  кітаптарын  іздеу,  бақылау  және  тестік
тапсырмаларды  орындау,  лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,
қашықтан  олимпиядаға  қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының
дамуына  әсер  етеді.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
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байланыс  орната  алады.  Басқа  елмен  сұхбаттасу  үшін  сол  елдің  мәдениетін
жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-еркін
ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  байланысу  үшін  алдын  ала  оқушының
психологиясын дайындау керек.  Ол үшін әр  түрлі  тренинг өткізу  керек.  Бұл
тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді. Оларда мезгіл уақыттары мен
уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. Қашықтан
оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалыптасып келеді.
Әсіресе  ата-аналар  үшін  қашықтан  оқыту  материалдық  жағдайының  тиімді
болуын қарастырады.

Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік  сараптамасы жүргізілу  керек.  Мониторинг  нәтижесі  бойынша
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.

 Кемшіліктері:Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі
ертерек, толыққанды қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. Бұл
проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар:

—     кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;
—     қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың

әдіс – тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу;
—     қашықтан  оқытудың  өмірде  жиі  пайдалану,  пайдаланудың  тиімді

әдістерін ойлап табу;
—     алыс-жақын  шет  елдердегі  қашықтан  оқытудың  іс-тәжірибесін  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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                                                                                             E00055     03.11.2020
Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

 ҚҰЛТАЕВА САБИРА ӘЗИЗҚЫЗЫ     
       Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы "№148 қазақ орта

мектебі"КММ                . Педагог-психолог
Қазіргі  білім  беру  мазмұнында  болып  жатқан  өзгеріс  ол  оқу  үрдісін

жаңашаландыру. Осы тұста Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзі еске түседі «Бала
жүрегі  кішкентай  күй  сандық.  Сол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана  ашылады.
Мұғалімнің  қолында  үнемі  сол  күйсандықтың  кілті  жүруі  керек»  дегендей,
ұстаз үнемі ізденісте болуы керек деп ойлаймын. Сондықтан да еліміздің білім
беру  үдерісіне  енгізген  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  қазіргі  заман
талабына сай тың бағдарлама болды.

Бұл  бағдарлама  мазмұны  негізінде  оқытудың  парадигмасы  өзгерді.  Білім
берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты
ұстаздар  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жаңартып  отыру  және
технологияларды меңгеру,  оны тиімді  қолдана білу міндеті  тұрды.  Жаңашыл
ұстаз ретінде білім жүйесіне енген өзгерістермен уақытылы хабардар болдым.
Бірақ сол уақытта менің көкейімді мынадай бірнеше сауалдар болды:

Білім жүйесін жаңарту үшін неліктен Кембридж университетінің тәжірибесі
таңдалынды?

Жаңартылған білім беру бағдарламасының кейбір ерекшеліктері қандай ?
Оқу үдерісінде жүргізілетін қалыптастырушы бағалау барысында берілетін

кері байланыстың қандай тиімді тұстары бар?
Білім  жетілдіру  курсының  Бірінші  (  ілгері)  деңгейлі  курсына  және

Жаңатартылған  білім  бағдарламасы  негізінде  біліктілік  курсына  келгенде
көкейімдегі сауалдардың жауабын тапқандай болдым.

Жаңартылған  оқу  бағдарламаларының  негізгі  ерекшеліктері  10  бөлімнен
тұратын жаңа құрылымының мазмұнымен таныстым:

Пәннің маңыздылығы;
Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;                                                       

Үштілділік саясатты іске асыру;                                                                                  
Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;                                            
Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер;                                   
Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;                                                                 
Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі;              
Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;                                             
Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;                                                                             
Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.

Жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұнына біршама шолу 
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жасасам: Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі оқу 
бағдарламалары «шиыршық» ұстанымы негізінде құрастырылған, оған сәйкес 
оқытудың әрбір мақсаты және әрбір тақырыбы белгілі бір уақыттан кейін білім 
көлемі мен олар бойынша дағдыларды бірізді тереңдету, күрделендіру және 
көбейту арқылы қайта қарастырылады.

Пәндер бойынша барлық оқу бағдарламалары екі бөліктен тұрады. Бірінші 
бөлігі жалпы ақпараттан тұрса, ал екінші бөлігі сыныптар бойынша 
мақсаттарды қамтиды. Жаңа үлгідегі ұзақ мерзімді жоспарда белгілі бір 
тарау/бөлімше шеңберінде қамтылуы тиіс оқу мақсаттары көрсетілген. Орта 
мерзімді жоспарда оқу бағдарламасында тұжырымдалған мақсаттарға сәйкес 
оқу мақсаттары, сондай-ақ мұғалім мен оқушы үшін ұсынылатын қызмет 
түрлері, ресурс үлгілері бейнеленген.

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне
өтті. Оқушы жұмысын бағалау- білім сапасының нәтижесі. Біз бағалаудың екі 
түрін білеміз. Формативті (қалыптастырушы) және суммативті ( жиынтық) 
бағалау.

Жалпы қалыптастырушы бағалау сабақ жүйесінде жеке қарастырылмайтын, 
сабақпен қатар жүретін үрдіс. Сабақ барысында критерий арқылы өзін- өзі 
бағалау және өзара бағалау әдістері қолданылады. Мен өз тәжірбиемде бағалау 
әдістерін түрлендіріп қолданамын. Әрине қалыптастырушы бағалаудың нақты 
түрлері жоқ, сондықтан қалай түрлендіремін десе де, ол мұғалімнің өз 
шеберлігі.

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 оқу үдерісін түзетіп 
отыруға мүмкіндік береді.

Жиынтық бағалау мұғалімдерге, білім алушылар мен ата-аналарға ұсыну 
үшін оқу бағдарламасындағы бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл, баға қою 
арқылы белгілі бір оқу кезеңі аяқталғанда өткізіледі.

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 
критерийлердің нақты жиынтығы мен өлшенетін болды. Бағалау 
критерийлерінің көмегімен мұғалім:                                    Білім алушы 
оқытудың қай сатысында?                                                                                            
Олар білім алуда неге талпынады?                                                                              
Бұған жетуге көмектесу үшін не істеу керек? екенін түсінеді.

Ал, кері байланыс сабақтың әр кезеңінде қолданылады, мұғалімнің білім 
алушылармен үздіксіз өзара әрекет етуін жүзеге асыруға, нәтижесінде оқу 
үдерісін түзетіп, сабақты әрі қарай жоспарлауға мүмкіндік береді. Кері 
байланыс беру кезінде мұғалімдерге:                                              Білім 
алушылардың жақсы жақтарын ескеру;                                                                      

23



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

Тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, «олай емес», 
«дұрыс емес» деген сөздерді қолданбау;

Білім алушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын 
жөндеудің жолдарына ұсыныс беру;

Кері әсер ететін сөздерді, білім алушыларды кекету, мысалы, «орынсыз 
жауап», «осыны ойлауға қалай ақылың жетті» деген сияқты сөздерді мүлдем 
қолданбау ұсынылады.

Кері байланыс жасау- оқушының оқуын жақсарту үшін қажет нарсе. Кері 
байланыс оқушыға өзінің мықты және осал тұсын көрсетіп, алға жылжуға 
ықпал етсе, мұғалімге оқытудағы жіберген кемшіліктерін біліп, өз тәжірбиесіне 
өзгертулер енгізуге ықпал етеді. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, 
Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдер де 
пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін
дамытып, ғылым мен айналысуына ықыласын туғызады. Бұл критериалды 
бағалау артықшылықтары:

Мұғалімдерге:                                                                                                            
Сапалы нәтиже алуды қам-тамасыз ететін критерийлерді құрастыруға;                 
Өз жұмысын талдау және жос-парлау үшін ақпарат алуға;                                      
Оқу үрдісінің сапасын жақсар-туға;                                                                            
Әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып өз жұмысын жоспарлау ;

Оқушыларға:                                                                                                              
Нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге;                          
Рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға;                                    
Нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білуі, 
сын тұрғысынан                                         ойлай білуге.

Ата-аналарға:                                                                                                              
Баласының білім деңгейлерін бақылай алуға;                                                            
Баласының оқу үрдісін бақылай алуға;                                                                       
Баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді

Сонымен қатар бұл бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым,
айтылым,  оқылым,  жазылым  жетілдіруге  бағытталған.  Бұл  төрт  дағды  оқу
жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз
байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып
өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі.

Осыған дейін оқылым мен жазылымға аса мән беріліп келсе , жаңа білім беру
мазмұнында ең бірінші тыңдалым және айтылымға мән берілуінің қоғамдық
қажеттіліктен  туындағандығын  тәжірибе  барысы  дәлелдеді.  Тыңдалым
болмаған жағдайда қалған үш дағдының өз нәтижесін бермейтіндігі айдан анық
жағдай . Сондықтан қазіргі күні оқу процесінде « ең бірінші тыңдаймыз» деп
оқушылардың тыңдалымға дағдылануына баса назар аударып отыру оқушыда
өз бетімен тыңдауға назар аудару дағдысын қалыптастыруда. 
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Бағдарламаның мәні,  баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру.
Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі
керек.  Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі  «Өмірмен байланыс» ұғымына
құрылған.

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.

Сындарлы  оқытудың  мақсаты  -  оқушының  пәнді  терең  түсіну  қабілетін
дамытып, алған білімін өз қажетіне тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.

Бұдан  шығатын  қортынды  ұстаз  қызметінің  нәтижесі  шәкіртінің  білімді
болуында  ғана  емес,  шәкіртінің  білімді  өздігінен  алып,  алған  білімін  өз
қажетіне өмірде қолдана білуінде.

Бұл  сыни  ойлауды  дамыту  технологиясының  "дәстүрлі"  оқытудан
айырмашылығы- білімнің оқушыға дайын күйде берілмеуі. Білімді дайын күйде
көрсетпей, оқушының өзінің сыни ойлауына мүмкіндік беру, тұжырымға келуге,
шешім  қабылдауға  үйрету.  Осы  тұрғыда  оқушылар  арасынан  дарынды
оқушылар  өзінің  көшбасшылық  қабілетімен  таныла  бастайды.  Олар  топтық
жұмыстарда  белсенділік  танытып,  кейде  өз  тобындағы  тұйық  оқушылардың
сабаққа тартылуына көмегін тигізеді.

Жаңартылған оқу бағдарламасының негізгі бөлімдерінің бірінде мұғалімнің
АКТ-ны  қолдану  құзіреттілігін  нақтылап  көрсетілген.  Мәселен,  әрбір
мұғалімнің алдына келген оқушының ойлау қабілеті әртүрлі болады, мәселен
кейбірі  шапшаң  ойлап,  тез  жұмыс  атқарса,  кейбірі  оқу  материалын  баяу
қабылдайды.  Мұғалімге  мұндай  оқушыларға  тапсырманы  қайта  ыңғайлап
қарастыруға  тура  келеді.  Осы  тұста  жаңашыл  мұғалімнің  іс-  тәжірбиесінің
ерекше тұсы- оның сабақты түрлендіріп жүргізіп, оқушы жүрегінен жол таба
білуі.  Оны  жүзеге  асырудың  бір  жолы-  заман  талабына  сай  ақпараттық-
коммуникациялық технологияны (АКТ) тиімді қолдану.

                                                                                                                              E00
062   03.11.2020
Жаңартылған білімге жаңаша көзқарас                                    

 НҰРБЕКОВА СЕЙСЕНКҮЛ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ         
Қызылорда  облысы,  Шиелі  ауданы,  Бидайкөл  ауылы,  «№148  қазақ  орта

мектебі» КММ Музыка пәнінің мұғалімі 
«Адамға  бір  нәрсені  қайталатуға  үйреткеннен  гөрі, оған  жаңалық  ашуға

көмектескен жөн».
Г.Галилей
Мемлекетіміздің  білім  беру  үдерісіне  енген  жаңартылған  білім  беру
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бағдарламасы-заман  талабына  сай  келешек  ұрпақтың  сұранысын
қанағаттандыратын тың бағдарлама. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы
білім  жүйесімен  жұмыс  істеуде.  Өйткені  қазіргі  заманда  елдің  бәсекеге
қабілеттілігі  оның  азаматтарының  прасаттылығымен  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. Оның үстіне
білім  жүйесін  қарқынды  дамытқан  бұл  үрдістің  жалпы  білім  беретін
мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. Еліміздің көптеген ұстаздары
жаңартылған  білім  жүйесімен  курстарға  барып,  білімдерін  толықтыруда.
Курстың маңыздылығы да міне, осында.

Қазақстанда  білім  беруді  дамытудың  2016-2019  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында Қазақстандық білім беру жүйесін жаңарту  үшін,
ең  алдымен  педагог  кадрлардың  мәртебесін  арттыру,  біліктілігін  дамыту
бағытына үлкен мән берілген. Жаңартылған білім беру мазмұнының стандарты
жиынтығы функционалды сауаттылықты қамтамасыз ететін дағдылардың кең
спектірін  дамыту  бойынша  үздік  халықаралық  тәжірибеге  бағытталатын
болады.  Осыған  байланысты  қазіргі  таңда  еліміздің  білім  беру  жүйесіндегі
реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі
мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады.
Еліміздің  жолдауында  айтқандай:  Болашақта  өркениетті  дамыған  елдердің
қатарына  ену  үшін,  заман  талабына  сай  білім  қажет.  Қазіргі  білім  беру
жүйесінді  жаңа технолгияларды енгізу  күннен-күнге  басты талапқа айналып,
осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттілігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі
қандай жоғары болса да,  мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса,
берілген білім күткен нәтиже бермейді.  Оқушының тұлға ретінде қалыпасуы
белсенділік  арқылы  жүзеге  асады.  Жаңа  тұрпатты  мұғалім  педагогикалық
процестің бірізділігін және оқу мен тәрбиенің біртұтастығын сақтай отырып,
оқыту  моделін  жобалай  білу  қажет.  Жаңартылған  бағдарламамен  жұмыс
жасайтын  мұғалімнің  шығармашылық  іс-әрекетін  мазмұны  зерттеушілік
қызметтен, жеке ізденістерден, оқушымен ата-анамен тығыз ынтымақтастықтан
тұрады.  Бастауыш  сынып  мұғалімінің  кәсіптік  зерттеушілік  позициясы  өз
кәсібін шығармашылық деңгейде жетік меңгерген кезде ғана айқындала түседі.
Оқушылардың  бойында  өмір  бойы  білім  алу  дағдыларын  қалыптастыру
мақсатында бастауыш сыныпқа арналған пәндердің аясында мұғалімдер әрбір
оқу жылында нені оқыту керектігін және оқу сапасы қандай болу керектігінн
нақты білуі тиіс. Оқушылар әртүрлі пәндердің аясында қолдануға болатын білім
алып,  дағдылары  мен  мінез-құлқын  қалыптастырады,  бұл  оқушыларға
мектептен тыс өмірде қолдануға болатын дағдыларды меңгеруге көмектеседі.
Осындай  дағдыларға  сауаттылық,  математикалық  ойлау  қабілеті,  сын
тұрғысынан  және  шығармашылық  ойлау  кіреді,  бірақ  бұл  тізім  бұлармен
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шек#телмейді.  Жаңаша  көзқарасты  талап  етеді.  Ал  жаңартылған  бағдарлама
аясында  мұғалімнің  кәсіптік  жетілу  қалыпты  жағдай.  Өйткені,  балалар  ХХІ
ғасырда табысты болу үшін, оларды осы табыстылыққа жаңа тұрпатты , өзін-
өзін  реттеген  педагог  қана  жетелей  алады.  Жаңа  тұрпатты  педагог  алдымен
кәсіби  деңгейі  жоғары,  интеллектуалдық,  шығармашылық әлеуеті  мол  тұлға.
Білімді  тұлға  шығару  сабақ  сапасынан.  Сабақ  дегеніміз  –оқытуды
ұйымдастырудың  басты  формасы.  Жаңаша  оқытуда  оқушы  мұғалімнің
түсіндіргенін  меңгеріп  қана  қоймай мұғаліммен тікелей  пікірталасқа  көшеді,
оқушы рөл атқарушы ғана емес, жетекші бағытта ұстайды. Мұғалім мен оқушы
арасында тығыз байланыс қалыптасады, бірлік одақта қызмет істейді. Бастауыш
сыныпта  оқушылардың  оқу-әрекетін  жедел  басқаруды  ұйымдастыру  құралы
ретінде,  сабақта компьютерді пайдаланудың тиімділігі  бар екендігіне айтқым
келеді. Оның артықшылығы мынандай:

1.Әр оқушы өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді.
2.Уақытты үнемдейді.
3. Мұғалім бақылаушыдан кеңесшіге ауысады.
Сабақта әр-түрлі жаңа әдістерді қолдану нәтижесінде оның ұтымды тұстарын

айтпай кетуге болмайды.
Сабаққа деген құлшынысы пайда болады.
-  Оқушылардың өздігінен  тапсырманы орындауға  деген  талпынысы пайда

болады. Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін
ең  бастысы жағдайлар  жасау  керек.  Оқушылар оқу  әрекеті  барысында  жаңа
әдістерге  жақын  болып,  оны  пайдлана  білулері  керек.  Бастауыш  сынып
оқушыларының құлшынысы мен белсенділігі өте жоғары болғандықтан, пәндер
арқылы  баланың  жан-жақты  дамуын  қамтамасыз  ету  керек.  Ең  бастысы
тақырып  мазмұнына  байланысты  сабақ  үрдісін  басқару  мен  түрлендіріп
өткізіуге назар аудару қажет. Неге?, Неліктен? деген проблемалық сұрақтар қою
арқылы оқушыларды ізденіске  бағыттап,  дәлелдетіп,  өз  ойларын жинақтауға
бағыттау. Оқушыны қорытынды жасауға өзгеше бір тың пікір айтуға жетелеу,
ой қайшылығын тудырып, дұрыс ой қорытуға дағдыландыруға көп көңіл бөлу. 
Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері  екі  түрлы жағдайда дамиды.  1.
Кез келген бала адамзат баласының осы кезге дейін жинақтаған тәжірибесін
меңгертуге  бағытталған  оқу  әрекеті  арқылы  дамиды.  Білім,  білік,  дағдыны
қабылдайды. 2. Кез келген оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы
өзінің  мүмкіндіктерін  дамытады.  Оқу  әрекетінен  шығармашылық  әрекеттің
айырмашылығы: ол баланың өзін-өзі қалыптасуына өз идеясын жүзеге асыруға
бағытталған  жаңа  әдіс-тәсілдер  іздейді.  Проблеманы өзінше жаңаша шешуге
талпынады. Бастауыш сынып оқушыларының пәнге деген қызығушылықтарын
тудыру үшін әр-түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Олар мынандай:

1.Белгілі бір тақырыпта пікірталас тудыру.
2. Логикадық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмалады шешу.
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3. Ұнатқан кейіпкеріне мінездеме беру.
4. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру.
5. Мәтін мазмұнын өңдеу.
Педагогикалық  мақсатқа  қол  жеткізу  жолындағы  қолданылтын  барлық

қисынды ілім амалдары мен әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы мен
жұмыс  істеу  ретін  әр  мұғалім  өзінің  алдында  отырған  оқушылардың
мүмкіндіктерін ескерек отыра, өзінің кәсіптік шеберлігіне сай таңдауы тиіс деп
санаймын.

Осы тұрғыда  алға қойған мақсатым: Оқу мен оқытуда жаңа әдіс-тәсілдерді 
пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. Оқушы 
жаңа ақпаратты бұрынғы білімімен ұштастыра түсу үшін мен өз сабақтарымда 
мынандай тәсілдерді пайдаланамын. Әдебиеттік оқу пәнінде болжау кестесі, 
ойлан, жұптас, ортаға сал, сұрақ қоя білуді, өзара оқыту т.б. Осы әдіс-тәсілдерді
қолдану кезінде ең тамаша кезеңге, яғни оқушының өздігінен білім алу, 
шығармашылық іс-әрекетінің оянуы, бір сөзбен айтқанда, өзіндік еңбек ету 
кезеңіне айналдырады. Сабақты қорытындылау кезеңінде оқушылар алған 
білімін пайдлана отырып шешім қабылдайды, топпен бөлініп берілген 
тапсырмалары болса өздері дәлелдейді, көрсетеді, бағалайды немесе «Эссе 
жазу, бес жолды өлең» стратегияларын қолданады. Оқушыларды 
шығармашылық жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін, 
қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін арттыруда түрлі әдіс-
тәсілдерді өз сабақтарымда қолданамын:

Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
1. Ақын, жазушылардың дайын мәтіндерін басқаша аяқтау.                                

2. Белгілі мақал негізінде әңгіме жазғызу.                                                                  
3. Мәтін бойынша мақал құрастыру.                                                                           
4. Табиғат құбылыстарына, заттарға және жеке суреттерге қарап жұмбақ 
құрастырту.                              5. Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу.             
6. Шығарма, мәтін, ертегі құрастыру. (тақырып бойынша, жоспар бойынша, 
тірек сөздер арқылы              7. Шығармадағы әңгімелерге ұқсас оқиғалар 
айтқызу.                                                                                 8. Кейіпкерге мінездеме 
беру.                                                                                                                             9. 
Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау арқылы суреттеу, 
мүсіндеу.                 10. Рөлге бөліп оқыту.                                                                   
11. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды  
шешкізу (анаграмма)      12. Диалог-ертегі.                                                                
13. Образға кіру.

Енді осы шығармашылық тапсырмалардың кейбіреуіне тоқтала кетейін. 
Олар: образға кіру, талдау және қиялдау, суырып салма ақын, диалог-ертегі, 
жұмбақ-мақалдар құрастыру.
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І тапсырма «Образға кіру»                                                                                        
Жансыз заттардың өсімдіктердің, жануарлардың орындарына өздері қандай күй 
кешетіні, қндай қызмет атқаратынын сезіну. Мен Гүлмін. (Қасықпын, 
Шыршамын, Бағдаршаммын, Доппын) деген әр түрлі тақырыптарда әңгіме 
жазғызу. 

ІІ тапсырма «Талдау және қиялдау»                                                                        
Бастауыш сынып оқушыларының ой-санасын, қабілетін, шығармашылығын 
дамытуда шығарманы, көркем әдебиет үлгілерін талдаудың әсері мол. 
Талданбаған шығарма бала жүрегіне жетіп, оны тебірентпейді. 

Әдіс-тәсілдердін бәрін жүзеге асыру мүмкін емес. Ол үшін шығармашылық 
тұрғыда ізденіс, шыдамдылық, жүйелі жұмыс жасалуы керек. Қазіргі қоғам 
алдындағы қойылып отырған міндеттердің ең өзектісі-бүкіл білім жүйесін 
түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін оқыту мазмұнын 
жаңарту болып отырғанының куәсі болып отырмыз. Бастауыш сынып 
оқушыларын лайықты мазмұн мен оны оқытудың әдісін саралау, бала жанына 
жақын қарым-қатынс арқылы оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға қою 
оңай мәселе емес екендігіне, оқу-тәрбие үрдісінің небір қиын проблемаларына 
тап болып, оны шешу жолындағы басқару әрекеттірін дұрыс ұйымдастыра 
білгенде ғана жұмысымыз нәтижелі болады.

Пайдаланған әдебиеттер:                                                                                          
1. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі. /Білім әлемі/ Алматы 2004ж. №6            
2. ҚР Техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2011-2020 ж арналған 
мемлекеттік бағдарламасы.                                                                                           
3. Білім беру қызметкерлерінің Бірінші Республикалық Педагогикалық оқулары 
«Педагогтің кәсіби өсуі-білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің шарты» 
баяндамалар жинағы. 2013 ж. Алматы І бөлім.

.
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ЖУЗЕМБЕКОВА КУЛАЙША АРАЛБАЕВНА
Түркістан облысы Кентау қаласы Ынталы ауылы 

"Бәйшешек" бөбекжай бақшасының 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.

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.

Сондықтан да, балаға айналадағы өмір тіршілігін танытып, бағдарлай, 
қабылдай білуге үйрету арқылы, ана баланың сөздік қорын молайтуға болады. 
Осы мәселелерді ескере отырып, баланың сөздік қорын байыту, іс - әрекеттерді 
білдіретін сөз тіркестерін айтуға жаттықтыру және тілдің грамматикалық 
құрылысын меңгерту, сөздерді байланыстырып айтуға, сөйлеуге үйретуді басты 
назарда ұстау керек.                                                                                                       
Тіл – адамдардың бір - біріне пікір алысып, қарым - қатынас жасайтын құралы 
болғандықтан тілдің қоғамдық, тәрбиелік қызметі ерекше.

Тілдің грамматикалық сөйлеу мәдениетін игеруде баланың сәби шағынан 
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.

Балабақшада өткізілетін оқу іс - әрекеттерінің барлығы осы салаға 
сабақтасып жатады. Балабақшадағы оқыту - тәрбиелеу жұмысында балалардың 
тілін дамыту, сөздік қорын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген 
сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану.

Мектеп жасына дейінгі балалармен сөздік жұмысын жүргізу – тіл дамытудың
негізгі міндеті болып табылады. Балабақшада 5 білім беру саласы бойынша 
жұмыс жасаймыз. Соның ішінде, «Қатынас» білім беру саласында балалардың 
елестету, есте сақтау, ойлауларын, қызығушылығын дамыту, өз ойын еркін 
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жеткізуін қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттар:
• 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 
меңгертуге көңіл бөліп, 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 дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу                                                            
• Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру                                                
• Сөздік қорын молайту                                                                                                 
• Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру                                                                  
• Балалардың ақыл - ойын дамытып, тіл байлығын арттыру

Тілді дамытудың маңызы:                                                                                         
• Тілдің дыбысталу мәдениеті                                                                                      
• Сөздік жұмысы                                                                                                            
• Тілдің грамматикалық құрылымын қалыптастыру                                                  
• Байланыстырып сөйлеу                                                                                              
• Шығармашылық сөйлеу әрекеті

Тілдің грамматикалық құрылымын қалыптастыру.
1. Сөздерді септік, көпше, жекеше түрлерін дұрыс үйлестіре білуге үйретуді 

жалғастыру                           2. Сөздердің кейбір күрделі түрлерінің жасалуын 
үйрету. Мыс: ілік септігіндегі зат есімнің көпше түрі (ойыншықтардың, 
адамдардың, боталардың), етістіктің түрлері (жату, жүру, жүгіру)                          
3. жан - жануарларды, олардың төлдерін зат есімнің жекеше, көпше түрінде 
айту біліктілігін дамыту                                                                                                

Баланың тілін дамыту дегеніміз – баланың жалпы ойын дамыту деген сөз. Ал,
балалардың ауызекі сөйлеу тілін, тіл мәдениетін арттыру мен дамыту бүгінгі 
таңда біздің міндетіміз.                         Қоршаған ортамен, табиғатты бақылап 
түсіндіріп, әрдайым жаңа сөздермен сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп
есептеймін. Жоғарыдағы айтылған мүмкіндітерге сай балалардың сөйлеу 
қабілетін 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.

Пайдаланылған  әдебиеттер:
1.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  стандарты.  Астана
2.  Тіл  дамыту  әдістемесі
3. Отбасы және балабақша журналы №2 2012 ж
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E00063       03.11.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

НҰРБЕКОВА СЕЙСЕНКҮЛ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

«№148 қазақ орта мектебі» КММ Музыка пәнінің 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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МАЗМҰНЫ

• АБДРАЙМОВА ЛАЗЗАТ АЙТЖАНОВНА
• КЫДЫРБЕКОВА САЛТАНАТ ОМАРОВНА
• ЖҰМАДІЛДАҚЫЗЫ АИДА
• МЫЛТЫҚБАЕВА ЛЕСКҮЛ ДАНАБЕКҚЫЗЫ
• ТӨРЕБАЕВА ГҮЛНАРА ЖОРАБАЙҚЫЗЫ
• НУРМАХАНОВА САЛТАНАТ БИДАШБЕКОВНА
• АБДРАЙМОВА АЙДАНА АЙТЖАНҚЫЗЫ
• ҚҰЛТАЕВА САБИРА ӘЗИЗҚЫЗЫ
• НҰРБЕКОВА СЕЙСЕНКҮЛ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ
• ЖУЗЕМБЕКОВА КУЛАЙША АРАЛБАЕВНА
• НҰРБЕКОВА СЕЙСЕНКҮЛ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ
• АРТЫКБАЕВА ЫКБАЛ НУРМУКАНОВНА

• КУРБАНБАЕВА МАРАЛ АЙТБАЕВНА
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