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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

АМАНЖОЛОВА САЛТАНАТ АДИЛХАНОВНА
 Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшоқы ауылы

 "Қызылтау" негізгі орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Бүгінгі   таңда   елімізде   білім  беру  мазмұны  жаңа  бағытқа  бет  бұрды.
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап
етеді.   Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек,
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану
болып табылады.

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

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

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

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

Бұрын  әркім  өз  бетінше  ізденіп  жұмыстанып,  белсенді  балалар  нәтижеге
жетіп отырса,  көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.
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Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап,
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым
шығарады.

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін,
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық,
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны
ерекше.

Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның
ажырамас қасиеті болып табылады.

Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады

Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді.  Олар жеке жұмысқа қарағанда
топтық  жұмыста  тапсырмаларды  жақсы  орындайды  және  сабақтағы
психологиялық микроклимат жақсарады.

Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.

Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа
қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс
қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

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

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

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

Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
Топпен  жұмыс  жасау  барысында  оқушылар  бір-бірін  қорқытуы  мүмкін.
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Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың
деу керек.

Топпен  жұмыс  жүргізгенде  жұмыс  шуы  болады.  Ол  үшін  жұмыс  жасау
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
 Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені шешудің

бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту қажет.
Топтық  жұмысты  жариялау  кезінде  тақтаға  шығып  сөйлеу  қажет.  Себебі,

барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта жүргізіп,

балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар.  Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді.  Оларда  топтық  қызығушылықты
бағындыратын топтық рух басым болады.

4. Топтық сананы құру амалдары:
2.  Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек,

бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
мақсатқа сенімділік;
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
басқаруға  қатысу.Топтық  уақыт  өткізудің  мәні  мен  жалпыға  ортақтығын

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның
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,

3



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

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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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖОЛДЫБЕКОВА АЛТЫНГУЛЬ ЖЕНИСОВНА
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшоқы ауылы 

"Қызылтау" негізгі орта мектебінің  ағылшын тілі мұғалімі

Қашықтықтан  оқыту  –  білім  алушы  мен  педагог  қызметкерінің  жанама
(алыстан)  немесе  толық  емес  жанама  өзара  іс-қимылы  кезінде  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  және  телекоммуникациялық  құралдарды
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту;

Қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  қашықтықтан  оқу  сабақтарын
«оnline»,  «offline»  режимінде  өткізуге  негізделген.  «Оnline»  режимінде  оқу
сабақтары  нақты  уақыт  режимінде  оқудың  өзара  іс-әрекет  ету  үдерісін
қарастырады (бейнеконференция,  Интернет  желісімен  хабар  алмасу,  телефон
аппараты арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы
мен  білім  алушы  арасындағы  асинхронды  тілдесудің  (электрондық  пошта,
кейіннен  қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша
білім алушының оқулықпен жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырады.

Қашықтықтан  оқыту-қолайлы  уақытта  кез  келген  жерде  ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар көмегімен қашықтықтағы оқытушыдан  білім
алу  үрдісі.  Қашықтықтан оқыту,  үйден шықпастан 24/7 режимінде білім алу
мүмкіндігі.

Қашықтықтан  оқыту  фомасы-  оқытудың  электронды  технологиясын
қолданып,  жұмыстан  қол  үзбей,  қолайлы  уақытта  кез  келген  жерде,  жеке
режимде білім алуды қамтамасыз етеді.

Барлық  білім  алушылардың  виртуалды  «жеке  кабинеті»  болады,  онда
таңдаған  пәнді  өз  бетінше  игеруге  арналған  оқу-әдістемелік,  ұйымдастыру
материалдары мен тапсырмалар салынады.

Қашықтан  оқытудың  ерекшеліктерін  зерттеу  (қашықтағы  сабақтарды
ұйымдастыру, жоспарлау). Оқушыларды қашықтан оқытуға ынталандыру мен
қатыстырудың ерекшеліктерін зерттеу (оқушылардың өзіндік жұмысын қалай
ұйымдастыруға болады немесе үй тапсырмасын қалай тексеруге болады және
тағы да басқалар). АКТ құралдары мен қызметтерін зерттеу. Қашықтан оқыту
форматындағы  ата-аналармен  жұмыстың  ерекшеліктері.  Ерекшеліктері
модулінің  өзі  бірнеше  өзекті  тақырыптармен,  ұстаздар  қауымына  қажет
ақпараттармен  қамтамасыз  етілген  екен.  Алғашқыда  синхронды  оқытудың
асинхронды  оқытудан  айырмашылықтары,  қашықтан  оқыту  барысында
мұғалімнің  қызметі  мен  қашықтан  оқыту  барысында  оқушының  іс-әрекеті
сияқты мәселелерге қарастырылды.
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Сонымен  қатар,  қашықтан  оқытуда  қалай  «оқу  үдерісін  жоспарлауға
болады?» деген  сұраққа  жауап  ала  аласыз.  Бұнда  берілген  кеңестер:  барлық
жұмысты  бірден  жүзеге  асыруға  тырыспаңыз.  Қашықтан  оқыту  кезеңінде
қандай  мақсаттарыңызға  қол  жеткізуге  болатынын  мұқият  ойластырыңыз;
қашықтан  оқытудың  ең  қарапайым  бір-екі  құралын  таңдап  алып,  солармен
жұмыс істеуді бастаңыз. Бірден көптеген құралдарды қолдануға тырыспаңыз;
қашықтан  оқыту  кезеңінде  Сіздің  оқу  сценарийлеріңіз  неғұрлым қарапайым,
түсінікті  және шынайы болса,  оларды ойдағыдай жүзеге асыру және қажетті
нәтижеге  қол  жеткізу  мүмкіндігі  соғұрлым  көбірек  болады;  оқытудың  жаңа
форматына  Сіз  ғана  емес,  оқушылар  мен  олардың  ата-аналары  да  жаңадан
бейімделуде  екенін,  олар  да  Сіз  сияқты мазасызданатынын есіңізде  ұстаңыз;
оқушыларыңыздың ерекшеліктерін ескеріңіз және онлайн сабақты жоспарлау
барысында сабақ мақсаттары мен тапсырмаларды әзірлеп, бір немесе бірнеше
саралау тәсілін таңдаңыз.

Бағалауды ұйымдастыруда оқушыларға ізгілікті қарым-қатынас және қолдау
көрсетіп, түсінікті және дәйекті ережелер мен рәсімдерді қалыптастыратын; оқу
үдерісіне  қызықты  әдіс-тәсілдерді  қолдануды;  оқуда  және  тапсырмаларды
орындауда  цифрлық  немесе  цифрлық  емес  құралдарды  таңдау  және
пайдалануды;  барлық  оқушылардың  табысқа  жетуіне  жағдай  жасалатын,
оқушыларда  өз  пікірін  айтуға  және  тапсырмаларды  таңдауға  мүмкіндігі
болатын саралап оқытуға  бағдарлануды басты назарда ұстау қажеттілігі  атап
көрсетілді.  Қашықтан жұмыс істеу барысында өзара жағымды және оңтайлы
қарым-қатынас аса маңызды. «Уақытында тапсырмадың! Не деген масқара?!»
деудің орнына тағы да бір мүмкіндік беру жолдарын қарастырған абзал. Басты
назарды ынталандыру,  қолдау,  эмоцияларды білдіру,  адами қарым-қатынасты
сақтау мүмкіндіктеріне аудару керек.

Оқуға қатыстыру модулінде тақырып аясында “Оқушыларды оқу үдерісіне
қалай  ынталандыруға/тартуға  болады?”  деген  мәселе  қарастырылды.  Бұл
сұрақты шешуде оқушыларды оқыту үдерісіне ынталандыру факторларын, әдіс-
тәсілдерін анықтау аса маңызды. Шәкірттерді оқуға қызықтыру, ынталандыру
жайлы ойлаған кезде,  біз  олардың ішкі ынтасын арттыру жолдарын түсінуге
тырысамыз.  Оқуға  қатыстыру  дегеніміз  оларды  қызықтыру,  жаңа  бір  нәрсе
жасап  көруге,  таңдауға,  қателесуге,  қайтадан  бастауға,  табысқа  жетуге
ұмтылуға мүмкіндік беру. Осылайша, білімгерді оқуға белсенді қатыстырудың
тәсілдерін  қашықтан  және  дәстүрлі  оқытуда  кеңінен  қолданып,  балалардың
дербес  оқушыға  айналуына  көмектесеміз.  «Онлайн сабақты жүргізу:  сыртқы
келбет және онлайн этикет» тақырыбы «сабақты трансляциялауға дейін және
оны жүргізу барысында қандай мәселелерді назарда ұстау керек?» деген сұрақ
аясында толық мәлімет берді.

Қашықтан  оқытуды ұйымдастырудағы ең  негізгісі  әрине,  АКТ құралдары:
қазақстандық платформалар. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған АКТ
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құралдары бойынша гидті және Telegram мессенджеріндегі ICT robot чат-ботын
қолданып, оқу мақсатына сәйкес келетін цифрлық құралдарды таңдау арқылы
қашықтан  оқыту  мен  оқудың,  сондай-ақ  дәстүрлі  сыныптағы  сабағыңыздың
тиімділігін  арттыра  аласыз.  Осы  телекоммуникациялық  және  ақпараттық
құралдар негізінде әр түрлі педагогикалық қызмет түрлерін қолдануға болады.
Мысалы, қашықтан іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар мен семинарлар,
қол жетімді емес нысандарға виртуалды бару, виртуалды экскурсиялар, мектеп
оқушыларының,  сондай-ақ  мұғалімдердің  бір-бірімен  компьютерлік  хат
алмасуы, электронды бюллетеньдер шығару және тағы басқалар. Бұл қаражат
жеке-жеке де, кешенде де жұмыс істей алады. Мысалы, оқушыларға білім беру
мәселесі қойылған дәріс материалы ұсынылады. Әр оқушы оны шешеді және
нәтижелерін барлық курстастарына жібереді.

Қорыта  айтқанда  ашық  онлайн-курсы  отандық  ұстаздар  үшін  оқытудың
тиімділігін  қарастыруымен  тиімді  әрі  пайдалы  болды.  Қашықтан  оқытудың
ерекшеліктері  мен  түрлерін  зерттеп,  онлайн-сабақтардың  оқу  үдерісін
жоспарлауды, оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастыруды үйрендік. Қашықтан
оқыту  қазіргі  заман  талабы  болса,  оны ұйымдастыруда  педогог-ұстаздардың
біліктілігі  жоғары, зияткерлік  және кәсіби деңгейі  жоғары деңгейде дамыған
болуы өте маңызды! 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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C00026    27.10.2020

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

НҰРХАНОВ ҒАЛЫМЖАН БИДАКЕҰЛЫ
Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы, Көмекбаев ауылы 
№ 185 орта мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Қазіргі  XXI  ғасырда  ғылым  мен  технология  жетік  дамыған.  Табиғат
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып,
толғандырып,  анықталмаған,  сыры  ашылмаған  дүниелерге  ақиқаттың  түбіне
бар  сана-сезімімен,  білімді  де  тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жетуі
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.

Қазіргі  уақытта  Қазақстан  тек  білім  жүйесінде  де  жаңа  ақпараттық
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді.
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде  қолданудың ең маңызды
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері
іске асырылуы тиіс.

Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің
бүгінде  ақапараттық  аймақта  орталықтандырылып  жатқаны  қашықтан
оқытудың  маңыздылығын  арыттырды.  Информатика  дәуірі  басталды.  Оның
қазіргі  мезгілдегі  даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады.
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны
тұрақты  түрде  жетілдіріп  отыру  керек.  Қашықтан  оқыту  формасы  бүгінде,
уақыт  және  кеңістік  белдеулерінен  тәуелсіз,  көпшіліктің  өз  бетінше  үздіксіз
жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын қалыптастырады және жүзеге
асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға,
студентке, азматтар мен әскерилерге, жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз
бен шет елдің кез-келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу
құқығын қамтамасыз етеді. Ел азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде
және  қоғам  қажеттілігін  өтеуде,  тек  осы  жүйе  мейлінше  тиімді  әрі  икемді.
Жоғарыда айтылған факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен
олдардың  жоғары  квалификациялық  деңгейін  ұстап  тұруда  қашықтан  оқыту
XXI ғасырдағы ең әсерлі жүйе болып табылады.

Зерттеу  тақырыбының өзектілігі.  Информатика  –  техниканың дамуындағы
негізгі ғылымдардың бірі.

Технология  –  ғылымның  практикалық  қолданылуы.  Қазіргі  заманда
дүниежүзінің  негізі  технология.  Ол  адамның  сана-сезімімен,  білімді  де
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тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жеткен  үлкен  жетістігі.  Яғни  ғылым,
прогресс болып табылады.

Болашақта  ғарышты  игеру,  адам  баласының  өмір  сүру  ортасын  кеңейту,
дәлірек  айтқанда,  экологиялық  мәселелер  шешіліп,  информатиканың  қыр-
сырлары  ашылады.  Сонымен  қатар,  әлі  шешілмеген  мәселелер  тарапында
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа
коммуникациялық  технологиялар  түсінігі  компьютерлік  техника  және
электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен  адамның  әрдайым  жаңа  оқыту
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда,
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.

Зерттеудің  объектісі.  Ғылыми  жұмыстың  зерттеу  объектісі  ретінде  жаңа
коммуникациялық  технологияда,  оқыту  прцесінде  қолданылатын  жаңа
әдістердің бірі қашықтан оқыту

Зерттеудің пәні. Зерттеу пәні ретінде қашықтан оқытуды қолданылу аймағы
болып табылады

Зерттеудің мақсаты. Білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы
оқушылар мен студенттердің білім деңгейін көтеру.

Зерттеудің  міндеттері.  Ғылыми  зерттеу  жұмысының  алдына  қойған
мақсатына сәйкес келесі міндеттер айқындалды:

Қазіргі  заман  техникасында  қолданылатын  қашықтықтан  оқыту  зерттеу,
пайдаланылу аймағын анықтау

Ақпараттық  құралдарды  зерделей  отырып,  мамандармен  бірлесе  отырып,
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау

Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан  оқытудың  білім  саласындағы  міндеттер  бір-бірімен  тығыз

байланысты  бола  отырып.  мемлекеттік  (республикалық)  деңгейіндегі
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;

құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген

қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары
оқу орындары ғана  емес,  мектептер,  гимназиялар  мен  колледждер  де  кіреді.
Осындай  жүйенің  аясында  жұмыс  жасаудың  алғашқы  сатысында  зиялылық
потенциялын,  компьютерлік  техниканы  ұтымды  пайдалана  отырьш,  үздіксіз
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған орай, мектептер
мен  жоғары  оқу  орындары  жергілікті  және  аймактық  желіні
пайдаланып,шығармашылық  жұмыстарын  таратып,  оқыту  үрдісінде  әдістеме
бойынша тәжірибе алмасуы қажет.

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
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- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
-  Қосымша  ғылыми-әдістемелік  әдебиеттерді  зерттей  отырып,  қашықтан

оқыту мүмкіндігін пайдаланып,  өздігінен қосымша білім алуға болады деген
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.

Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің
бұрынғы  дәстүрлі  жүйесіне  елеулі  өзгерістер  енгізілуі.  Оқу  ақрпаратын
шалғайдағы  елді  мекендерге  жеткізуде  қашықтан  оқыту  технологиясын
қолданудың  ерекше  маңыздылығының  бар  болуы.  Қашықтан  оқитындардың
құрамына  біріншіден  физикалық  мүмкіндіктері  шектеулі  адамдар,  оларды
күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты
күндізгі  оқу  сабақтарына  қатыса  алмайтын  оқушылар  оқи  алады.  Екіншіден
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр
түрлі  өзгерістерге  қарамастан  білім  алуды  жалғастыра  алады.  Оқытудың
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде
білімнің  базалық  және  деректердің  банкілік  мәліметтеріне,  клиент  -  сервер,
мультимедиа,  компьютерді  оқып-үйренуші  жүйелерге,  электрондык
оқулыктарға,  оку-әдістемелік  материалдарға,  қашықтықтан  оқыту  жүйесінің
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің
ішінде  кең  тараған  бес  аспап  әрі  өміршең  түрлері  бола  алатындай  жайлы
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.

Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып табылады.

Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды
жинақтай  келе  «Қашықтан  оқыту  –  ақпараттық  құралдар  және  ғылыми
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын
кең  мағынада  алсақ,  бұл-тыңдаушылар  мен  оқытушылардың  бір-бірінен
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.

Қашықтан  оқытуда  екі  компонент  бар:  оқытуды  басқару  және  өз  бетімен
білім  алу.  Қашықтан  оқыту  мұғалімнің  біліктілігін  көтереді,  оқушының  өз
бетімен  білім  алуын  қалыптастырады,  ата-аналардың  жаңа  технологияға
көзқарастарын өзгертеді.

Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-
қатынынасының  өзгеше  формасын,  өзгеше  оқу  құралы  мен  әдістемені,
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы
кез-келген  оқыту  формасында,  кез-келген  оқыту  жүйесінде  бар
компоненттерден;  оқытудың  барлық  түрінде,  әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін
мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай  қолданыстағы  программаларды
қамтиытын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру  формасынан,  оқу
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құралдарынан тұрады.
Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы

технолгиялық  негіздерге  (мысалы,  тек  компьютерлік  телекоммуникацияға,
баспа  құралымен,  компакт-дискімен,  кейс-технологиямен  жабыдықталған
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды  шатастырмау  керек.  Олардың  басты
айырмашылығы  сонда,  қашықтан  оқытуда  жүйелі,  әрі  әсерлі  интерактивтік
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп,
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің
өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа оқу
жүйелеренің  жетілдірілген  түрі  деп  қарауға  болмас.  Қашықтан  оқыту  да
күндізгі  оқытудағыдай  мазмұн  мен  мақсаттар  негізінде  құрылады.  Бірақ,
материалды  беру  түрі  мен  мұғалім  –  оқушы,  оқушының  өзара  қатынастары
басқаша  болады.  Қашықтан  оқытудың  дидактикалық  принциптері  де
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері т.с.с)
күндізгі  оқуыдағыдай.  Бірақ,  Интернеттің  ақпараттық ортасының және  оның
қызметінің  мүмкідіктеріне  байланысты,  қашықтан білім беруді  жүзеге  асыру
ерекше болады. Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру
арасында  (үздіксіз  білім  беру  жүйесінде),  оның  кейбір  жақтарының
ерекшеліктерін ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан
оқуды жүйе және процесс ретінде айыра білу керек. Қашықтан оқыту – процесс.
Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту формалары сияқты, қашықтан оқыту да
педагогикалық жобалаудың кезеңдерін,  оның мазмұндық және педагогикалық
құрамын  (педагогикалық  технология  жоспарындағы  әдістеме,  оқыту
формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы етуді  ұсынады. Бұдан шығатыны,
педагогикалық  жобалау  кезеңінің  міндеттері  мыналар:  электрондық  курстар,
электрондық  оқулықтар,  оқу  құралдарының  кешендірін  құрастыру,  желіде
оқыту  процесін  ұйымдастырудың  педагогикалық  технологиясын  жасау.
Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және дәл жоспарлануын,
ұймыдастырылуын,  оқыту  мақсаты  мен  міндетінің  айқын  қойылуын,  оқушы
мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ететін қажетті оқу
материалдарының  жеткізілуін,  оқушы  мен  оқу  материалы  арасында  кері
байланыс болуын талап етеді,  топтық оқытуға жағадай жасайды. Әсерлі кері
байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай қозғалысының
дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді. Мотивация да кез-
келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі. Оның көтермелеу үшін
әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.  

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

НҰРХАНОВА ЖАНАТ БИДӘКЕҚЫЗЫ
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы, Жосалы кенті 

А.Жанпейісов атындағы № 105 мектеп-лицейінің 
бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің қатарына кіру жөніндегі
«Ұлт  жоспары-100  нақты  қадам»-баршамызға  ортақ  жауапкершілік  жүктеп,
Қазақстанның  білім  беру  саласын  жаңғыртуындағы  негізгі  бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім  мазмұнын жаңарту–білім  беру  бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі  болуы керек .  Қазіргі  заман
талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни  білім,  білік  пен
дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана  шектеле  қоймай,
өмірдің өзгерістеріне дайын болатын,  белсенді және шығармашыл ойлайтын,
интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім
мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби
шеберлігіне  байланысты.  «Мұғалім  көп  әдісті  қолдана  отырып,  оны  өзіне
сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне
сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі
таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамту,
оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін меңгеру,  оқушылардың пәнге  қызығушылығын
арттыра  отырып  дарындылығын  дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы
тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда
қаланбақ.  Сондықтан да  бастауыш сыныпта әр  сабаққа әр  түрлі  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты
мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де
сапалы  білім  берудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  құрастыру  бүгінгі  күннің  өзекті
мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.
Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,
шеберлігіне  байланысты.  Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім
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беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі уақытта оқытудың жаңа әдіс-
тәсілдері  қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа
қойылатын мақсатміндеттерінің ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-
жақты дамытуға бағытталған.  Репродуктивті  білім беру кезінде оқушы тек 5
тыңдаушы,  орындаушы  ретінде  көрінген.  Қазіргі  таңда  оқушыны
қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып  отыр:   Оқушыларды  сын
тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істеуге
дағдыландыру;   Жұпта,  топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету;   Бір-бірінің 
білімін бағалауға;  Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу;  Тез әрі нақты 
ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық, тиянақтылық дағдыларын
дамыту:  Талабын ұштап, қиялын дамыту. Шындығында мұғалімнің алдында
оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны
оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық
ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек.  Жаңа,  тез  өзгермелі
заманда  білімді  де  білікті,  тың  серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап
межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп
отырғанына  көзіміз  жетті.  Оқушылардың мектепте  табысты оқуы ғана  емес,
өмірде  де  табысты  болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның  құзыреттілігіне
байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән
бойынша  білім  беретін  адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін
қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы
керек. Оқушының қажеттілігін қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.  Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр  ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз  тәжірибелеріне  пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН
ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

УРУНКАЕВА БАЛГЫН ЖАНСЕРИКОВНА
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшоқы ауылы 

"Қызылтау" негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің
басты  міндеті  ұлттық  және  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдарға
бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау;  оқытудың  жаңа
технологияларын  енгізу;білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері  көзделген.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін  мектеп  ұжымдарының,  әр
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру,
өзгерітерге  батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,жаңа  қарым-қатынасқа  өту
қажеттілігі  туындайды.Білім  берудің  маңызды  шарты-оқу  үрдісін  жаңара
отырып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық
қабылеттерін  дамыту,  олардың өздігінен білім алуға  құштарлығын жетілдіру,
қол  жеткен  табыстарды  сын  көзбен  бағалай  отырып  саралауда  мұғалім  іс-
әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын  жүзеге  асыру  үшін  заман  ағымына  орай  оқу
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда
дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады.

Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;

-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене
және өз бетінше орындауға;

-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;

-білім  мен  мәдени  құндылықтарды  игеру  ісін  топтасып  және  ұжымдасып
мұғалім көмегінсіз атқаруы;

-құр мәлімет  алумен шектелмей,  сабақ  барысында өз  пікірін  ашық айтып,
сұхбат жүргізуге;

-ой-өрісі  ғана  емес,  рухани  және  әлеуметтік  жағынан  өздерін-  өздері
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дамытып, тәрбиелеуге.
Сын  тұрғысынан  ойлау  бағдарламасында  100-ге  жуық  стратегиялар  бар.

Қазіргі  кезде  мен  қолданып  жүрген  стратегиялар  Венн  диаграммасы,  «Т»
кестесі,  эссе,  ой қозғау,  инсерт,  шығу парағы,  кубизм ,  дискуссиялық өрнек,
кластер, ішіне сыртына , синквин, т.б.

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.

1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек  қабілетті
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.

Қызығушылықты ояту
Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,танымдық  процеске

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі

кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.

Оқушы шығармашылығын арттыруда  әр  кезеңге  орай  әдіс-тәсілдер  таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.

Сын  тұрғысынан  ойлау  -ашық  қоғам  негізі.Ол  өз  алдына  сұрақтар  қойып
және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны
дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және
сол  дәлелдемелерді  қисынын  зерттеу  дегенді  білдіреді.Сыни  ойлау-адам
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар
мен шешімдер ішінен өздері  үшін маңызды, әрі  пайдалы екенін,  тек қажетті
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ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа  білімді  бұрынғыдан  ажырата  білуге
көмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты
айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты-
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.

СТО  жобасын  пән  ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-білім  беру  сапасын
арттырудың,  оқыту  мақсатына  жетудің  бірден-бір  жолы.  «Сын  тұрғысынан
ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау  әрекеті.Бұл
технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы  өзара
пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын
айтуға, дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында
шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір  мәселені
шешу  секілді  жағымды  қасиеттерді  дамытады.  «Сын  тұрғысынан  ойлау
технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып жүрмін. «Сын тұрғысынан
ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» тақырыбын өзекті тақырып ретінде
алдым.  Осы  технологиямен  жұмыс  жүргізу  үшін  белгілі  міндеттер  қойдым.
Олар:

1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші  сатыда  2012-2013  оқу  жылында  технологиямен  таныстым,  баяндама

әзірленді ;
2-ші  сатыда  2013-  2014  оқу  жылында  сабақтарымда  қолдандым,  пәндік

отырысқа әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз»,

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016  жылы  Өзін-өзі  тану  пәнінен  «Сөз  іспен  көрікті»  тақырыбында

ашық сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда
қолданамын.

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
Сабақта  белгілі  қағидалар  сақталынуы  қажет.  Ол  үшін  тақырып  бойынша

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі,
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

АБИКЕЕВА НУРГУЛЬ КАЛКАМАНОВНА
Караганды облысы, Шет ауданы, Акшокы ауылы 

"Қызылтау" негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

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;
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Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының мазмұнына біршама шолу 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
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үдерісін  түзетіп,  сабақты  әрі  қарай  жоспарлауға  мүмкіндік  береді.  Кері
байланыс беру кезінде мұғалімдерге:
Білім алушылардың жақсы жақтарын ескеру;
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
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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.  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.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
 ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ХАМЕТОВА АҚМАРАЛ ТОҚТАСЫНҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

"№148 қазақ орта мектебі" КММ. 
Қазақ тілі және әдебиет пәнінің 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
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түзетіп  отыруға  мүмкіндк  береді.  Жиынтық  бағалау  оқу  бағдарламасының
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

22



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

Анықтамасы :
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.  

 * * * * * * * * * * * * * * * *

23



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

 C00035     27.10.2020

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАРИХИ БІЛІМДІ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ҚОЛДАНУ 

ІСКЕРЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МОЛДАҒАЛИ ТӨЛЕПБЕРГЕН БАҒДАТҰЛЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

"№ 148 қазақ орта мектебі" КММ
Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Мектепте тек қана бір мақсат- білім беру,
Мұғалімде тек қана бір мақсат – сапалы сабақ.
Ағылшын ағартушысы Уильям Уорд
Оқытушы – үйретуші ғана емес, әрі үйренуші. Үйрене білу мұғалімнің басты

қасиеті.  Ол  өз  пәнінің  зерттеушісі  болмақ.  Сабақта  бірсарындылықты  білім
үдерісінің тиімді жолдарын қарастырып, сабақ жоспарларына шығармашылық
тұрғыдан  қарап  жаңа  технологияларды  сабақтарда  кеңінен  пайдаланғаны
айтарлықтай нәтиже береді.

Бала қандай нәрсеге ынталы болмақ. Бұрын таныс емес, тың нәрсеге ынтасы
болмайды,  бұрын  білетін  ескі  нәрсеге  де  ынтасы  болмайды.  Ынтаны
қоздыратын  жаңа  мен  ескісі  аралас  нәрсе.  Баланың  ынтасын  тарту  үшін
оқылатын нәрселерде бір жаңалық болу керек. Ол жаңалық бұрынғы ойда бар
нәрсені не толықтырғандай, не дәлелмен бекіткендей, не бұрынғыны бекерге
шығарғандай,  болмаса  күшейткендей  бір  өзгеріс  кіргізетін  болу  керек.  Бір
күндегі  көз  үйренген  таныс нәрсеге  көңіл  қойып қараймыз,  егер  ол  нәрсеге
азырақ өзгеріс пайда болса, әуес қып, қызығып қарай бастаймыз. Бір нәрсенің
өзімен  таныстырмай  тұрып,  әуелі  оның  мүшелерімен  (неден  құралғандығы)
таныстырып, жаттықтыру керек.  Олай етілмесе,  соңғы берілетін мағлұматтар
орнықсыз, үстірт болып, бала ілгері қарай барғанда соқыр кісіше қармалып, әр
нәрсенің басын шалып кетеді: ол мағлұматты білуге зауқы соқпайды, мұғалімге
сенімі де жойылады. Сондықтан да жаңа нәрсемен баланы таныстырады, әуелі
бұрынғы білетін нәрсенің мүшелеріне сүйеніп, оның арасындағы байланысын
көрсетіп, содан кейін барып білім шығару керек. Оқыту нақ, айқын әрі тетелес
болу керек. Оқу нәрселерінің бәрін бірдей көрнекі етіп ұқтыру да мүмкін емес,
мысалы, алыстағы жерлерді, әлдеқашанғы тарихи оқиғаларды көзге көрсетуге
болмайды. Ондай жерлерде бала бұрын көрген, естіген мағлұматтары арқылы
қиналмай  өзі-ақ  туғызып  аларлық  етіп  ұқтыру  керек  болады.  Сондай-ақ,
ғалымның «Оқу нәрселерінің бәрін бірдей көрнекі  етіп ұқтыру мүмкін емес,
мысалы, алыстағы жерлерді, әлдеқашанғы тарихи оқиғаларды көзге көрсетуге
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болмайды»  деген  тұжырым  да  бүгінгі  білім  беру  жүйесінде  ақпараттық
технологиялар арқылы оқытуда мол мүмкіндік беріп отыр.Кез келген нәрсені
түсіну  немесе  түсіндіру  үшін  мұғалімнің  өзі  оның  негізін  біле  білуі  керек.
Мұғалім  балаға  жаңа  білім  бермес  бұрын,  ең  алдымен  баланың  ынтасын
аударар нәрсені жақсы білуі тиіс.

Білімді  және  тәрбиелі  ,  дүниетанымы кең  ,  ұшқыр ойлы ұрпақ  тәрбиелеу
үшіні - сындарлы оқыту теориясын сабақ үдерісінің негізгі көзіне айналдыру
қажет. Осы бағытта білім беру ұйымдарының алдындағы мақсат - мұғалімдер
тәжірибесін үнемі жетілдіру және бағалау. Мақсат-оқушылардың іскерлігі мен
дағдыларын қалыптастыра отырып шығармашылық жұмысқа баулу, ой-өрісінің
дамуына мүмкіндік  тудыру.  Міндет-  оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту,  жан-жақты  дамуына  көңіл  бөлу,  ғылыми-зерттеу  дағдыларын
қалыптастыру.

Алдымызда тұрған міндеттеріміз мынадай :
оқушының өзіндік және жеке ойлауын қалыптастыру
оқушының шығармашылық таланттарын жан –жақты ашып көрсету
оқушының сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту
сабақ үдерісінде АКТ –ны тиімді пайдалану
тарих сабағында оқушының белсенділігін арттыру
оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандыру.
оқушылардың ғылыми білім,  іскерлік  дағдыларды меңгеруіне  керекті  оқу-

танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру.
ақыл-ойды, ұғымталдықты, қабілетті, дарындылықты дамыту.
ІІ.  1.  Тарих  сабағында  сындарлы  оқыту  тәсілдерін  қолдану  -  оқушы

шығармашылығы мен дүниетанымын дамытудың қайнар көзі.
Тәжірибеде  оқытудың  көптеген  түрлері  қолданылуда.  Мұғалімдер  барлық

пайдалы  оқыту  түрлерінен  бас  тартпай,  жақсыларын  жаңа  жүйеге  бағыттап
тәжірибеге енгізеді.

Топтық оқыту, өзін-өзі оқыту - оқушы белгілі бір өздік жұмысты (оқылатын
объектімен,  оқулық,  приборлармен  жұмыс  істейді,  есеп  шығарады,  зерттеу
жұмысы) орындап, оның нәтижелері туралы жазбаша есеп береді.

Өзара  оқыту  (жұптық  оқыту)  -  оқушылар  тұрақты  жүпта  немесе  құрамы
өзгеретін жүпта жұмыс істейді де, қандай да бір мәселені бір-біріне түсіндіріп,
өз тақырыптарын қорғап, жолдасының жұмысының нәтижесін бағалайды .

Сындарлы  оқытуда  оқушы  өз  бетінше  білім  алуды  ұйымдастырады,  сын
тұрғысынан нақты ,мақсатты шешім қабылдауға үйренеді, оқушылар кез-келген
сұраққа өмірден мысал келтіре отырып салыстырып жауап береді.

Мен де сәтті сабақтың алты сипатын басшылыққа ала отырып, сабағымды
оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  арттырып,  шығармашылыққа
баулу үшін, ойын еркін жеткізетін, пікір алмаса алатын оқушы шығару үшін
жұмыстандым.  Оқушылардың сабаққа  деген  қызығушылығын арттыру  үшін,
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достық  қарым-қатынастары  артуы  үшін  сабақты  бірінші  ынтымақтастық
атмосферасын  құрудан  бастадым.  Нәтижесінде  оқушылар  тың  ойымен  жаңа
сабаққа  кіріседі.  Сабағымды  бастамас  бұрын  құзырлы  мұғалімге  тән  үш
көмекшіні  өзіме  серік  етіп  алдым.  (Бас  –  кәсіби  түсінік,  қол-  оқытудың
тәжірибелік дағдылары, және жүрек кәсіби өнегелілік тұтастық Шульман 2007)
осы қасиеттер болған жағдайда оқыту жақсы болып саналады деп көрсетілген
[1,8]. Сабақты қызықты әрі тартымды етіп өткізуді ойладым. Алдын-ала сынып
бөлмесін  безендіріп  керекті  құрал-жабдықтарымды  дайындап,  оқушыларды
түстер  арқылы  топқа  бөліп  отырғыздым.  Ынтымақтастық  атмосферасын
қалыптастыру  үшін  сергіту  сәтін  өткізбекші  болдым.  Ортаңғы  сынып
болғандықтан  сергіту  сәтіне  «Сағат»  тренингін  өткіздім.  Топ  ішінен  топта
белсенді,  ұйымдастыру  қабілеті  жоғары,  жауапкершілігі  мол  оқушыларды
шығару мақсатында топтарға өз ішінде қызметтерін бөліп алуды тапсырдым.
Оқу мақсатын шешу кезінде, яғни мұғалім мен оқушы іс-әрекетінің негізінде
жүзеге  асады.  Бұл  процесте  оқушы  орындаушы,  белсенді,  ал  мұғалім-
ұйымдастырушы: түсіндір-салыстыр-қорытынды жаса десе,  оқушы өз  пікірін
қорғайды,  басқалармен  ақылдасады,  пікірлеседі,  ой  бөліседі,  санасады,
сынайды, шындыққа жету үшін ізденеді. Осы айтылғандардың дәлелі ретінде
жаңа  сабақты оқушыларды сыни  тұрғыдан  ойланту  мақсатында  оқушыларға
«Сиқырлы сұрақ» әдісі бойынша интерактивті тақтадан төрт суретті көрсеттім.
Суретте  глобус,  карта,  кітап  және  аққан  жұлдыздың  суреті  бар  болатын.
Оқушыларға екі минут уақыт ойлануға уақыт беріп оны дәптерлерлеріне жазып,
кейін  топта  талқылап,  кейін  ойларын  ортаға  салуын  өтіндім.  оқушылар
сиқырлы  сұрақтарға  жауап  беріп  жаңа  сабақтың  тақырыбын  ашты.  Түрлі
жастағы  балаларда  сипатталатын  ойлау  деңгейі  балалардың  жас  шамасына
бейімделген.  Оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне  сай  келесі  тапсырмада
«Қоржындағы  сұрақ»  бойынша  1  топ  «Суретші  Шоқан»  тақырыбында
тапсырма алса келесі топ «Әдебиетші Шоқан» тақырыбында топ болып бірлесіп
жұмыстар  атқарды.  Екі  топта  өздеріне  берілген  тапсырмаларды  зор
қызығушылықпен орындады. Постермен жұмыс жасап қорғады . Бұл сабақта әр
топтың алдында ғаламтор жүйесіне қосылған компьютер және ұялы телефондар
тиімді қолданылды . Мен бұрын ғаламтор материалдарын өзім таратып беретін
едім . енді оқушылар тапқан мәліметтерін топ бойынша қорғады Оқушылар топ
бойынша жұмыс жасай отырып бір –бірін тыңдады,  оқып үйренді.  Тақырып
мазмұнын  ашты.  Тақырып  мазмұнын  әр  топ  дөңгелек  стол  әдісі  арқылы
қорғады. Жаңа тақырыпты оқушылар өз бетімен меңгеруге бағытталып, жұптық
әрі топтық талдау жасау арқылы түсінді. Сабақты бекіту кезеңінде оқушылар
өздерінің  нені  меңгерді,нені  меңгермегенін  анықтау  мақсатында  «Жедел
жауап»сайысы  арқылы  өз  білімдерін  тексерді.Сабақ  соңында  топтарға  әр
топтың сабақ барысындағы іс-әрекетіне «Екі  жұлдыз,бір тілек» әдісі  арқылы
баға беруін сұрадым. Кері байланысқа түсе отырып сабақтың ұнаған жақтары
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мен ұсыныстарын оқушылардың өздері  дәлелдейді.  Яғни бұл  келесі  сабақта
алдыңғы сабақта кездескен қиындықтарды жеңуге мүмкіндік туғызады. Топпен
жұмыс тәсілін өз сабағымда пайдалана отырып мен бұл әдістің тиімділігіне көз
жеткіздім.Бұл тәсіл оқушылардың бір-бірін тыңдай білуіне, сөйлеу мәдениетіне,
өздерін  сенімді  ұстауына,  ұйымшыл  болуға  тәрбиелейтінін  байқадым.  Жаңа
әдіс  –тәсілдерді  тиімді  пайдалана  білу  оқушы  шығармашылығы  мен
дүниетанымын  кеңейтудің  негізі.  Осы  технологияларды  қолдана  отырып,
шығармашылық  іс-әрекет  талаптарын  орындау  мақсатында,  оқушылардың
қызығушылықтарын  арттыру  мақсатында  бағдарламадағы  мәтіндерге  сәйкес
деңгейлік, шығармашылық тапсырмаларды алып, практика жүзінде қолданып,
мынадай тұжырымдар жасадым :

-  оқушылардың  шығармашылық  дербестігін  дамыту  арқылы  оның  жеке
тұлғасын қалыптастыруға болады;

-  қызығушылық  іс-әрекет  түрлері  төменнен  жоғары  қарай,  кезекті  түрде,
белгілі бір ретпен, жүйемен жүргізілуі нәтижесінде шығармашылығы дамиды;

-  қызығушылық  іс-әрекетті  дұрыс  ұйымдастыру  біліктері  мен
ізденімпаздықтың қалыптасуы оқушыларды шығармашылыққа баулиды;

-  оқушыларды  танымдық  тапсырмаларды  орындау  мүмкіндіктеріне  қарай
топтарға  бөліп,  сәйкес  жұмыс  түрлерін  таңдап,  жүйелі  жұмыс  жүргізудің
маңызы зор;

-  қызығушылық  іс-әрекетте  дәстүрлі  емес  әдіс–амалдар  пайдалану
интеллектуалдық  қабілеттерін  дамытып,  оқу–танымдық  және  ғылыми
ізденістер жасауға талаптандырады.

Білім  беруде  ақпараттық  коммуникациялық-технологияларды  қолданғанда
оқушыны оқыту үдерісіне, сабақты басқаруда, жоспарлау және өткізуде, бағалау
мәселелерінде  қамтылды.  Қазір  білім  беру  саласында  түрлі  технологиялар
енгізілуде,  бірақ  олардың ішінде  қажеттілігін  таңдап,  сабақтың  әр  кезеңінде
тиімді қолдану - басты талап. Мәселе технологияларды кеңінен пайдалану емес,
мәселе  –  тұлғаны  нәтижеге  бағыттай  білім  беруде.  Сондықтан  тарих
сабақтарында  көрнекілік  әдісі  мен  техникалық  құралдарды  қолдана  білу
мұғалім алдында тұрған бірден- бір міндет.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ РӨЛІ

АҚБАЛАЕВА САЛТАНАТ ДАРХАНБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы 

"148 қазақ орта мектебі" КММ. Химия пәні 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 
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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 
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
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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 
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 
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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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ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ГЕОГРАФИЯНЫ
ОҚЫТУДЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

БОЛАТОВА ЖАНАР БОЛАТҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы

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

Мектептің  білім  беру  жүйесінде  жас  ұрпақты  жан-жақты  дамыту  мен
тәрбиелеуде,  олардың  жалпы  мәдениетін  қалыптастыруда  тұлғаны
шығармашылыққа тәрбиелеуде, табиғат пен қоғам алдындағы жауапкершілігін
сезінуде, Жер бетінде тіршілікті сақтауда география пәнінің ролі өте зор!

География ғылымдарының жетістіктері мен қоршаған ортада болып жатқан
өзгерістерді  ескере  келе  мектепке  беріліп  отырған  әлеуметтік  тапсырыс  жас
ұрпақтың  географиялық  сауаттылығы  мен  географиялық  мәдениетін  көтеру
болып табылады.

Оқушы оқу процесінің басты өзегі, сондықтан назардың барлығы оқушының
дамуына,  оның  ойлау  стилінің  тәуелсіздігіне  аударылады.  Педагогикалық
инновацияның мұғалімдер алдына қоятын талаптарының бірі оқушылардың өз
бетінше жұмыс жасап үйренуін  қалыптастыру. Сондықтан да мен оқулықтағы
материалды  жан-жақты  түсіндіріп,  ұқтырумен  қатар,  оқушының  кейбір
мәселелерді өз бетімен оқып, жазып, нәтижесінде жаңаша бір мәселені біліп
үйреніп  жаттығуларына  мүмкіндік  жасаймын.  Жаңа  білім  игеру  мақсатында
оқушының өз бетімен жасаған жұмыстарына үнемі көңіл бөліп, ұйымдастырып
отырамын. География пәнінің ерекшелігі сол сарамандық жұмыстар мен өзіндік
жұмыстар  әрқашан  бірін-бірі  толықтырып  отырады.  Оқушының  өз  бетінше
орындалуына  берілетін  әрбір  тапсырма  олардың  күші  келетіндей,  түсінікті,
көлемі жағынан бағдарламаға сай, мазмұны оқушыларды қызықтыратындай әр
түрлі  болуын  қадағалаймын.  Өз  бетімен  жұмыс  істеу  оқушыларды
тиянықтылыққа, төзімділікке, бастаған ісін жемісті аяқтауға тәрбиелесе, ал мен
үшін  оқушы  еңбегін  бағалайтын  ең  жақсы  көрсеткіштің  бірі.  Мысалы
оқушылардың өз бетімен жүргізілетін жұмыстарының бірнеше түрлерін сабақ
барысында әр кезеңінде ұйымдастырамын. Олар мыналар:

1.  Оқулықпен  жұмыс  істеу—  әсіресе  жоғарғы  сынып  оқушыларымен
жүргізілетін  негізгі  жұмыс  түрі.  Оқушылар  статистикалық  материалдарды,
кесте, сызба-нұсқаларды талдау арқылы оқулықтағы білімдерін кеңейтіп, негізгі
білімдерін жүйелейді.(көбіне бұл жұмысты жаңа сабақты түсіндіру кезеңінде
пайдаланған тиімді.)

2.  Атласпен,  картамен жұмыс істеу:  география пәнінде  атласпен,  картамен
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жұмыс барлық сыныптарда жүйелі жүргізілуі тиіс. Географиялық нысандарды
ажырату,  олардың  ерекшеліктерін,  жату  бағыттарын,  орналасуын  тек  карта
арқылы  түсіндіруге  болады.  Сондай-ақ  өнеркәсіп  орталықтарын,  олардың
мамандану салаларын карта арқылы білуге болады. Сондықтан да бұл жұмысты
да  жүйеге  келтіру   керек  деп  есептеймін.  Атласпен  картамен  жұмыс  жасай
алмайтын оқушы география пәнін меңгермеген оқушы деп санаймын.

3. Кескін картамен жұмыс: бұл жұмысты 6-шы сыныптан бастап үйрете беру
керек . Себебі 7 сыныптағы материктер картасын кескін картаға салу кезінде
оқушылар қатты қиналады. Ал бастапқы курсты оқу барысында оқушыларға
түрлі-түсті  бояу  арқылы жер  бедерінің  азғантай  бөліктерін  салғыза  отырып,
олардың  биіктіктерді  ажырату,  ойпаттардың,  қырат-үстірттердің,  таулардың
бояуларын  қалыптастыру  дағдыларын  дамытуға  болады.  Сондай-ақ  өзен-
көлдерді картаға түсіру дағдылары дамиды.

4.  Географиялық  есептер  шығару,  жаттығулар  орындау:  геогафияның
бастапқы  курсында  географиялық  есептер  шығару  арқылы  оқушылардың
қисынды ойлау дағдыларын дамытып, пәнаралық байланысты қалыптастыруға
мүмкіндік болады. Мысалы қысым мен температура арасындағы байланысқа
арналған  есептер,  географиялық  градус  торы  арқылы  жер  бетіндегі
қашықтықты анықтауға арналған есептер құрастыруға болады. т.с.с.

5    Географиялық  сөздік,  анықтамалық  материалдармен  жұмыс.
Оқулықтардың соңында географиялық терминдер мен ұғымдардың түсіндірме
сөздігімен  жұмыс  жүргізіп  отыру  керек.  Сондай-ақ  онда  кездеспейтін
ұғымдарды күнделікті  жұмыс дәптерлерінің соңындағы бірнеше бетке жазып
отыруды тапсырып отыру керек.  Бұл жұмыстың жүйелі жүргізілуін қадағалап
отыру  қажет,  себебі   ол-  оқушылардың  есте  сақтау  қабілетін  дамытуға
мүмкіндік береді.

6.Кестелерді  толтыру.  Кесте  толтыру  арқылы  оқушылардың
салыстыру,нақтылау, ойлау қабілеттері дамытады.

7.График, профиль, диаграммалар сызу: 6-шы сыныптан бастап температура
графигін салу, бағандық диаграмма арқылы жылдық жауын-шашынның айлар
бойынша  таралуын  сыздырту-  оқушыларды  төзімділікке,  ыждаһаттылыққа
тәрбиелейді.  Сондай-ақ  9-  шы  сыныпта  статистикалық  материалдарды
пайдалана отырып, шеңберлік диаграмма сызу арқылы білім, білік дағдыларын
дамытуға мүмкіндік болады.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА
 ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

                                                                                                                                
ТҰРЫСБЕКОВА АҚБОТА

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

Елімізде  білім  беру  саласында  жаңа  ақпараттық технологияларды қолдану
басты мақсат болып отыр.Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге
жаңа ақпараттық , коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі
сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр.

Елбасымыздың  Қазақстан  халқына  жолдауында  ХХІ  ғасырда  ақпараттық
қоғам  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  білім  беру  саласында  төмендегідей
міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: Компьютерлік техниканы, интернет ,
телекоммуникациялық  желі,  электрондық  және  телекоммуникациялық
құралдарды,  мультимедиялық  электрондық  оқулықтарды  оқу  үрдісіне  тиімді
пайдалану  арқылы білім  сапасын  көрсету.  Сонымен  қатар  тәуелсіз  еліміздің
болашағы  -жарқын,  білімді,  парасатты,  өз  ана  тілімен  бірге  шетел  тілі
«ағылшын  тілінде»  еркін  сөйлеп,  өз  елін,  халқын,  мәдениетін  шетелге
таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып шығуы керек деген
еді.

Компьютерлік  телекоммуникациялар  бүгінгі  қоғамда  үлкен  қолданысқа
ие.Мәселен бизнесте, ақпараттық құралдарда, ғылым мен білімде.

Қазіргі  заман  мұғалімі  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі  болу  емес,  тарихи-
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси-экономикалық білімді
және ақпараттық-коммуникациялық білімді және ақпараттық-коммуникациялық
технологияны жан-жақты меңгерген ақпараттық құзырлы маман болу керек.

Ағылшын тілі — бүгінгі заманымыздың кілті, компьютер технологиясының
кілті екені белгілі.Ағылшын тілі — ұлы әдебиет тілі. Бұл тілде әлемге әйгілі
Вильям Шекспир, Джонаттан Свифт, Вальтер Скотт сөйлеген.

Біздің  мемлекетімізде  жаңа  телекоммуникациялық  құралдың  дамып  келе
жатқаны сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық
құралдарды қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі.Бұл
құралдың  қуаттылығы  соншалықты  онымен  бірге  білім  жүйесіне  жаңа
әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы енгізілді.

Компьютерлік және ақпараттық технологиялар заман талабы.
Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық —

электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда
ағылшын  тілі  сабағында  презентацияларды  және  мультимедиялық  —

34



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

электрондық  құралдарды  мектеп  қабырғасында  және  білім  беру  процесінде
терең қолдану.

Ең тиімді программалардың бірі Microsoft Power Point.
Ол  мұғалімге  қысқа  мерзімде  өзінің  үлкен  дидактикалық  материалдармен

қамтамсыз  етіп,  компьютерлік  білімін  даярлауға  көмектеседі.  Және  ол
оқушылардың түрлі қабілеттерін ашады. Олар: есте сақтау,  көру, есту,  ойлау,
эмоционалды, автоматты және т.б.

Интерактивті тақтамен презентацияны бірге қолдану оқушылардың сабаққа
деген  қызығушылығын  ерекше  арттырады.  Ағылшын  тілі  сабағында
компьютерді,  мультимедиялық  және  электрондық  оқулықтарды  және
интерактивті тақтаны пайдаланғанда:

лексиканы оқып үйретеді;
сөйлеу ырғағын;
диалог, монолог және рөлдік ойындарды;
хат жазуға үйретеді;
грамматикалық  құрылымдарды  түсіндіріп,  оқушылардың  есінде  сақтауға

көмектеседі.
Қазіргі  кезде  ағылшын  тілімен  компьютер,  телекоммуникациялық

құралдарды меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың
рөлі зорая түсуде.

Оқушылардың ағылшын тілі  пәніне  деген қызығушылығын арттыруда  көп
ізденіп,  жаңа  ақпараттық  технологияларды  меңгеруді,  әр  —  түрлі  әдіс-
тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда қолданамын.
Және  мен  өз  сабағымда  “English  grammar  for  pupils»,  ’  “Enjoy  english”
электронды оқулықтарын жиі қолданамын.

“English grammar for pupils”ағылшын грамматикасы мен фонетикасын оңай
әрі тиімді жолмен түсіндіруге көмектеседі.

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
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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;
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.  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. 2004 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. Мен 5 «А» сыныбында «Where do tigers
come  from?»  тақырыбында  «Сын  түрғысынан  ойлау»  стратегияларын
қолдандым.

І. Brainstorming (Ой қозғау) стратегиясы.
Мен  5«а»  сыныбында  өткен  «Where  do  tigers  come  from?»  сабағымда  ой
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қозғау мақсатында сұрақтар дайындадым.
1.  «Ассоциация  кестесі  »стратегиясы.Оқушылар  кестені  толтырып  өтілген

сабақтар  бойынш  бұрынғы  білетін  материалдарын  жаңа  ақпараттармен
толықтырады.

III. «Кубизм» стратегиясы. Оқушылар үш топқа бөлініп,кубикті айналдырып
әр түрлі тапсырмалар алды.

1.  «  Ішіне-  сыртына»  стратегиясы.  Оқушылар  тақырыпқа  байланысты
сөздерді теріп ішіне, ал тақырыпқа байланысты емес сөздурді сыртына жазды.

Мен  өз  сабағымда  проект  технологиясын  қолданамын.Оқушылар  бұл
технологияны қолданғанда өз білімдерін өздігімен ізденіс қабілеттерін дамыту
арқылы білім  сапасын көтеруде  мәні  зор.  Мысалы 5,6,7  сыныпта  оқушылар
әртүрлі тақырыптарға «I like sports», «My school» т.б. эссе жаза бастады.

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.  Тілді  үйретудегі
негізгі  мақсаты  —  ағылшын  тілінің  әлемдік  тіл  екенін  ескере  отырып
оқушыларды  осы  тілде  еркін  ойлап-сөйлеуге  үйрету;  оқушылардың  сөйлеу
қабілетін жаңа технологияларды пайдалана отырып дамыту; оқушыларды өзге
ұлттың  мәдениетімен  таныстыра  отырып  сөйлеу  мәдениетін  қалыптастыру.
Оқушыларды  сабақтағы  белсенді  іс-әрекеттерін  ұйымдастыру,
ойлау,шығармашылық,  ізденіс  қабілеттерін  дамыту  арқылы  білім  сапасын
көтеруде жаңа технологияларды пайдаланудың мәні  зор.  Жаңа технологияны
сабақта дұрыс қолдана білу керек.Санына емес сапасына назар аударған жөн.
Ағылшын  тілі  сабағында  жаңа  технологияны  пайдалану  арқылы  оқушының
құзыреттілігі  дамиды.  Құзыреттілік  –  оқу  нәтижесінде  өзгермелі  жағдайда
меңгерген  білім,  дағдыны  тәжірибеде  қолдана  білу,  проблеманы  шешу,
дайындық сапасының құрылымдық сипатын анықтайтын жаңа сапа. Жаңа білім
жүйесіндегі  басты  назар  аударылатын  мәселелердің  бірі  әр  оқушының
құзыреттіліктер  жиынтығы  білім  нәтижелері  ретінде  игеруіне  бағдарланған.
Тиімді қолданылған кез келген технология білім сапасын арттыратыны ақиқат.

Ағылшын  тілі  сабағында  жаңа  технологияларды  пайдалана  отырып,
оқушылардың  сөздік  қорын  молайту,  сөйлеу  тілінің  грамматикасын
қалыптастыру,  дыбыстарды  дұрыс  айту,  диалогтік  сөйлеудің  қалыптасуы,
түсінгенін айта білу,  сауатты жазуға дағдыландыру,  дүниетанымын, ой-өрісін
кеңейту,  өмірге  деген  көзқарасын  жан-жақты  дамытып,  шығармашылық
қабілетіне жол ашу.

Интерактивті тақтамен презентацияны бірге қолдану оқушылардың сабаққа
деген  қызығушылығын  ерекше  арттырады.  Ағылшын  тілі  сабағында
компьютерді,  электрондық  оқулықтарды  және  интерактивті  тақтаны
пайдаланғанда:

лексиканы оқып үйретеді;
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сөйлеу ырғағын;
диалог, монолог және рөлдік ойындарды;
хат жазуға үйретеді;
грамматикалық  құрылымдарды  түсіндіріп,  оқушылардың  есінде  сақтауға

көмектеседі.
Қазіргі  кезде  ағылшын  тілімен  компьютер,  телекоммуникациялық

құралдарды меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың
рөлі зорая түсуде.

Жаңа  технологияны  ағылшын  тілі  сабағында  қолданғанда  күтілетін
нәтижелер:

үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;
оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
оқушылардың шығармашылығын арттырады;
оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді;
грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады;
Көбіне  мен  ағылшын  пәнінде  компьютерді  жаңа  сабақ  түсіндіргенде,

грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын.
Қорыта  келгенде  ағылшын  тілі  сабағында  компьютер  және  т.б.  жаңа

техналогияны  пайдалану  заман  талабы.Жаңа  замандағы  —  Жаңа
Қазақстанымыздың  дамып  келе  жатқан  қадамында  оқу  процессіне  жаңа
технологияларды енгізілуі  де,  келешекте  компьютер  заманы болатынына  көз
жеткізеді.

Шетел тілін оқытудың басты мақсаты — оқытушыларға шетел тілінде қарым-
қатынас  жасауды базалық деңгейде  игерту.  Осыған  сәйкес  оқыту  мазмұнына
қарапайым  коммуникативтік  біліктілікті,  қажетті  жағдайда  ауызша  және
жазбаша  өзара  мәдени  қарым-қатынас  процессінде  қолдана  алу  қабілеттілігі
мен дайындығын қалыптастыруды қамтамсыз ететін тілдік, сөздік, әлеуметтік-
мәдени білім, білік дағдылар енеді.

Жаңа  технологиялармен  қатар,  өз  сабағымда  интербелсенді  оқытуды
пайдалана отырып , ойын әдіс-тәсілін қолданамын.Ойын арқылы ұстаз қойған
мақсаттарына  жетеді  деп  ойлаймын.Ойынға  қатысушы  оқушылар
мұғалімдермен өзара қарым-қатынастарын көтереді , әрі өздерінің қабілеттерін
тексеруге мүмкіндік тудырады, сонымен қатар ұйымдастыру қабілеттерін арта
отырып сабақ кезінде қуаныш сезімін оятады.Оқу үрдісінде тиімді ойындардың
бірі төмендегідей:

1. Рөлдік ойындар.
2. Іскерлік ойындар.
А) Іскерлік оқу ойындары: саяхат ойындары;блиц ойындары.
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Ә)Өндірістік ойындар.
Рөлдік ойындар — интербелсенді әдістердің тиімді бір түрі.Рөлдік ойындар

екіге бөлінеді:
1. Әрбір оқушы рөлде ойнайды.
2. Оқушылардың шағын топтары рөлде ойнайды.
Іскерлік оқу ойындарға келсек, мысалы, сабақ тақырыбы бойынша жазылған

сценарийлерге  қысқа  жағдаяттар  ойнау.Ал  саяхат  ойындарында  оқушылар
күнделік жүргізеді немесе достары мен туыстарына хат жазады,фотосуреттерді
баяндау(отбасы  мүшелерін,  достарын,  өз  үйіңді,  бөлмеңді),  сұхбат  алу
(мерекелер тақырыбы бойынша), шындық детекторы (дұрыс, қате), т.б.Өндірісті
ойындарда  әлеуметтік  және  экономикалық  маңызы  бар  күрделі  мәселелерді
шешуге  болады.  Мысалы,  «Қоршаған  орта  немесе  қоқысты  қайта  жіберуге
болады.»деген тақырыптарда.Мектептегі шетел тілін оқыту әдістемесі бойынша
ойындарды  екі  түрге  бөлуге  болады.Олар:дайындық  ойындары  және
шығармашылық  ойындары.Дайындық  ойындарына  грамматикалық,
лексикалық,  фонетикалық  және  орфографикалық  ойындар
жатады.Грамматикалық  құрылымдарды  есте  сақтау  қиындау  және  оқушыны
жалықтырып  жібереді.Сол  себептен  ойын  бұл  тапсырманы
жеңілдетеді.Мысалы, затты тығып қойып, ағылшын тілінде «Менің көзілдірігім
қайда?»немесе «Мынау не?»деп сұрақ қою.Сөз орын да есте сақтау оңай емес
болғандықтан,  ойын  ойнатқан  жөн  деп  есептеймін.  Мысалы,  «Домино»,
«Бинго»ойындары,  қызықты  геометриялық  фигураларды  сызып,  оның  әр
бұрышына сандарды немесе әріптерді эстетикаға сай, ретсіз жазып қойып, атап
беру.Фонетикалық ойындар сөзді  дұрыс айтуға  арналған.Ал орфографикалық
ойындардың мақсаты сөзді қатесіз жазу.

Әдеттегідей  ойынға  оқушылар2-3  топқа  бөлінеді.Бұл  ойындарға
дайындықтың  қажеті  жоқ,  тек  қана  оқушыларды  ойынның  шарттарымен
таныстырамын.Бұл ойындарды шығармашылық ойындардың қатарына қосуға
болады.Сонымен  қатар  әртүрі  викториналар,  жағдаяттар,  берейін  ринг,  рөл
ойындарын, мысалы, «Жұлдызды сәт»,  «Таңғажайып алаңында», «XXI ғасыр
көшбасшысы»ойындарын  өткіземін.ойындардың  бәрі  дамыту  ойындарына
жатады.Ең  бастысы,  белгілі  бір  нәтижеге  жету  үшін  сабаққа  үздіксіз
дайындаламын,  көп  ізденемін  ,  тиімді  жолдарын  тауып,  оқушыларға  дәріс
беруге ынталамын.Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің
бірі  —  сөздік  жұмысын  жүргізу.Ол  оқушылардың  сөздік  қорын  байытуда
ерекше орын алады.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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C00039  27.10.2020

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА 
ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ ҚОЛДАНУ

МЫРЗАХОДЖАЕВА АИДА
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бидайкөл ауылы 

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

Қазір  өркениетке  апаратын  құрал  тек  қана  –  білім.  Сол  білім  арқылы
еліміздің,  өсіп  келе  жатқан  ұрпағымызды,  жалпы  алғанда  болашағымызды
жарқын  ете  аламыз.  Қазіргі  таңда  көптеген  оқушыларымыз,  студенттеріміз
өздерінің білімдерін әлемдік деңгейде көрсетіп жатыр, бұл еліміздің Білім Беру
жүйесінің  жоғары  деңгейде  екенінің  айқын  дәлелі.  Сол  деңгейді  одан  ары
жоғары көтеріп, түсірмей, әлемдік деңгейде ұстап тұруымыз қажет. Ол үшін көп
көңіл тіл саласына, әсіресе ағылшын тілінің дамуына ұстаздар, соның ішінде
Аңылшын тілінің мамандары өз үлесін қосулары маңызды.

Білімді  ұрпақ  болашақ  иесі  болып  табылады.  Ал білімді  халық-  Еліміздің
болашағының қалыптасуы болып саналады. Халқымыздың сапалы білім алуы
мұғалімдердің білімділік және кәсіби шеберлігін қажет етеді. Бүгінгі күні білім
игеру процесінің ең басты мәселесі мен мақсаты үйренушілердің белсенді іс-
әрекетін  ұйымдастыру  болып  табылады.  Белсенді  әрекеттер  арқылы  шәкірт
білімді  өз  бетімен  меңгереді.  Қазіргі  біліктілікті  арттырудың  жаңа  жүйесі
мұғалімнің  ізденушілік  –зерттеушілік  әрекетін  ұйымдастыруды  шебер
меңгеруді талап етеді.

Мұғалімдер  өз  кезегінде  өзінің  сабақ  беруіне  емес,  тыңдаушылардың  оқу
ептілігін  дамытуға  назар  аударуға  тиіс.  Оқыту  мен  оқудағы  жаңа  әдіс-
тәсілдермен теория жүзінде таныса отырып оқушылардың қабілетін жақсартуға
мүмкіндік  беретін  педагогикалық  тетіктерді  білдім.  Іске  тартылған
педагогикалық  тетіктер:  оқыту  негізін  түсіну,  өмір  бойы  өзін-өзі  оқытудың
қажеттілігін  мойындау  және  оның  әдіс-тәсілдерін  таңдау,  жүйелі  ойлауға
үйрету,  оқушылардың   шығармашылық  таланттарын  және  оларды  барынша
жақсы пайдалану жолдарын зерттеу және анықтау, оқу үдерісі үшін және өзін-
өзі тану әдісі ретінде оқуды жақсы көру.

Ағылшын тілі пәнінің басты міндеті - білімгерлердің тілдік қарым-қатынас
жасай  алу  біліктілігін  жетілдіру.  Ағылшын  тілі  пәні  мектепте  білім,  тәрбие
берумен қатар жасөспірімдердің жеке бас қасиеттерін тұлға ретінде жетелдіруге
қоғамдағы өз орнын табуға ерекше ықпал етеді.

Ағылшын  тілін  оқыту  кезінде  кез  келген  бір  әдістемені  қолдану  әртүрлі
шарттарға  байланысты  болып  келеді.  Ең  басты  шарттары:  ағылшын  тілін
оқытудың  алдына  қойылатын  мақсаты,  оны  оқып-үйренуге  бөлінген  уақыт,
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сағат саны жатады. Осы шарттардың ішінде аса маңызды роль атқаратын-оқыту
мақсаты болып келеді. Бұл шарт қоғамның дамуы, оның басқа елдермен саяси
шаруашылық  және  тағы  да  басқа  байланыстары  шетел  тілін  оқытудың
мақсаттарын анықтауға тікелей әсер етеді.

Ағылшын тілін оқыту әдістері мыналар: Логикалық ойлау; Грамматикалық-
аударма әдісі; Сатылау; Тізбектеу әдісі; Үнсіздік әдісі;Физикалық сезіну әдісі;
Рольдік  ойындар;Мәдени  қарым-қатынас;  Жобалау  ідісі;  Проблемалық
оқытуәдісі;Анализдеу;Миға  шабуыл;Пікір  алматыру;  Интерактивті  әдістер;
Коммуникативтік,  көру,есту,  кинестикалық,  Витагендік  әдіс,  Ойға  шолу,
Аудиолингвистикалық  әдіс;  Келесі  әдіс;Түсіндіру;  Көрнекілік  әдісі;
Практикалық әдіс және ақпараттық-коммукативтік технология әдісі.Бұл оқыту
әдістерінің ішінде бұрыннан қолданып келген әдістер және осы замандық жаңа
әдістер қамтылған. Осы ағылшын тілін оқыту әдістерін салыстыра сипаттау аса
маңызды. Себебі пайда болған әрбір жаңа әдістің артықшылығы мен кемшілігі
болады.  Оқытушының  сабақ  барысында  қай  әдісті  таңдауы  салыстырмалы
сипаттауда  аса  маңызды.  Себебі  әдістердің  түрлері  сан  алуан  және  де  бұл
әдістердің  өзгешеліктерін  білмей  отырып  оны  таңдау  мен  қолдану  қиынға
соғады. Оқытуда жылдар бойы түрлі әдіс- тәсілдер қолданылып, тиімділіктері
тексеруден  өтті,  әлі  де  алуан  түрлі  болып келеді.  Себебі  уақыт  өзгере  келе,
қоғамда  өзгереді.  Сөйтіп  заман  ағымына  сай  сан  алуан  әдістер  дүниеге
келтірілді.

Қорытындылай  келе,  ағылшын  тілінің  Мемлеткетіміздің  дамуында,  оның
алдыңғы қатарлардан көрінуіне мағызы зор. Сондықтан да, бұл тілді әлемдік
деңгейде игерту- тікелей мұғалімдердің салған күштеріне, үйретуде қолданған
тиімді деген әдіс- тәсілдеріне тікелей байланысты дегім келеді.

 
 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАР 
ҚЫЗҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

МЫРЗАМБЕТОВА АЙГЕРІМ ӘМЗЕҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы 

№ 45"Ақ Орда"мектеп-гимназиясы КММ
 География пәнінің мұғалімі

Әр бір мұғалімдің мақсаты бүгінгі заман талабына сай зерделі шығармашыл, 
қабілетті, білімді, өзгермелі ортаға сай тез бейімделгіш жеке тұлға бейнесін 
қалыптастыру.

Бұл қасиеттердің қалыптасуына мұғалімдің сабақ барысында оқушылардың 
қызығушылықтарын ояту, бағдар беру, дамыту арқылы қол жеткізуге болады. 
География сабағы да өте қызықты да күрделі, осы пәнге қызықтыру үшін 
мұғалімнен үлкен шеберлікті, ғылым мен техника жаңалықтарын, жаңа 
педагогикалық технологияларды әр сабақта тиімді қолдануды талап етеді.

География пәнінің оқыту нәтижесінде оқушылар Жердің түкпір-түкпірін, 
қасиеттерін, байлықтарын, оларды пайдалану жолдарын және табиғатты аялауға, 
сыйлауға, сақтап қалуға үйренеді. Сол білімді балаларға жеткізу үшін ойын – 
сабақ, викториналық – сабақ, сабақ – конкурс, топтық сайыс сабақ, географиялық 
саяхат сабақ, интеграциялық сабақ, блок сабақ, сабақ – конфиренция – реферат 
немесе – оқушылардың өзіндік шығармашылық жұмыстарын қорғау сияқты сабақ 
түрлерімен толықтырылады.

Дайындық барысында мен әрдайым оқушының географиялық білімін жетілдірудің 
негізі – оқушының өз бетінше ізденуін, көзден тыс қалдырмаймын, үнемі оқушы 
кітап көлемімен шектеліп қалмасын деп, қосымша ақпарат іздеп ,зерттеп келуге 
арналған, проблемалық ситуацияларды шешуге тапсырмаларды ұсынамын. 
Оқушыларға сапалы білім беру мен саналы тәрбие беруде электронды оқу 
құралдары, қашықтықтан оқыту және дидактикалық тапсырмалар мен оқыту 
секілді заман талабына сай әдіс тәсілдерді қолданып жүрмін. Осындай жұмыс түрі 
оқушының өзіндік ізденісіне жол ашады.

Әр мұғалім өз шәгіртін үлкен тұлға ретінде көруге армандайды, ал сол арманға
жету  үшін  көп  жұмыс  жасау  керек.  Біздің  ұрпағымыз  білімді,  шығармашыл,
дамыған қабілетті болып қалыптасатынына сенімдіміз.

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

БЕЙБІТОВА ҚҰТТЫҚЫЗ СЕЙСЕНБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда 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,
қиыншылық тудырған жағдайды,  қол ұшын беріп,  дұрыс емес жеріне түзету
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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
түрлері  біртіндеп  күрделене  береді.  Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім
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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.

   * * * * * * * * * * * * * * * *
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