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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
САДВАКСОВА АСЕЛЬ ЕРБОЛАТОВНА
СҚО. Петропавл қаласы,Қазақ мектеп-гимназиясы
Шағын орталық тәрбиешісі
Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Отбасындағы тәрбие мен балабақшадағы
тәрбиені ұштастыра отырып, әрі қарай жақсы жолға түсуіне себепкер болады.
Қазіргі заманда әр отбасында дүниеге келген сәбиді, өсіп жатқан буынды өзінің
ана тілімен сөйлету-ұлттық қасиетіміздің дамуының бірден бір жолы. Мектепке
дейінгі тәрбие саласында ұлттық тәрбиенің негізгі міндеттерінің біріхалқымыздың ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерін ана тілінде түрлендіріп,
сол арқылы баланың тілін дамыту. Әрбір бөбектің өз ана тілінде тілі шығып,
осы тілде ойлау қабілетінің дамуы-ұлттық мінез-құлықтың қалыптасу жолы.
Ана тілінің қадір-қасиетін жастайынан түсініп өскен баланың жақсылыққа
жаны құмар, таза, пәк, инабатты, биязы болып өсетініне өмір тәжірибесі куә.
Әке мен шеше өзін тәрбиешімін дей отырып, өздері де тәрбиеге енуі
қажет. Бүлдіршіндер өнерімен қорытындыланады. Қазіргі таңда
баланы
тәрбиелеуде ата - ананыңда, тәрбиеші ұстаздыңда атқаратын ролі зор.
Жас күнінде бала қандай тәрбие алса ізбен алға қарай өседі. Тәрбие
кезінде отбасының,
балабақшаның да алатын орны бар. Ата –ана
баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, туған - туыс, Отан,
Қазақстан
деген
ұғымдарды
терең
түсінгені,
құрметтеп қарауға
тәрбиелеу керек екенін ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі бәрінен биік
болмақ. Сондықтан ата-ана басты талапты өздеріне қойғандары жөн.
Баланың тәрбие алуына қоғамнан өз орнын табуына жағдай жасауына
әрбір отбасы педагогикалық әдіс - тәсілдерге сүйенгені дұрыс.
Балабақша бақыттың ең бірінші баспалдағы, баланың болашағы. Бала
тәрбиесі – үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл айтсаң да
жетеді, біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу керек.
Бала жүрегі кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады.
Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы
барлық қасиеттерін дарытқысы келетін адамды нағыз тәрбиеші деп атауға
болады. Олай дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер. Сол ұлы тәрбиелі
жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы тәрбиешілер.
Бала ата – ана мен мұғалімнен қандай өнеге ала алады? Әке мен шеше өзін
тәрбиешімін дей отырып, өздері де тәрбиеге енуі қажет.
Қазіргі таңда баланы тәрбиелеуде ата - ананыңда, тәрбиеші - ұстаздың да
атқаратын ролі зор. Жас күнінде бала қандай тәрбие алса сол ізбен алға қарай
өседі. Тәрбие кезінде отбасының, балабақшаның да алатын орны бар.
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Ата – ана баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, туған - туыс, Отан,
Қазақстан деген ұғымдарды терең түсінгені, құрметтеп қарауға тәрбиелеу керек
екенін ұғындыру.
Ата - ана жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. Сондықтан ата - ана басты
талапты өздеріне қойғандары жөн. баланың тәрбие алуына қоғамнан өз орнын
табуына жағдай жасауына әрбір ата – ана педагогикалық әдіс - тәсілдерге
сүйенгені дұрыс.
Қазіргі заман талаптарына сәйкес балабақшадағы тәрбиелеу, білім беру
мазмұнын жаңарту көзделіп отыр.
Бейнелеу іс-әрекеті эстетикалық ықпал ету құралдарының бірі бола отырып
баланың жан-жақты дамуына тікелей әсер етеді.
Балабақшада тәрбиенің ең маңызды құралы — еңбек. Еңбек тәрбиесі арқылы
баланың әдет — дағдысы және ынталығы, байқампаздығы, айнала қоршаған
өмірге қызығушылығы дамиды.
Адамгершілік қасиеттерімен бірге іскерлік, еңбекке мәдениеттілік қасиеттері
қалыптасады.
Түрлі — түсті жіптермен жұмыс істеу балалар үшін сиқырлы жұмбақ. Жіптің
бояулары бейнелердің үйлесім тауып, дәл орналасуы бүлдіршіндерді
таңдандырып, еріксіз өзіне тартады.
Сонымен қатар, шыдамдылық, төзімділік қасиеттерін қалыптастырып,
бастаған ісін аяғына дейін аяқтауға, еңбек нәтижесіне жетуге ұмтылдырады.
Еңбек — адам іс-әрекетінің басты түрі ретінде адамзат сезімінің ең жоғары
нысаны болып табылады. Осы сезімді балалар бойында дер кезінде тәрбиелеу
балалармен жұмыс істейтін педагогтар мен ата-аналардың міндеті болып
табылады. Егер мектепке дейінгі жаста бала бойына еңбек сүйгіштікті
тәрбиелемесе, кейінгі жылдары бұл жұмыс елеулі қиын болады. Еңбек ісәрекеті баланың жалпы дамуын, қызығушылық өрісін кеңейтіп, қарапайым
ынтымақтастық қасиеттерін туғызады, еңбекқорлық, лидерлік қасиет, мақсатқа
жетуге ерік — жігер тәрізді қасиеттерді қалыптастырады.
Еңбек процесі кезінде баланың ойлау әрекетіне тікелей әсер ететін
сауақтарының ұсақ моторикасы, сөйлеу қозғалысы аппараты жетіледі. Балалар
көзімен көріп жіптердің түсін гана айыра білмей, қолдарымен ұстап оның
жұмсақ, үлпілдек екенін анықтайды.
Соңғы жылдары біздің әлемде балалардың тіл дамуы төмендеді. Қазіргі
кезде сөз қоры актуалдық проблема. Зерттеудің нәтижесінде балалардың тіл
дамуы саусақтың қозгалуына байланысты деген тұжырым жасалды. Сонымен
қатар саусақтың қозғалуы, баланың жасына сай болу керек. Ғылыми тұрғыда,
балалардың тіл дамуы жіңішке қол арқылы дамиды.
Жалпы моториканың және саусақтың қозғалуы жетіспеуі тілдік функциясына
байланысты. Жазуға бейімделмеген, жалпы моториканың және саусақтың
қозғалуы жетіспеуі мектептің төменгі сыныптарынан бастап, оқуға деген
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негативтік әсерін тигізуі мүмкін. Қолдың ұсақ моторикасы баланың дамуына,
оқуына өте маңызды. Мектепке дейінгі ұйымда жазу емес, жазуға дайындықтың
маңызы зор.
Жоғарғы санатты, еңбек өтілі мен тәжірибесі мол, білімді мамандар бағытбағдар, демеу беруден жалыққан емес. Себебі, бала тәрбиесіне жауап беретін
бірінші – ата-ана болса, екінші – педагогтар.
Балабақшаның басты мақсаты – дені сау, жан-жақты, білімі мен тәрбиесі
қалыптасқан балаларды өсіру. Тәрбиешілер бүлдіршіндерді заманауи біліммен
қамтасыз етуден бөлек, шығармашылық мүмкіндіктерін ардайым жетілдірумен
айналысып келеді.
Балабақшада ата-ана мен тәрбиешілер біріге еңбектеніп, ашық сабақтар,
мерекелік ертеңгіліктер, әр түрлі іс-шараларға қатысады. Білім беруде қандай
да бір нәтижеге қол жеткізу жолында ата-ана мен педагог арасындағы тығыз
байланыс маңызды рөл атқаратыны анық. Осы негізде ата-ана мен бөбекжай
арасындағы ықпалдастық пен қарым-қатынас орнатып, бір мүддеге еңбек етсе,
баланың ой-санасы жетіле түсіп, жеке тұлға болып қалыптасуына жол
ашылады.
Қоғамдық өмірге араласу әр бала үшін маңызды. Себебі ол баланың өз-өзіне
деген сенімін арттырып, ойлау жүйесін жетілдіріп, қоршаған ортамен қарымқатынас жасай білу сияқты қарапайым нәрсеге бейімдейді.
****************
ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
СЕРАЛИНА АНАР САБИТОВНА
СҚО, Петропавл қаласы, Қазақ мектеп-гимназиясы
Мектепалды даярлық сынып тәрбиешісі
Қазіргі таңда адамзат қоғамына ғылыми жаңалықтар мен инновациялық
технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі баланы
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт
сұранысын қанағаттандыратын жаңа бағдарламалармен, технологиялармен
қамтамасыз ету болып отыр. Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген
көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі
жасты зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік,
эмоционалдық
дамуын
стратегиясымен үздіксіз байланысты екендігін және мемлекеттік саясаттың
ажырамас бөлігі болып табылатындығын ескере
отырып,
Қазақстан
Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңғырту, дамыту
ісіне ерекше көңіл бөлді.
Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай
адамдарды дайындайтын, білім, тәрбие беретін бала жанының бағбаны –
тәрбиеші. Ал ұстаз білімді бала санасына сабақ арқылы жеткізеді.
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Ол – ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары.
Жас ұрпақты рухани - адамгершілікке тәрбиелеу, олардың біртұтас
дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруімаңызды мәселелердің бірі.
Шығармашылық
деңгейде
балалардың
іздену
нәтижесінен
қалыптастырған ұғым, түсініктерінің, қияли мен белсенді ой-еңбегінің
нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке
басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына бағытталған
тапсырмалар.
Оқыту технологиясы
педагогтардың
эмперикалық
инновацияларын ескере отырып, оқыту үрдісін дұрыс, ұтымды басқаруды
қарастырады. Оған өзара бір-бірімен байланысты екі үрдіс енеді: білім
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау.
Тәрбиеленушілердің сабаққа қатыспаушылығын болдырмау шараларын
кешенді түрде қарастыру. Оның ғылыми- әдістемелік, оқыту-әдістемелік,
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;
Жаңа педагогикалық технологиялармен инновациялық іс-әрекеттің негізгі
заңдылықтары мен қағидаларын дұрыс қолдана білуге, шығармашылық
ойлауға, кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің құндылық қарым - қатынасын
қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге
үйренеді.
Сонымен қатар алдыңғы қатарлы озық тәжірибелер жӛніндегі ағымдағы
ақпарат-құралдардағы материалдар арқылы танысып педагогтар – новатордың
әдістемелерін ғылыми тұрғыдан талдай білуге, инновациялық іс-әрекет
ерекшеліктерін айқындап, ӛз беттерімен сурет, кесте құруға, хабарлама,
реферат, аннотация, рецензия жазып, оқу - тәрбие қызметіне педагогикалық
талдау жасауға үйренулері қажет. Оқытудың жаңашыл әдістері мен тәсілдерін
сөз еткенде, оқылып отырған материалдың ерекшелігі мен құрамының нақты
ерекшелігіне сәйкес әдістемелік құралдарды шығармашылықпен пайдалану
қажет екеніне назар аударту кӛзделді. Сонымен қатар, оқытудың инновациялық
жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана білу іскерлігі
қалыптасу керек.
Жаңа технология үрдісінің талабы- балаға білім беруде мақсатқа жету, ісәрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттырып, баланың
жан-жақты дамуына және жаңалықты тез қабылдауына әсер ету.
****************
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
КУТТУМБЕТОВА ТОЛКЫН НАУАНОВНА
СҚО.Петропавл қаласы, Қазақ мектеп-гимназиясы
Мектепалды даярлық тәрбиешісі
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің алғашқы
деңгейі ретінде қазіргі тұрақты өзгеріп тұрған әлемде табысты бейімделуге
қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен дамуы үшін жағдайлар жасайды.
Қазіргі таңда адамзат қоғамына ғылыми жаңалықтар мен инновациялық
технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі баланы
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт
сұранысын қанағаттандыратын жаңа бағдарламалармен, технологиялармен
қамтамасыз ету болып отыр. Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген
көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі
жасты зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік,
эмоционалдық
дамуын
стратегиясымен үздіксіз байланысты екендігін және мемлекеттік саясаттың
ажырамас бөлігі болып табылатындығын ескере
отырып,
Қазақстан
Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңғырту, дамыту
ісіне ерекше көңіл бөлді.
Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай
адамдарды дайындайтын, білім, тәрбие беретін бала жанының бағбаны –
тәрбиеші. Ал ұстаз білімді бала санасына сабақ арқылы жеткізеді. Ол –
ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары.
Жас ұрпақты рухани - адамгершілікке тәрбиелеу, олардың біртұтас
дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруімаңызды мәселелердің бірі.
Шығармашылық
деңгейде
балалардың
іздену
нәтижесінен
қалыптастырған ұғым, түсініктерінің, қияли мен белсенді ой-еңбегінің
нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке
басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына бағытталған
тапсырмалар.
Оқыту технологиясы
педагогтардың
эмперикалық
инновацияларын ескере отырып, оқыту үрдісін дұрыс, ұтымды басқаруды
қарастырады. Оған өзара бір-бірімен байланысты екі үрдіс енеді: білім
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау.
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Тәрбиеленушілердің сабаққа қатыспаушылығын болдырмау шараларын
кешенді түрде қарастыру. Оның ғылыми- әдістемелік, оқыту-әдістемелік,
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;
Жаңа педагогикалық технологиялармен инновациялық іс-әрекеттің негізгі
заңдылықтары мен қағидаларын дұрыс қолдана білуге, шығармашылық
ойлауға, кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің құндылық қарым - қатынасын
қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге
үйренеді.
Сонымен қатар алдыңғы қатарлы озық тәжірибелер жӛніндегі ағымдағы
ақпарат-құралдардағы материалдар арқылы танысып педагогтар – новатордың
әдістемелерін ғылыми тұрғыдан талдай білуге, инновациялық іс-әрекет
ерекшеліктерін айқындап, ӛз беттерімен сурет, кесте құруға, хабарлама,
реферат, аннотация, рецензия жазып, оқу - тәрбие қызметіне педагогикалық
талдау жасауға үйренулері қажет. Оқытудың жаңашыл әдістері мен тәсілдерін
сөз еткенде, оқылып отырған материалдың ерекшелігі мен құрамының нақты
ерекшелігіне сәйкес әдістемелік құралдарды шығармашылықпен пайдалану
қажет екеніне назар аударту кӛзделді. Сонымен қатар, оқытудың инновациялық
жүйесі білім, оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана білу іскерлігі
қалыптасу керек.
Жаңа технология үрдісінің талабы- балаға білім беруде мақсатқа жету, ісәрекеттері арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттырып, баланың
жан-жақты дамуына және жаңалықты тез қабылдауына әсер ету.
Біздің балабақшамыздың негізгі мақсаты- балаларға сапалы білім, саналы
тәрбие беру арқылы, денсаулығы мен физиологиялық дамуын қорғау және
нығайту.
3-4 жасар балаларға арналған экологиялық жол салынған. Ол жолда балалар
құмырсқа иілеуімен, шағын тоғанымен, аралардың еңбегімен, жәндіктер
әлемімен танысады.Балабақшаның ішіндегі безендіруі экологиялық бағытқа
сай келеді, яғни экология бөлмесі, экологиялық бұрыштар балалармен
жұмыс жасауға және балалардың жан - жақты дамуына ықпал жасайды.
Тәрбиелеу мен білім беру ісіне отбасын тарту, ата-аналарды педагогикалық
үрдістерге жоспарлау мен ұйымдастыруға қатыстыру, ата-аналардың
балабақшамен тығыз байланыста болуы.
Біздің заманымыз жаңа технология мен компьютер заманы. Соңғы жылдары
біздің өмірімізге түбегейлі өзгеріс енгізді. Сонымен бірге педагогтың де рөлі
өзгерді. Ол енді жоғарғы деңгейдегі жаңашыл ұстаз болуы тиіс.
Мемлекеттік білім стандарты деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа
педагогикалық технологияны енгізуді өз міндетімізге алып отырмыз.
Сондықтан оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу
бағытында бақша ішіндегі іс-шараларды бейне таспалар арқылы тамашалауға
мүмкіндік жасалады.
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛ І
ТУЛЕНДИНОВА АЛМАГУЛЬ АЙТКАЗИНОВНА
ШҚО. Жарма ауданы "Көшек негізгі мектебі"кмм
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Оқушының пәнге деген қызығушылығын артттыру- мұғалімнің өз еңбегін
ұтымды ұйымдастыра отырып, жаңа сабақ үлгілерімен оқушыларды
зерттеушілікке баулу, оқушыларға сұрақ қою, эксперименттік тапсырмаларды
шешу,танымдық ойындар ұйымдастыру арқылы іске асады.
Осыған байланысты іс-тәжірибемде мынадай қағидаларға сүйенемін:
оқушыларға сапалы білім бере отырып, өз бетінше жұмыс істеуге үйрету;
оқушылармен жекелей, жұптық, топтық жұмыстар жүргізу;
оқушының компютерлік сауаттылығын жетілдіру;
оқушылардың шығармашылық ой-өрісін дамыту.
Әрбір мұғалімнің алдына келген оқушының ойлау қабілеті әртүрлі болады,
мәселен кейбірі шапшаң ойлап, жылдам 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 цифрлық
технологияларды тиімді қолдану. Қазіргі таңда ұстаздарға әдістемелік тұрғыдан
қолдау көрсету мақсатында түрлі білім беру платформалары (smk.edu.kz,
cpm.kz, bilimland), интернет ресурстары бар.
Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп
айырмашылығы бар оқытудың жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының өзгеше формасын, өзгеше
оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады.
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту
жүйесінде бар компоненттерден, оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік
қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы
программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру
формасынан, оқу құралдарынан тұрады.
Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы
технологиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік коммуникацияға, баспа
құралымен, компакт дискімен, кейстехнологиямен жабдықталған компьютерлік
телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты
айырмашылығы қашықтан оқытуда жүйелі әрі әсерлі интерактивтік оқыту
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қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, тиісінше
қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты жүйені де, процестің өзін де)
білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелерінің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да күндізгі
оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады.
Интернеттің ақпараттық ортасының және оның қызметінің мүмкіндіктеріне
байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру ерекше болады.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және
шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді.
Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады.
Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның
негізгі білімі мен оның тұрақты жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман
информациялық қорларды табысты пайдаланып, заң және экономика негіздерін
де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі,
соның негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі.
Функциональдық дайындау тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту
тұжырымдамасына ауысу. Бұл ауысудың негізі тек приоритеттер ауысуы ғана
емес, мұнда мамандарды мемлекетгік тапсырыс бойынша дайындаудан жеке
тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға көшу жүзеге асырылады. Жаңа
тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны
іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп жүргізудің сипат
алғанын көрсетеді. Бұл оқушылардың және мұғалімдердің өздерінің әртүрлі
жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру бағдарламаларын жасау
арқылы іске асырылады. Білім беруді жетілдірудің осы бағытындағы маңызды
фактор болып оқушылардың қазіргі және болашакта қолданылатын
информациялық коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану арқылы
оқуға деген өз ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті ісәрекет жасауға икемділігін қалыптастыру ісі саналады. Мұғалімдер мен
оқушылар жаңа білім игерудің, өзіне қажет әдістердің, жаңа ақпараттық
технологиялардың куәгері немесе қатысушысы боларда, дискуссияға қатысарда,
тамаша бір әдістеме немесе лабараториялық жұмыс көрерде осы интерактивті
теледидардың маңызы зор.
****************
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ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН
ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ
ИСАБЕКОВА КУЛПАРИЯ МУСАЕВНА
Түркістан қаласы Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия
Бастауыш сынып мұғалімі
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті елу
елдің қатарына кіру стратегиясы» Қазақстан халқына жолддауында « Бізге
экономикалық және қоғамдық жаңарту қажеттілігіне сай қазіргі заманғы білім
жүйесі қажет» дегені мәлім.
Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың іске қатысы
жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни
оқушыларына қарай бағалау керек» деп, айтқандай, оқушы жетістігін нақты
бағалау мәселесі - білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан,
оқушылардың білім нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі
болып табылады, яғни, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те
айтуға болады.
Деңгейлік бағдарламалар мазмұнындағы «Оқыту үшін бағалау және оқуды
бағалау» модулі — оқудың тиімді бағасын және оқыту үшін тиімді бағаны
түсіну, оқыту мен оқудағы барлық жаңа тәсілмен байланысты.
Бастауыш
мектеп
оқушыларының
функционалдық
сауаттылығын
қалыптастыруда мынадай мәселелердің басы ашық болуы тиіс:
- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын жүйе
ретінде танысақ, онда ол жүйенің құраушы бөлшектерін анықтау керек;
- бастауыш мектепте оқылатын әрбір жеке пән бойынша еліміздегі және
осы бағытта қарастырылған шетелдік тәжірибені талдап-тану керек;
- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы
қалыптасуының межелерін, белгілері мен шарттарын айқын анықтап алу керек.
Негізінде, берілген мәселе бойынша осы кезге дейін жарық көрген
әдебиеттерді талдау барысында, көп ретте, «функционалдық сауаттылық»,
«функционалдық сауатты тұлға», «негізгі құзыреттер», «жалпыбілімдік
біліктер» сияқты ұғымдардың көбірек талдауға түсірілетіні байқалады.
Сауаттылық дегеніміз – оқу, жазу, санау және құжаттармен жұмыс жасай алу
дағдылары. Минималды сауаттылық дегеніміз – қарапайым хабарламаларды
оқу және жазу дағдылары.
Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адам өзінің оқу және жазу
дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауда қолдана білу қабілеті,
яғни адамға өзін қоршаған әлеуметтік ортамен қарым-қатынасқа түсуге
мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әрі жайлылықпен бейімделуіне
9
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жағдай туғыза алатын сауаттылық деңгейі.
Бұл деңгейде адам мәтіндерден өзіне қажетті ақпаратты, мәлім іріктеп алуы
үшін және сондай ақпаратты басқаларға жеткізе алуы үшін қажетті болатын
қабілеттер қалыптасады.
Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай
оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің алған
білімінің түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып белгіленуі білім беру жүйесінде
«функционалдық сауаттылықты» қалыптастыру мәселесін негізге алудың
өзектілігін арттырып отыр.
Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа
түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарымқатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық
сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп
саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек
білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе
жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі.
Дара тұлғаға бағдарлап оқыту ұстанымы бойынша барлық оқыту жүйесі оқу
әрекетінің субьектісі – оқушының даралық сипатына, мотивіне, шынайы
өмірлік қажеттілігіне, мүмкіндігіне, бейімділігіне, әлеуметтік-мәдени дамуына
орай құрастырылады.
Қатысымдық (коммуникативтік) тұрғыдан оқыту ұстанымы білім
мазмұнындағы басшылыққа алынатын барлық ұстанымдардың негізіне
салынады. Себебі тілді меңгертуде грамматикалық білімді ғана игеріп қана, оны
тәжірибелік іс- әрекетте қолдана алмаудан арылуға бірден бір мүмкіндік беретін
жүйе тілді оқушының сөйлеу, тіл мәдениетімен бірлікте қарастыру болып
табылады.
Тұтастық ұстанымы «сөйлесім әрекетіне қатысты бірнеше жұмысты қатар
қамтиды. Олар: оқу, жазу, ауызша сөйлеу, тыңдау, қайталау, жауап беру. Бұл
ұстанымның ерекшелігі: бір сабақтың үстінде осы жұмыстардың барлығын
жүйелі түрде қолдана отырып, олардың арасынан ең басты біреуін таңдап алу
және қалған жұмыстың түрлерін осыған бағындыра білуден көрінеді.
Сонда бір сабақтың өзінде ортақ (өзек) пайда болады да, қалған бағыттар сол
басты орталыққа жұмыс істеу мақсатында жүргізіледі, сөйтіп, сабақта тұтастық,
бүтіндік пайда болады».
Пәндік білім, білік, дағдыларды меңгертудегі шығармашылық ұстаным
сабақты шығармашылық үдеріс ретінде құруды мақсат етеді. Оқу үдерісінде
жұптық, топтық жұмыс түрлеріне, біріккен шығармашылық тапсырмалар мен
жобаларды орындауға үлкен мән берілді. Белгілі бір қатысымдық міндеттерді
шешу барысында оқушылардың өз тілек-емеуріндерін іске асыруға мүмкіндігі
болады. Оқу үдерісінде оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білім, дағды,
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біліктерін жаңа жағдаятта қолдана алуына қажетті дағдылары дамытылады.
Пәнді интеллектуалдық және шығармашылық тұрғыда түсініп меңгертуге ден
қойылады. Оқыту үдерісінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын
(жаратылыстану, математика, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда, ең бастысы,
оқушыларды ғылыми біліммен ақпараттандыру міндеті аса маңызды.
Бастауыш мектепте кез келген пәнді оқытуда оқушылардың қарапайым
ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, заттар мен құбылыстардың негізгі
және жанама белгілерін ажырату, қоршаған әлемде және табиғатта болып
жатқан құбылыстарды түсіну, салыстыру, талдау, жіктеу, жүйелеу, жалпылау
білік, дағдыларын меңгерту мақсаттары көзделгенде ғана оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға болады.
Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың іске қатысы
жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни
оқушыларына қарай бағалау керек» деп, айтқандай, оқушы жетістігін нақты
бағалау мәселесі-білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан,
оқушылардың білім нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі
болып табылады, яғни, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те
айтуға болады.
Деңгейлік бағдарламалар мазмұнындағы «Оқыту үшін бағалау және оқуды
бағалау» модулі — оқудың тиімді бағасын және оқыту үшін тиімді бағаны
түсіну, оқыту мен оқудағы барлық жаңа тәсілмен байланысты. Жаңартылған
білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем
жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті шешу
жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін әділ, шынайы, ашық түрде бағалау
жүйесін қолдану.
Білімді бақылаудың негізгі мақсаты — оқушылардың білім алудағы
жетістіктерін анықтау, білімін тереңдету және болашақта оқушыларды
қоғамдық іс-әрекетке қосылудың алғышарттарын жасау.
Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын есепке алу,
бақылау және бағалау оның аса қажет құрамдас бөлігі болып есептеледі.
Мұғалімнің сәтті таңдалған бірнеше бақылау әдістері арқылы оқушылардың
білімдерін объективті бағалауға, белгілі бір уақыт аралығындағы атқарылған іс
пен алған білімдерді бақылауға мүмкіндік береді.
****************
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ТЕХНОЛОГИЯ ПӘНІ БОЙЫНША КӘСІБИ БАҒЫТТА ОҚЫТУ
КУЛТАСОВА БАЯН АСАНБАЕВНА
Нұр-Сұлтан қаласы.№ 83 мектеп-гимназия.
Көркем еңбек пәні мұғалімі
Білім саласындағы кез келген пән-қандай ортада болмасын өзінің айтар
ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік
үлес қосары анық. Технология пәнінің басты мақсаты-оқушылардың
шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның
технологиялық мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем жобалауға, өңдеп,
өндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ оқушылардың техника мен
технология әлемін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет элементтерінен
практикалық тәжірибе алуын қарастырады.
Технология атты жаңа интегративті білім саласын меңгеру оқушылардың
жалпы білім мен дағдыны меңгеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық,
тұлғалық, этикалық
дамуын, өзіндік, кәсіптік
айқындалуын, қазіргі
әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.
Қазіргі
таңда
жеке
тұлғаны
қалыптастыру
технология пәні
мұғалімдерінің алдарына қоятын мақсаттар мен міндеттеріне өте
жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Оқушыларға білім, білік және
кәсіптік бағдар беру барысында мұғалім әр оқушының алдында оның
келешегіне шын мәнінде жауапты екендігін сезіну қажет. Осы үлкен міндетті
атқару үшін технология пәнінің мұғалімінің өзі білімді, мәдениетті, жаңашыл
болуы қажет деп ойлаймын. Әрине, көптеген мектептерде бұрынғы ізбен «еңбек
сабағы» деп көңіл бөлмеуі де мүмкін, бірақ өз пәнін жоғары бағалайтын
мұғалім парызын ұмытпауы керек. Сол себептен әр сабағын
жаңашылдандырып өткізуді мақсат етіп, күрделі дайындықпен сабақты өткізуге
қалыптасқан жөн.
Сабақтың сапасы – ол оқушының білімділігі, біліктілігі, мәдениеттілігі.
Бұл салада бірінші сәттілік мұғалім проблемасын анықтап, алдына мақсат
қояды;
Екіншісі - тақырыптық күнтізбелік бағдарламаны жан-жақты зерттеп,
мектеп ерекшелігін ескере отырып, дұрыс құруы, мұғалімнің мақсатына жету
жолының ашықтығы.
Оқушылардың қызығушылығы мен бейімділігін дамыта отырып,
кәсіби айқындалуын жетілдіру болашақ кәсібін қателеспей табуына
көмек болады. Кәсіптік мектептерде, оқу-өндірістік комбинаттарында
кәсіптік мамандық алуына жол ашады. Бұл жұмыстар жеткіншектердің
кәсіптік бағдарды сезінуіне, еңбекті бағалауына, сүйіп атқаратын
12
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жұмысқа дағдылануға, жауапкершілікті сезінуге, мінез-құлық және
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға септігін тигізеді.
Сабақ барысында қыздарды тігінге үйретудегі мақсатым-халқымыздың
ежелден келе жатқан ұлттық өнерлерімен оқушыларды жеке таныстырып,
үйрету. Сапалы білім берумен қатар еңбекке де баулу, үйрету аса қажет,
жастарымыздың өнерлі болуы қоғамдық өмірімізге үлкен әсерін тигізеді
деп ойлаймын. Тұлғаның эстетикалық бейнесі өнер мен табиғатты
қабылдауы және адамдар арасындағы қарым-қатынастағы қызметі арқылы
көрінеді. Талантты және дарынды оқушылардың бойында даму және
шығармашылық қабілеттер өнердің түрлі саласында өз ерекшелігіне қарай
көрінеді.
Жеткіншек ұрпақты ұлттық сезім мен рухта тәрбиелеуде ұлттық оюөрнектердің алатын орны ерекше. Қазақ халқының қолөнерінің арнасы кең,
түрі сан алуан. Халқымыздың өмір тіршілігінде ою-өрнек қатыспайтын
саланы табу қиын. Өнердің басқа да түрлері секілді қолданбалы қолөнері
технология пәнінде ұлттық ою-өрнекті қастерлеуге жол ашады. Дәстүрлі
қазақ өнерінің ерекшелігін айтқанда, қазақ өміріндегі ежелден дамыған
ою-өрнек ерекше эстетикалық сезімді үнсіз айғақтайды. Ою-өрнектің
көнеден
келе
жатқанын
дәлелдейтін
бұйымдар
мұражайларда
сақталуда.Адамдар ертеден-ақ өздерін қоршаған айнала дүниені тасқа
бейнелеген,
бертін
келе
киім-кешектеріне, қолданатын
бұйымдары
меныдыстарға қарапайым сурет ретінде салған, осылай бірте-бірте оюөрнек пайда болды.
Ою-өрнек халықпен бірге жасасып, оның рухани материалдық игілігіне
айналып келеді. Бүгінгі таңда қайта дамып, бай мазмұн, жаңа түр тауып,
өнер саласында биік деңгейде дамуда. Өнер өшпейді, сөнбейді, көнермейді.
Әрбір сабақта кәсіпке оқыту әрбір оқушының өмірі үшін өте қажет деп
санаймын. Өйткені талаптанған бала әрқашан өз мақсатына жетеді.
Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына қойған
мақсаты-мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты
ұлтымыздың көнеден келе жатқан салт-дәстүрімен таныстыру, еңбекке деген
шеберлігімен икемділігін, өнерге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек
ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне салт-дәстүрін, әдетғұрпын, тұрмыс –тіршіліктерін, қолөнерін жадымызда ұстау, келешек ұрпаққа
үйрету, жөн сілтеу,
ата-бабаларымыздың дәстүрін ұмыт қалдырмаубаршамыздың парызымыз.
Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық
психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата-бабалар салт-дәстүрімен,
мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтық қолөнерін сақтап қалуға
тәрбиелеу-ұлтжанды ұлғатты ұстаздардың абыройлы ісі.
****************
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
НЫСАНОВА МӨЛДІР САПАРГАЛИЕВНА
БҚО. Бөрлі ауданы Ақсай қаласы № 4 ЖОББМ
Бастауыш сынып мұғалімі
XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат құбылыстары
және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып, толғандырып,
анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне бар санасезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі әрқашанда
үлкен жетістік болып табылады.
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.
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Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен білім
алу. Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары
жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі
жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, атааналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.
Қашықтан
оқытудағы
мұғалімдердің
біліктілігін
көтерудегі
артықшылықтары:
— экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
— коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы және оны қолдану болып
табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
— педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және
индивидуалды болып келеді;
— эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға
өзіне ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
— коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын
педагогтардың, тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның симпатикалық
ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі заманда білім жүйесінің
заман талабына, уақыттың сұранысына қарай ғарыштап дамуы, әрбір
педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап етеді. Сабақты ғылыми
жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол тауып, оның сабаққа деген
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.
15

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

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.
Қорыта келе айтарым – оқу процесінде ақпараттық коммуникациялық
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
****************
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
МУЗАПАРОВА ГАРИФА ЕГИНБАЙЕВНА
Павлодар облысы Баянауыл ауданы № 2 ЖОББМ КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Білім туралы заңды білім берудің басты міндеті – ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды өалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу
үшін қажетті жағдайлар жасалған. Ол үшін «Жаңа технологияларын енгізу,
білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық желілерге шығу» деген
міндеттер қойылады. Демек, оқу ағарту саласында өзекті мәселенің бірі
оқушыны сапалы қарым-қатынасқа даярлап, тұлғаның коммуникативті құзіретін
қалыптастыру.
Оқушының тілдік қарым – қатынасын жетілдіру, дамыту арқылы қоғамға
жан–жақты дамыған, белсенді,өз бетімен жасампаздықпен ойлай алатын және
өз ойын шығармашылықпен жеткізіп, шебер қарым-қатынас жасай
білетін,тілдік қатысымды тиімді қолданатын бастауыш сынып оқушыларының
коммуникативтік қабілеттерін дамыту қажет.
Ақпараттық – коммуникативтік құзіреттілікті орта кәсіптік білім беру
жүйесіне енгізгенде оқыту материалдарының педагогикалық мазмұндылығы
мен әркімнің өздігінен оқып үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор.
Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп
айырмашылығы бар оқытудың жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым- қатынасының өзгеше формасын,
өзгеше оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін
ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында,
кезкелген оқыту жүйесінде бар компоненттерден, оқытудың барлық түрінде,
әлеуметтік қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай
қолданыстағы программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден,
ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және
шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ.
Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу
әлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу
кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала
береді. Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
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бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты
жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс.
Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде
шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. Қашықтықтан
оқытуды ұйымдастырудың келесі тәсілі компьютерлік телекоммуникацияны,
электрондық почта, телеконференция, аймақтық және интернет желісінің
ақпараттық қорларын пайдылануды ұсынады. Бұл қашықтан оқытудың кең
тараған әрі арзан түрі.
Қашықтан оқытудың әсерлі болуы оқушылармен бірге интернетпен жұмыс
істейтін мұғалімге тікелей байланысты. Бұл мұғалім: қазіргі заманғы
ақпараттық және педагогикалық технологияны меңгерген, оқушылармен бірге
желідегі жаңа оқу-танымдық ортада жұмыс істеуге психологиялық тұрғыдан
дайын болуы керек.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру.
Сонымен қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми
және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді.
Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты
жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан
шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және
өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі.
Функциональдық дайындау тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту
тұжырымдамасына ауысу. Бұл ауысудың негізі тек приоритеттер ауысуы ғана
емес, мұнда мамандарды мемлекетгік тапсырыс бойынша дайындаудан жеке
тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға көшу жүзеге асырылады.
Жаңа тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала
отырып, соны іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп
жүргізудің сипат алғанын көрсетеді. Бұл оқушылардың және мұғалімдердің
өздерінің әртүрлі жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру
бағдарламаларын жасау арқылы іске асырылады.
****************
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
САДЫКОВА АЙНУР МУКАТАЕВНА
Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент каласы
Ш.Уалиханов Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі
Білім беруді жетілдірудің осы бағытындағы маңызды фактор болып
оқушылардың қазіргі және болашакта қолданылатын информациялық
коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану арқылы оқуға деген өз
ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті іс-әрекет жасауға
икемділігін қалыптастыру ісі саналады.
Мұғалімдер мен оқушылар жаңа білім игерудің, өзіне қажет әдістердің, жаңа
ақпараттық технологиялардың куәгері немесе қатысушысы боларда,
дискуссияға қатысарда, тамаша бір әдістеме немесе лабараториялық жұмыс
көрерде осы интерактивті теледидардың маңызы зор. Қашықтан бұл
формасының мамандар дайындау мен квалификациясын көтеруде маңызы зор,
бірақ қазіргі таңда бұл өте қымбат технология болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңдылық сипаты, қазіргі
заманға сай ақпараттандыру, электрондық оқулықтарды, компьютерді, бейне
таспаларды, мультимедиялық кабинет, интербелсенді тақта тағы басқа арқылы
оқытудың жаңа технологиясының әлемдік және отандық үлгілерін таңдап,
сабақ барысында пайдалана білу – бүгінгі заманның талабы.
Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп
айырмашылығы бар оқытудың жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының өзгеше формасын, өзгеше
оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады.
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту
жүйесінде бар компоненттерден, оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік
қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы
программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру
формасынан, оқу құралдарынан тұрады.
Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы
технологиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік коммуникацияға, баспа
құралымен, компакт дискімен, кейстехнологиямен жабдықталған компьютерлік
телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты
айырмашылығы қашықтан оқытуда жүйелі әрі әсерлі интерактивтік оқыту
қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, тиісінше
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қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты жүйені де, процестің өзін де)
білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелерінің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да күндізгі
оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады.
Интернеттің ақпараттық ортасының және оның қызметінің мүмкіндіктеріне
байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру ерекше болады.
Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, қашықтықтан оқытудың тиімділігі –
студенттің университетке бармай-ақ, өзіне ыңғайлы жерде отырып, берілген
тапсырманы орындай беретіндігі, яғни уақыттың ұтымдылығы, екіншіден, оқу
ақысының арзан болатындығы, шалғайдағы шетел жоғары оқу орнын елде
жүріп-ақ оқып, диплом алу мүмкіндігінің болуы.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және
шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді.
Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады.
Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның
негізгі білімі мен оның тұрақты жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман
информациялық қорларды табысты пайдаланып, заң және экономика негіздерін
де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі,
соның негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі.
Функциональдық дайындау тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту
тұжырымдамасына ауысу. Бұл ауысудың негізі тек приоритеттер ауысуы ғана
емес, мұнда мамандарды мемлекеттік тапсырыс бойынша дайындаудан жеке
тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға көшу жүзеге асырылады. Жаңа
тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны
іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп жүргізудің сипат
алғанын көрсетеді. Бұл оқушылардың және мұғалімдердің өздерінің әртүрлі
жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру бағдарламаларын жасау
арқылы іске асырылады.
****************
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
СЕРІКБАЕВА РАУШАН СРАЙЛҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті.
С.Әліұлы атындағы жалпы орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі
Білім беруді жетілдірудің осы бағытындағы маңызды фактор болып
оқушылардың қазіргі және болашакта қолданылатын информациялық
коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану арқылы оқуға деген өз
ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті іс-әрекет жасауға
икемділігін қалыптастыру ісі саналады. Мұғалімдер мен оқушылар жаңа білім
игерудің, өзіне қажет әдістердің, жаңа ақпараттық технологиялардың куәгері
немесе қатысушысы боларда, дискуссияға қатысарда, тамаша бір әдістеме
немесе лабараториялық жұмыс көрерде осы интерактивті теледидардың
маңызы зор. Қашықтан бұл формасының мамандар дайындау мен
квалификациясын көтеруде маызы зор, бірақ қазіргі таңда бұл өте қымбат
технология болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңдылық сипаты, қазіргі
заманға сай ақпараттандыру, электрондық оқулықтарды, компьютерді, бейне
таспаларды, мультимедиялық кабинет, интербелсенді тақта тағы басқа арқылы
оқытудың жаңа технологиясының әлемдік және отандық үлгілерін таңдап,
сабақ барысында пайдалана білу – бүгінгі заманның талабы.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және
шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ.
Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу
әлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу
кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала
береді. Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты
жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс.
Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде
шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. Қашықтықтан
оқытуды ұйымдастырудың келесі тәсілі компьютерлік телекоммуникацияны,
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электрондық почта, телеконференция, аймақтық және интернет желісінің
ақпараттық қорларын пайдылануды ұсынады. Бұл қашықтан оқытудың кең
тараған әрі арзан түрі.
Қашықтан оқытудың әсерлі болуы оқушылармен бірге интернетпен жұмыс
істейтін мұғалімге тікелей байланысты. Бұл мұғалім: қазіргі заманғы
ақпараттық және педагогикалық технологияны меңгерген, оқушылармен бірге
желідегі жаңа оқу-танымдық ортада жұмыс істеуге психологиялық тұрғыдан
дайын болуы керек.
Қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас ақпараттық
жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру.
Сонымен қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми
және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді.
Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты
жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан
шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және
өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі.
Функциональдық дайындау тұжырымдамасынан жеке тұлғаны дамыту
тұжырымдамасына ауысу. Бұл ауысудың негізі тек приоритеттер ауысуы ғана
емес, мұнда мамандарды мемлекетгік тапсырыс бойынша дайындаудан жеке
тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға көшу жүзеге асырылады.
Жаңа тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала
отырып, соны іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп
жүргізудің сипат алғанын көрсетеді. Бұл оқушылардың және мұғалімдердің
өздерінің әртүрлі жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру
бағдарламаларын жасау арқылы іске асырылады. Білім беруді жетілдірудің осы
бағытындағы маңызды фактор болып оқушылардың қазіргі және болашакта
қолданылатын информациялық коммуникациялық технологияларды (ИКТ)
пайдалану арқылы оқуға деген өз ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке
басының когнитивті іс-әрекет жасауға икемділігін қалыптастыру ісі саналады.
****************
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
МАНСУРОВА НУРИЯ ДАУИРХАНОВНА
Тараз қаласы № 5 «Ақ желкен» бөбекжай-бақшасы
Тәрбиеші
Өмірге келген баланы қуанышпен қарсы алып «Шілдехана»өткізу,ат
қою,тұсауын кесу,туған күнін атап өту-әрбір отбасы үшін үлкен қуаныш.
«Тәрбие негізі-ұлттық әдет ғұрыпта», мақсаты баланың денсаулығын нығайту,
кішіпейілдікке, имандылыққа, парасаттылыққа, табиғатты аялай білге бағыттау.
Ғұлама жазушы М.Әуезов: «Ел болам десең, бесігіңді түзе!»деген ұлағатты
сөзінің мағынсына ой салсақ,тәрбие ұрпақты дүниеге келтіруден басталады.
Қазақ халқының бала тәрбиесі нәресте ана құрсағында жатқан кезден
басталады. Себебі өз болашағына немқұралы қарайтын,сәбидің дүниеге
жарымжан болып келмеуін қаламайтын халық алдын-ала сақтандыру
әрекеттерін жасаған.
Ата-ана үшін баланың бәрі тәтті,бәрі бірдей. Ешкім баласын жаман болсын
демейді. Кей ата-ана баласы үшін жанын құрбан етуге бар десек артық емес.
Бірақ ешбір бала өздігінен адам бола қалмайды. Болашақ азаматтың
адамгершілігі мол болып өсу үшін халық ауыз әдебиетінің маңызы зор.
Бұрынғы кездері аталары, әжелері немерелерін тізелеріне отырғызып әңгіме
тыңдататын. Мұндай балалардың тілі ерте шығып,ой өрісі дамып.сөздік қоры
молая түсетін. Әлі күнге дейін ауылдық жерлерде балабақша бола тұрса
да,балалар көбінесе ата-әжелерінің қолында тәрбиеленеді. Ондай балалар көп
жағдайда инабатты, түсінігі,мәдениеті мол болып келеді,тіпті тілі де тез
дамиды. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»-демекші отбасы,балабақша,атаана,жұртшылық бірлесе,тәрбие жұмысын мақсатты жүргізсе,халқын,дәстүрін
сыйлайтын азаматтарды тәрбиелеу ісін жүзеге асыруда мақсатқа жетілуге
болады.Бала қашан да балалығын көрсетпей тұрмайды,сондықтан оларға
әрдайым ата-ана ,тәрбиешілер тарапынан қамқорлық жасау қажет.
Баланың табиғатын және оны түсініп қабылдау ерекшеліктері жөнінде
Ыбырай Алтынсарин былай деген: «Балалар сөйлескенде ашуланбай,жұмсақ
сөйлеуі,шыдамдылық етуі керек,әрбір нәрсені де ықыласпен түсінікті етіп
түсіндіру керек.Кім баласын әдептілікке,кітап оқуға,білім алуға,қайырымдымейірімді болуға тәрбиелейміз дейсіз.Қоғамда адамгершілік, мәдениет,рухани
қасиеттер мол болса,бала тәрбиесі соғұрлым жемісті болады».
Тәрбиеде басты назар аударатын мәселе - адамгершілік. Оның өлшемі
әрқайсысымыздың мәдениеті. «Тәрбие-қандай да болса да бір жан иесіне азық
беріп, соның өсуіне көмек көрсету» - деген Мағжан Жұмабаев.
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Сондықтан адам өмірінің «алтын бесігі»-халқымыздың әдептілік,
инабаттылық, мейірімділік, қайырымдылық, ізеттілік, қонақжайлылық
қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру үшін әрбір тәрбиеші,ұстаз халық
педагогикасын,салт-дәстүрін,әдеп-ғұрыптарды жақсы біліп,рухани бай,жаны
таза адам болу керек. Сонда ғана бала тәрбиесінде мінез құлқы жетілген саналы
адам қалыптасады.Жаңа заманның талабына сай тәрбиелі де білімді бала,яғни
ұрпақ өсіреміз.
Адамгершілік тақырыбы-мәңгілік.Ол ешқашан ескірмек емес.Жас ұрпақтың
бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру-ата-ана мен мектепке дейінгі
мекемедегі педагогтардың басты міндеті.Адамгершілік әр адамға тән асыл
қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы-халқында, отбасында, олардың
өнерлерінде,әдет-ғұрпында.Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс
тіршілігінен,өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді.
Көрнекті педагог В.Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере
білсек,ол бала солай бола алады»-дейді.Демек,шәкіртке жан-жақсы терең білім
беріп,оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялат
білсек,ертеңгі
азамат
жеке
тұлғаның
өзіндік
көзқарасының
қалыптасуына,айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз.
Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең
бастысы-өзінің ісін,өмірін жалғастыратын салауатты,саналы ұрпақ тәрбиелеу.
Ұрпақ тәрбиесі-келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты
жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу-біздің
де қоғам алдындағы борышымыз.
Бала ата-ананың қамқорлығы мен махаббатына, олардың қарым-қатынасы
мен еркеліктеріне мұқтаж. Ата-ананың балаға деген махаббаты мен олардың
қамқорлығы баланың да жауапты үн қатуын шақырады, бала ата-ананың сөзіне
құлақ салып, тәрбиелі болып өседі. Егер бала махаббат пен қамқормен бөленсе,
ол өзінің қандай екеніне қарамастан жақсы көретінін, өзгелер үшін қажетті де,
сүйікті жан екенін түсінсе, ол өзін қорғанған, біреуге қажеттілігін түсінеді.
Осының бәрі оның мейірбан болып өсуіне жақсы ықпалын тигізеді.
Балалар бақшасында және жанұяда балаға қойылатын талаптардың
жүйелілігі, бірізділігі және бірлігі мінез-құлық дағдыларын бекем меңгеруді,
баланың жеке басының адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуын қамтамасыз
етеді.
****************
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ
ҮРМЕТОВА РАХАТ АМАНГЕЛЬДИЕВНА
Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Ақыртөбе мектебі,
Бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі таңда адамзат қоғамына ғылыми жаңалықтар мен инновациялық
технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі баланы
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт
сұранысын қанағаттандыратын жаңа бағдарламалармен, технологиялармен
қамтамасыз ету болып отыр. Жетекші ғалымдар мен практиктер жүргізген
көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі
жасты зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік,
эмоционалдық
дамуын
стратегиясымен үздіксіз байланысты екендігін және мемлекеттік саясаттың
ажырамас бөлігі болып табылатындығын ескере
отырып,
Қазақстан
Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңғырту, дамыту
ісіне ерекше көңіл бөлді.
Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай
адамдарды дайындайтын, білім, тәрбие беретін бала жанының бағбаны –
тәрбиеші. Ал ұстаз білімді бала санасына сабақ арқылы жеткізеді. Ол –
ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары.
Жас ұрпақты рухани - адамгершілікке тәрбиелеу, олардың біртұтас
дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруімаңызды мәселелердің бірі.
Шығармашылық
деңгейде
балалардың
іздену
нәтижесінен
қалыптастырған ұғым, түсініктерінің, қияли мен белсенді ой-еңбегінің
нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке
басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына бағытталған
тапсырмалар.
Оқыту технологиясы
педагогтардың
эмперикалық
инновацияларын ескере отырып, оқыту үрдісін дұрыс, ұтымды басқаруды
қарастырады. Оған өзара бір-бірімен байланысты екі үрдіс енеді: білім
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау.
Білім туралы заңды білім берудің басты міндеті – ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды өалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу
25

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

үшін қажетті жағдайлар жасалған. Ол үшін «Жаңа технологияларын енгізу,
білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық желілерге шығу» деген
міндеттер қойылады. Демек, оқу ағарту саласында өзекті мәселенің бірі
оқушыны сапалы қарым-қатынасқа даярлап, тұлғаның коммуникативті құзіретін
қалыптастыру.
Оқушының тілдік қарым – қатынасын жетілдіру, дамыту арқылы қоғамға
жан–жақты дамыған, белсенді,өз бетімен жасампаздықпен ойлай алатын және
өз ойын шығармашылықпен жеткізіп, шебер қарым-қатынас жасай
білетін,тілдік қатысымды тиімді қолданатын бастауыш сынып оқушыларының
коммуникативтік қабілеттерін дамыту қажет.
Ақпараттық – коммуникативтік құзіреттілікті орта кәсіптік білім беру
жүйесіне енгізгенде оқыту материалдарының педагогикалық мазмұндылығы
мен әркімнің өздігінен оқып үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор.
Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп
айырмашылығы бар оқытудың жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым- қатынасының өзгеше формасын,
өзгеше оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін
ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында,
кезкелген оқыту жүйесінде бар компоненттерден, оқытудың барлық түрінде,
әлеуметтік қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай
қолданыстағы программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден,
ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және
шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ.
Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу
әлемдік экономиканың ең негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу
кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала
береді. Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері
бұрынғыға қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын
талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты
жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс.
Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде
шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. Қашықтықтан
оқытуды ұйымдастырудың келесі тәсілі компьютерлік телекоммуникацияны,
электрондық почта, телеконференция, аймақтық және интернет желісінің
ақпараттық қорларын пайдылануды ұсынады.
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26

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

МАЗМҰНЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

САДВАКСОВА АСЕЛЬ ЕРБОЛАТОВНА
СЕРАЛИНА АНАР САБИТОВНА
КУТТУМБЕТОВА ТОЛКЫН НАУАНОВНА
ТУЛЕНДИНОВА АЛМАГУЛЬ АЙТКАЗИНОВНА
ИСАБЕКОВА КУЛПАРИЯ МУСАЕВНА
КУЛТАСОВА БАЯН АСАНБАЕВНА
НЫСАНОВА МӨЛДІР САПАРГАЛИЕВНА
МУЗАПАРОВА ГАРИФА ЕГИНБАЙЕВНА
CАДЫКОВА АЙНУР МУКАТАЕВНА
СЕРІКБАЕВА РАУШАН СРАЙЛҚЫЗЫ
МАНСУРОВА НУРИЯ ДАУИРХАНОВНА
ҮРМЕТОВА РАХАТ АМАНГЕЛЬДИЕВНА

27

