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ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРДІҢ ОЙЛАУ,  ДҰРЫС 
СӨЙЛЕУ ҚАБІЛЕТТЕРІН  ДАМЫТУ

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы
«Ай-Жұлдыз» балабақшасының әдіскері 

Мырзакасымова Алма Байгалиевна

Тәрбиеленушілердің ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамытудағы мақсаттар:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту.
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
-  Ертегілерді  әңгімелеуге,  өлең,  тақпақ,  мақал  -  мәтелдер,  жаңылтпаштарды
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар  өз  бетінше  шығармаларды  айтып,  шығарманың  мазмұны  мен  ойын
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны –
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін
дамыту,  өз  ойын  еркін  жеткізуін,  қоршаған  орта  мен  айналасындағы
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

 Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп
жетілетін  кезең.  Олай  болса,  баланың  тілін  дамыту  жұмысы  отбасынан,
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада  тілдік  қатынастың  ең  маңызды  түрі  ауызша  сөйлеп  үйрену
жатады.  Ол  болса  сөздерді  байланыстырып  айту  арқасында  жүзеге  асады.
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас
жүреді.
Мектеп  жасына  дейінгі  бүлдіршіндерді  өздерінің  бойына  шақ  әдеби
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті.  Ертегі,
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың
сөздік  құрамын  байытып  қана  қоймайды,  сонымен  қатар,  сәбидің  ақыл  -
ойының  жетілуіне  әсерін  тигізеді.  Баланың  әдепті,  көргенді  болып  өсуіне
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ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы
жағымды  кейіпкерлерге  еліктеп,  ер  атанғысы  келіп,  еркелікке,  еңбекке
құлшынып өседі.
Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын
айтып,  үйренуге  арналған  жұмыс  түрлері  біртіндеп  күрделене  береді.
Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім  беру  үрдісінде  дыбысқа  байланысты
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
Дыбыстардың  ерекшеліктерін  жете  меңгеріп,  дыбыстарды  дұрыс  айтуға
жаттықтыру басқа  да  тілдерін дамыту сауат  ашу оқу іс  -  әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада  балалардың  жас  ерекшелігіне  лайықты  көркем  әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал -  мәтел,  жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп,  ерекшелігін жете меңгергеннен кейін,
тәрбие  білім  беру  үрдісіне  күн  тәртібінің  қолайлы  сәттерінде  дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын
әдістерге тоқталатын болсақ:
1.  Сахна  ойындары.  Оның  барысында  қажетті  дыбысқа  байланысты  сөздер,
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып  пайдалану.  Сол  шумақ  қай  ертегіден,  қай  өлеңнен  алынғанын  сұрап,
жауабын  алу  арқылы  тіл  дамытудан  игерген  білім  дағдыларын  бекітеді,  әрі
қайталайды.
3.  Сөздің  дыбыстық  жағын  анық  айтуға  жаттықтыруда  шағын  әңгіме,
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын
тыңдату.
5.  Дидактикалық  жаттығулар  жасау.  «Ғажайып  қалта»  «Не  өзгерді?»  үстел
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім  беру  үрдісінде  дыбысқа  байланысты
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жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер,
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы
білуге көмектеседі.
    Оқу  жылының басында  өз  тобымда  тілдері  з,  р,  с,  ш дыбыстарын айта
алмайтын  балаларға  дыбыстарды  дұрыс  айтқызу  мақсатында  ойын  -
жаттығулар,  тақпақтарды  айтқызып  үйреттім.  Мысалы:  «З»  дыбысын  бекіту
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы:
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан  -  ұрпаққа  мұра  болып  келе  жатқан  ертегілер,  мақал  -  мәтел,
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған
ертегінің  мазмұнын  толық  қабылдау  және  тіл  байлықтарын  арттыру
мақсатымен  сахналап  рольдерге  бөліп  ойнатамын.  Мысалы:  «Бауырсақ»
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті»
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің  мазмұнын  сұраймын.  Мысалы:  «Екі  дос  пен  қайыршы  қария»
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
    Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен
танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы
да беріледі. Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті,
адамгершілікті,  инабаттылықты  қамтиды.  Сондықтан,  мен  «Менің
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
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    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше
    Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы
жеке  тұлға  ретінде  қабылдап,  мектеп  жасына  дейінгі  бүлдіршіндерді  ойына,
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті.  Айналадағы  дүниені,  табиғатты  бақылап  түсіндіріп  әрдайым  жаңа
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда
айтылған  мүмкіндіктерге  сай  балалардың  сөйлеу  қабілеттерін  тереңдетіп,
шығармашылық  қабілеттерін  дамытуда  айтқан  әңгімесіне,  өзі  құрастырған
қысқа әңгімелеріне бағыт -  бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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«ЖАЗ БЕЙНЕСІ»

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы 
«Ай-Жұлдыз» балабақшасының тәрбиешісі 

Карибаева Гулжан Муратбековна

Білім беру саласы: Шығармашылық, әлеуметтік орта 
Бөлімі: Сурет салу  
Тақырыбы: «Жаз бейнесі»
Мақсаты: Балаларды сурет салғанда жаз мезгіліндегі, жазғы ойындар, жазғы
табиғат, жазғы еңбек жайлы түсінік беру. Жаз мезгіліндегі өздері ұнататын 
сипаттаманы бере білуде баулу. Түрлі тәсілдермен бейнелеу дағдылырын 
нығайту. Бейнелік елес қиялды дамыту. Бауырмашылдыққа, достыққа, бір-
біріне деген қамқорлыққа, табиғатты жақсы көріп аялауға тәрбиелеу.
Қолданылатын құралдар: қалам, түрлі-түсті қалам, А4 формат, үлгі 
ретіндегі көлемді жаз мезгілінің суреті, үнтаспа, слайд материялдары.Алдын-
ала орындалатын жұмыс: балалармен жаз мезгілі туралы әңгімелесіп 
ерекшелігін түсіндіру. Бірге отырып жаз туралы мультсериял көру.
Көп тілділік: Аяз ата-Дед мороз-Santa claus, жаз-лето-summer, кемпірқосақ-
радуга-rainbow.
Сөздік жұмыс: Аяз ата, жаз, кемпірқосақ
Әрекет кезеңі
Тәрбиешінің оқу қызметі
Балалардың қызметі
Шаттық шеңбері:
Қуанамын мен де, қуанасың сен де,
Қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге.
Всем, всем добрый день!
Здравствуй солнце золотое
Здравствуй матушка земля!
Гуд монинг, гоулд сан, гуд монинг дия гестс
Гуд монинг май френдз, Уйнеюол зе юесте. 
Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар шеңбер бойында тұрып бір-біріне қарап айтады.
Релаксациялық жаттығу: «Жаз»Балалар кілемшенің бетіне отырады. (музыка,
үнтаспа қойылады) 
«Таңғажайып сәт»Балалар біз Аяз атаға 
«Жаз» мезгілі түсінікті болуы үшін өзіміз 
«Жайдарлы жаз» атты суреттерімізді салып берейік.
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 Ал балалар жұмыстарыңа сәттілік! (музыка әуені қойылады. «Алақай жаз 
келді») Кәне қолымызды жаттықтырып ауада сызып көрейік. (Күнді) Балалар 
сурет салуға кіріседі. Суреттерін салып болған соң көрме ұйымдастырамыз. 
(Жаз бен Аяз ата мақтау мадақтарын айтады). Ал балалар біз бұл 
жұмыстарымызды Аяз ат аға беріп, жолға шығарып салайық.
Балалар орындыққа жайғасады.( алдарында сурет салуға арналған құралдары)
Флипчарт көрнекілігі бойынша көреді
Ауада сурет салады. Балалар өз ойларын айтады.Р.Т.
Жаз мезгілін өте жақсы түсініп сурет салдыңдар. Мен қуаныштымын! 
Тәрбиеші: Құрметті Жаз! Осы қиялдағы ертегі атты кілемшемізді сізге сыйға 
тартамыз. 
Жаз: Рахмет балаларым! Жарқыраған күндерім Өнердегі сайыста Бір-біріңнен 
қалыспа. Дендерің сау болсын Бір-бірімізге күлкі сыйлайық. 
Жаз: Сау болыңдар! (үш тілде қоштасады) Тәрбиеші: Балалар бүгін бізге қандай
қонақтар келді? Жарайсыңдар енді жазғы ойынға тоймай алаңға шығып 
ойнайды.
Балалар өз қиялдарын айтып кілемшеге кейіпкерлерді ретімен орналастырады.
Балаларда үш тілде қоштасады.Аяз ата, Жаз.(үш тілде айтады).
Күтілетін нәтиже:Біледі: жайдарлы жаз ерекшеліктері жайында түсініктері 
қалыптасады.
Игереді: түрлі-түсті қаламмен қағаз бетінде дұрыс жұмыс жасау, өз ойларын 
жаз мезгіліне сай салу дағдысын игереді.
Меңгереді: ұқыпты жұмыс істеуді меңгереді.

* * * * * * * *

6



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

M00032 30.11.2020 ж

ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ БЕЛСЕНДІ ӘДІС -ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ
БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы "Күйкен МКҚМ бөбекжайы"
Дене тәрбиесінің маманы САНСЫЗБАЕВА ГУЛШАТ СЫРЫМОВНА

Білім мен тәрбие беру саласының алғашқы сатысы балабақшаларда дене
тәрбиесі  маңызды  орын  алады.  Ол  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың
денсаулығын нығайтуға  және өз  беттерімен қимылдар жасай білуді  үйретуге
бағытталған.

Мектеп  жасына  дейінгі  дене  тәрбиесінің  негізгі  мақсаттары  мынадай:
балалардың  негізгі  қимыл-әрекеттерін  жетілдіріп,спорттық  қозғалыс
жаттығулары  мен  ұлттық  ойындарды  үйрету  және  сорл  үйренгендерін  өз
еріктерімен орындауға әрекеттендіру.

Жас ұрпақты жан-жақты дамыған,ой-өрісі  биік,тұлғасы сымбатты азамат
етіп өсіру үшін тәрбие жүйесінде дене тәрбиесінің алар орны орасан зор. Ал
оны  неғұрлым  ерте  кезінен  бастап,дұрыс  жолға  қойып  жүргізсе,соғұрлым
нәтижесі  жемісті  болатыны  анық.  Өйткені  болашақ  азаматтың  денсаулығы
мықты,  мүсін-тұлғасы дұрыс  қалыптасқан,жігерлі  де,қайратты  болып өсуіне,
көпшілік дағдыларын бойына терең сіңіруіне нақ осы мектепке дейінгі кезеңде
тереңірек  көңіл  бөлінсе,  дұрыс  негіз  қаланады.  Қазақтың  кемеңгер  ақыны,
ұлтының бақыты  үшін  өз  бойындағы  бар  дарыны  мен  білгенін  аямай,  дене
тәрбиесіне зор көңіл бөлген Мағжан Жұмабаев: Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға
болмайды.  Дене жанның қабы.  Қап берік  болса,  ішіндегі  заты берік  болмақ.
Дене жанның құралы.Құралы мықты болса иесі де мықты. Сау жан-сау денеде
ғана  болады»  —  деген.  Сондықтан  да  балалар  ағзасының  қызметін
жетілдіру,денсаулығын  жақсарту,жүйкенің  жұмысын  дұрыс  қалыптастырып,
ширақ, жігерлі,  икемді, сымбатты етіп өсіру-міне, осының барлығын ғылыми
негізде  тәрбиенің  басқа  түрлерімен  ұштастыра  жүргізу  балабақшалардың
негізгі  мақсаты  мен  алға  қойған  үлкен  міндеттерінің  бірі.  Мықты
денсаулықтың, дененің дұрыс жетілуі, мен жоғары жұмыс қабілетінің негізі нақ
осы  мектеп  жасына  дейінгі  балалық  шақта  қаланады,қозғалыс  қызметінің
қалыптасуы, сондай-ақ дене қасиеттерінің бастапқы тәрбиесі де осы жылдарда
өтеді.  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  дене  жағынан  тәрбиелеудегі
жұмыстың мәнді  жағы-тұлғаны қалыптастыру.  Сонымен қатар  дене  тәрбиесі
балаларды ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу
жұмысын  жүзеге  асыруға,  олардың  сергек,  шат  көңілді  және  белсенді
болуларына ықпал етуі тиіс. Дене шынықтыру балаларды үйлесімді дамытып
жетілдіреді,денсаулығын сақтап нығайтады. 
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Дене мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл-қозғалыс қабілеттерінің
негізін салып, оларды өмірде белсенді болуға, елін қорғауға дайындайды. Бала
денсаулығының  мықты  болып,  қозғалыс,  дене  құрылысының  дұрыс  жетілуі
мектепке  дейінгі  кезеңде  қалыптасады.  Дене  жаттығуы  баланың  жан-жақты
жетілуіне  ықпал етеді.  Дене тәрбиесінің  негізгі  мазмұны денені  жаттықтыру
болып табылады. Ол мынадай түрлерге бөлінеді:

— Таңертеңгілік жаттығу
—  Қимыл-қозғалыс ойындары,спорт ойындары
—  Спорттық жаттығулар

Балалбақшадағы  дене  тәрбиесін  ұйымдастырудың  түрлері:  күн  тәртібі
бойынша  сауықтыру  шаралары  (таңертеңгі  жаттығу,  қимыл-қозғалыс
ойындары, серуен кезіндегі жаттығулар мен спорттық ойындар, сергіту сәттері,
ауладан тыс жерге  саяхат  жасау,  спорттық ойын сауықтар)  дене шынықтыру
балалардың  денсаулығын  қалыптастырып,  қимыл-қозғалыс  қабілетінің
белсенділігін арттырады, дені сау рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе  дей
отырып, біздің балабақшадғы басты міндетііміз:баланың денсаулығын нығайту,
шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын дәстүрден тыс
әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі. 

Сонымен қатар балабақшада консультациялық пункте әр ай сайын «Дені
саудың  –жаны  сау»,  «Бірінші  байлық  –денсаулық»,  «Дене  тәрбиесінің  бала
өміріндегі  маңызы»  ,«Балабақшада  ұйымдастырылған  дене  тәрбиесі»
тақырыпарында  ата-аналарға  кеңестер  беріліп,  ата-аналардың  қатысумен
шынықтыру-сауықтыру  шаралары  жүргізіліп,  «Әкем,шешем  және  мен!»,
«Спорт-денсаулық кепілі» атты спорттық жарыстар өткізіліп тұрады. Спорттық
жарыстар мен түрлі ойын сауықтар балалардың ой-санасының қалыптасуына,
өзін  еркін  ұстап  және  жан-жақты  жетілуіне  әсер  етеді.  Дене  тәрбмесіне
байланысты балабақшада «Шынығамыз аязда»,  «Бақыт дегеніміз-денсаулық»,
«біз  ептіміз,  шапшаңбыз»,  деген  топ  арасындағы  эстафеталық  жарыстар
өткізілді. Әр сабақ жан-жақты талқыланып, баланың толыққанды өсіп-жетілуі
мұқият қадағаланды. Дені сау ұрпақ-жарқын болашақ кепілі!

Дене тәрбиесі – тұлғаны жан – жақты үйлесімді қалыптастырып дамыту
процесінің негізгі  бір саласы. Себебі,  дене тәрбиесі  тұлға денесінің қалыпты
жетілуінің,  денсаулығының  нығаюын  қамтамасыз  етуде,  оларды  еңбекке,
отанды қорғауға дайындауда аса маңызды қызмет атқарады. «Дене тәрбиесі –
адамның  денсаулығын  нығайтып,  оңтайлы,  қимыл  –  әрекеттерін
қалыптастыратын адамгершілік қасиеттері мен ерік – жігері жетілдіретін негізгі
тәрбие бағыттарының бірі.
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Дене  тәрбиесі  төзімділік,  шыдамдылық,  батылдық,  табандылық
қасиеттерді шыңдайды».

Қандайда  бір  қоғам  болмасын  оның  сәтті  болуы  болашақ  жастарының
денсаулығына  тікелей  байланысты.  Себебі,  қазіргі  қоғам,  жоғары қарқынмен
дамыған  өндіріс  дене  бітімі  жақсы  жетілген,  өндірісте  жоғары  қарқынмен
жұмыс істей алатын жасөспірімді қажет етеді. Адамның ширақтығы неғұрлым
басым болса,  соғұрлым атқаратын  жұмысы тиімді  болады.  Сондықтан  әрбір
ұстаз өзінің шәкірттерін денсаулығы мықты, көңілді, дене бітімі жақсы дамыған
тұлға ретінде көргісі келеді.

Сондай-ақ, дене тәрбиесі ерік-жігері мықты, тәртіпті, батыл және белсенді,
өз Отанын қорғауға лайықты жас ұрпақты ойдағыдай әзірлеуде аса маңызды
әлеуметтік міндеттерді атқарады. Дене тәрбиесі жастарға ақыл-ой және еңбек
әрекетінде нәтижелі жұмыс істей алатын сапа қасиеттерін қалыптастыруға да
ықпал етеді.

Сондықтан да  тәрбие теориясы дене тәрбиесі  мәселесіне  тұлғаның дене
күштері  және  ағзасын  дамытудың негізгі  бір  факторы ретінде  айрықша  мән
береді.  Әрине,  қоғамдағы  жас  өспірімдердің  дене  және  рухани  қабілеттері
қаншалықты  дамуына  байланысты,  соншалықты  олар  халық  игілігі  үшін
пайдалы әрі нәтижелі еңбек етеді.

Дененің  дамуы адам дене  күштерін  нығайту  және  жетілдірудің  сапалық
өзгеруін қамтиды. Мұндай көзқараста ол тек дене тәрбиесінің бір ғана нәтижесі
ретінде көрініс береді.

Дене тәрбиесінің көздейтін тағы бір мақсаты балалардың дене мәдениеті
және  спорт  пен  айналысу  қызығушылықтары  мен  қажеттіліктерін  ояту,
ынталандыру  және  дененің  дамуы  мен  денсаулықты  нығайтудың  психо-
физиологиялық  негіздерін  терең  ұғынуларына,  сонымен  қатар  ақыл-ой,
адамгершілік және эстетикалық т.б. тәрбие салаларының дамуына да ықпал ету
мүмкіншіліктеріне  жағдай  жасау,  ұлттық  ойындарды  меңгеру,  оның  даму
тарихы  мен  танысу,  қазақ  халқынан  шыққан  спорт  шеберлері  жөнінде
мағлұматтар алу.

Ақыл-ойдың дамуы, рухани күштер мен қабілеттердің даму көп жағдайда
адамның  денсаулық  жағдайымен,  оның  төзімділігімен,  жүйке  жүйесінің
мықтылығымен  айқындалатын  болғандықтан,  ол  дене  тәрбиесімен  тығыз
байланысты қарастырылады. Нарықтық экономика жағдайында адамның жеке
басының  саулығы,  оның  дене  күшінің  мығымдылығы,  оның  жеке  басының
ерекше құндылығы болып саналады. Сондықтан спорт әрбір адам үшін өмірдегі
қажетті құндылық болып есептеледі.

* * * * * * * *
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

БОРАНБАЙ ГҮЛЗАТ МАРАТҚЫЗЫ
 Шымкент қаласы. Көру қабілеті бұзылған балаларға 

арналған “Үміт” мектеп-интернаты. Бастауыш сынып мұғалімі

Қашықтан  оқыту  –  бұл  әдеттегі  күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп
айырмашылығы  бар  оқытудың  жаңа,  арнайы  формасы.  Ол  оқушы  мен
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының өзгеше формасын, өзгеше
оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады.
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту
жүйесінде  бар  компоненттерден,  оқытудың  барлық  түрінде,  әлеуметтік
қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының түріне  қарай  қолданыстағы
программаларды  қамтитын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру
формасынан, оқу құралдарынан тұрады.

Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы
технологиялық негіздерге (мысалы,  тек компьютерлік  коммуникацияға,  баспа
құралымен, компакт дискімен, кейстехнологиямен жабдықталған компьютерлік
телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды шатастырмау  керек.  Олардың  басты
айырмашылығы   қашықтан  оқытуда  жүйелі  әрі  әсерлі  интерактивтік  оқыту
қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, тиісінше
қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты жүйені де, процестің өзін де)
білім  берудің  жаңа  формасы  деп  қарастыру  керек.  Әрине,  оны  басқа  оқу
жүйелерінің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да күндізгі
оқытудағыдай  мазмұн мен  мақсаттар  негізінде  құрылады.  Бірақ,  интернеттің
ақпараттық  ортасының  және  оның  қызметінің  мүмкіндіктеріне  байланысты,
қашықтан білім беруді жүзеге асыру ерекше болады.

Шетелдік  тәжірибеге  сүйенсек,  қашықтықтан  оқытудың  тиімділігі  –
студенттің  университетке  бармай-ақ,  өзіне  ыңғайлы  жерде  отырып,  берілген
тапсырманы орындай беретіндігі, яғни уақыттың ұтымдылығы, екіншіден, оқу
ақысының  арзан  болатындығы,  шалғайдағы  шетел  жоғары  оқу  орнын  елде
жүріп-ақ оқып, диплом алу мүмкіндігінің болуы.

Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар  әлемдік  ақпарат  кеңістігіне  жол  ашып,  оқушылардың  ғылыми  және
шығармашылық  ізденістерін  арттырып,  білікті  маман  дайындап,  оны  өз
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең
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негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке
және  кәсіби  табысының  негізгі  көзі  болып  қала  береді.  Білімнің  адамнын
жұмысқа  тұру  мен  өмір  сүру  деңгейіне  тигізетін  әсері  бұрынғыға  қарағанда
анағұрлым күшейе бастады. Әрине,  білімге қойылатын талаптар да өзгеріске
ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен оның тұрақты жаңарып отыруымен
қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты пайдаланып, заң және
экономика  негіздерін  де  игеруі  тиіс.  Қазіргі  мамандардан  шығармашылық
тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы оқып
үйренуі талап етіледі.

Функциональдық  дайындау  тұжырымдамасынан  жеке  тұлғаны  дамыту
тұжырымдамасына ауысу. Бұл ауысудың негізі тек приоритеттер ауысуы ғана
емес,  мұнда  мамандарды мемлекетгік  тапсырыс  бойынша дайындаудан  жеке
тұлғаның  талаптарын  қанағаттандыруға  көшу  жүзеге  асырылады.  Жаңа
тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны
іс жүзінде көрсету мен жетілдіру арқылы білім беруді жекелеп жүргізудің сипат
алғанын  көрсетеді.  Бұл  оқушылардың  және  мұғалімдердің  өздерінің  әртүрлі
жеке  мүмкіндіктеріне  сәйкес  алуан  түрлі  білім  беру  бағдарламаларын  жасау
арқылы іске асырылады. Білім беруді жетілдірудің осы бағытындағы маңызды
фактор  болып  оқушылардың  қазіргі  және  болашакта  қолданылатын
информациялық коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану арқылы
оқуға деген өз ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті іс-
әрекет  жасауға  икемділігін  қалыптастыру  ісі  саналады.  Мұғалімдер  мен
оқушылар  жаңа  білім  игерудің,  өзіне  қажет  әдістердің,  жаңа  ақпараттық
технологиялардың куәгері немесе қатысушысы боларда, дискуссияға қатысарда,
тамаша бір әдістеме немесе лабараториялық жұмыс көрерде осы интерактивті
теледидардың маңызы зор. Қашықтан бұл формасының мамандар дайындау мен
квалификациясын  көтеруде  маызы  зор,  бірақ  қазіргі  таңда  бұл  өте  қымбат
технология болып табылады.

Қашықтықтан  оқытуды  ұйымдастырудың  келесі  тәсілі  компьютерлік
телекоммуникацияны,  электрондық  почта,  телеконференция,  аймақтық  және
интернет желісінің ақпараттық қорларын пайдылануды ұсынады. Бұл қашықтан
оқытудың кең тараған әрі арзан түрі.

Қашықтан оқытудың әсерлі болуы оқушылармен бірге интернетпен жұмыс
істейтін  мұғалімге  тікелей  байланысты.  Бұл  мұғалім:  қазіргі  заманғы
ақпараттық және педагогикалық технологияны меңгерген, оқушылармен бірге
желідегі  жаңа оқу-танымдық ортада  жұмыс істеуге  психологиялық тұрғыдан
дайын болуы керек.

 Қашықтан оқыту формасы туралы айтқанда құрамына барынша мүмкін
болатын  ақпараттың  электрондық  көздері,  виртуалды  кітапханалар  деректер
базасы,  консултациялық  қызметтер,  электронды  оқу  құралдары,
киберсыныптар, т.б. кіретін бірыңғай ақпараттық-білім кеңістігін жасау туралы
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айту  керек,  ол  жүйеде  мұғалім,  оқушы  және  оқушы  бар  деп  түсіну  керек.
Осыдан  шығатыны  қашықтан  оқыту  формасын  ұйымастыруда  ең  бастысы
электрондық курстар, қашықтан оқытудың дидактикалық жасалымы, педагог-
үйлестірушілерді  дайындау  болып  табылады.  Қашықтан  оқытуды  сырттай
оқытуға  ұқсатудың  қажеті  жоқ,  себебі  бұл  жерде  мұғаліммен  және
киберсыныптағы басқа оқушылармен тұрақты байланыс бар,  күндізгі  оқудың
барлық  жағы,  оқудың  ерекше  формасы  ескеріле  отырып  қамтылған.  Бұдан
шығатыны,теориялық  талдаулар,  эксперименттік  тексеру,  жауапты  ғылыми-
зерттеу  жұмыстары  талап  етіледі.  Өкінішке  орай  біздің  интернетте  көріп
жүргендеріміз  компакт-дискілердегі  электрондық  оқулықтар  педагогикалық
талаптарға  жауап  бере  алмайды.  Сол  себепті  қашықтан  оқыту  курстарын
жасақтаумен  және  оны әртүрлі  базалық,  тереңдетілген,  қосымша білім  беру
мақсаттарындағы  әдістемелер  қолданумен  байланысты  проблемаларды
шешудің мәні зор. 

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 отырып,
үздіксіз  білім беру  принциптерін  ойдағыдай іске  асыру  қажет.  Осыған  орай,
мектептер  мен  жоғары  оқу  орындары  жергілікті  және  аймақтық  желіні
пайдаланып, шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме
бойынша тәжірибе алмасуы қажет.

Оқытудың  ауқымды  және  жергілікті  жүйелерін  ойдағыдай  пайдалана
білудің нәтижесінде білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне,
клиент  –  сервер,  мультимедиа,  компьютерді  оқып-үйренуші  жүйелерге,
электрондық 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 окулықтарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.

Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда оқытушының
атқарар  рөлі  орасан.  Оған  әрі  ауыр,  әрі  жауапты  міндет  жүгі  жүктеледі:  ол
курстың бағдарламасының құрылымын дайындап, оны қашықтықтан білім беру
жүйесімен  астастырып  бейімдейді,  оқу  үрдісінің  барысын  қадағалап,
тапсырмаларды  орындау  барысында,  өз  бетімен  бақылау-пысықтау
жұмыстарын  орындау  жөнінде  ұсыныстар  береді.  Бұл  ретте  қашықтықтан
оқыту  жүйесінің  әдістерінде  көрсетілгеніндей,  көңіл-күй,  психологиялық
қарым-қатынас  бой  көрсетеді.  Қашықтықтан  оқыту  тәсілі  бойынша  жұмыс
істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, оқытудың компьютерлі және
тораптық жүйелерін жетік біліп, олармен іс жүргізу ісін орындау шарт.

* * * * * * * *
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 РОЛЬ ПЕДАГОГА В СВЕТЕ ОБНОВЛЁННОГО
 СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРИКБАЕВА РАУШАН ШЕЙШЕНОВНА
Жамбыл облысы, Қордай ауданы № 8 Өтеген батыр атындағы

 орта  мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

21  век  –  век  информационных  технологий,  век,  который  вносит  свои
коррективы в процесс образования школьников. Изменения в сфере технологий,
коммуникаций  и  науки  предъявляют  современные  требования  к  учителям
начальных  классов,  которые  должны  понимать  свою  роль  в  процессах
обновления содержания образования и обеспечивать внедрение новых методов,
стратегий, подходов в обучении учащихся начальных классов.

Модернизация  образования  -  это  комплексное,  всестороннее  обновление
всех  звеньев  образовательной  системы  и  всех  сфер  образовательной
деятельности  в  соответствии  с  требованиями  современной  жизни,  при
сохранении  и  умножении  лучших  традиций  существующей  системы
образования.  Модернизация  заключается  в  масштабных  изменениях  в
содержании,  технологии  и  организации  образовательной  деятельности,  в
образовательном  мировоззрении,  в  образовательной  политике,  пока  еще
оторванной от потребностей личности, общества, страны. Среди мероприятий в
рамках модернизация системы образования  выделяются основные, касающиеся
общеобразовательной  школы.  В  их  число  входит  обновление  содержания
образования и совершенствование механизмов контроля за его качеством.

Государственная программа развития образования в РК на 2011-2020 годы
ставит  перед  средним  образованием  задачи  формирования  в
общеобразовательных школах интеллектуально, физически и духовно развитого
гражданина  Республики  Казахстан,  удовлетворения  его  потребности  в
получении образования, социализации личности, помогающей ей успешно жить
и действовать в динамично меняющемся мире.

  Главная  задача  учителя  –  научить  детей  учиться,  самостоятельно
добывать знания и уметь применять их в конкретных жизненных ситуациях,
помочь ребенку стать гармонично развитой, конкурентоспособной личностью,
быть фальсифитатором учебного процесса: как можно меньше говорить самому
и  давать  больше  возможности  это  делать  ученикам,  создавать  комфортную
среду для познания, направлять учебную деятельность школьника.
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Перед нами возникают проблемы: Чему учить? Как учить, чтобы знания,
полученные на уроке, помогли ученику стать конкурентоспособной личностью?
Как повысить качество обучения младших школьников?

В поисках решения этих проблем складывается система работы. Проблема
формирования и активизации учебно  – познавательной деятельности особенно
актуальна для начальной школы, так как именно в младшем школьном возрасте
формируется и становится ведущей учебно – познавательная деятельность. От
того, насколько успешно будет проходить её формирование, зависит успешность
процесса обучения, развития личности в целом.

Как  уже  говорилось,  учитель  начальной  школы  обязан  научить  детей
учиться,  сохранить  и  развить  познавательную  потребность  учащихся,
обеспечить познавательные средства,  необходимые для  усвоения основ наук.
Поэтому  ставится  цель  –  развивать  познавательную  деятельность  учащихся
посредством использования  отдельных форм и  методов  обучения  на  уроках,
выступающих как условие успешности обучения.

Одним  из  факторов  активизации  учебно-познавательной  деятельности
учащихся  является  разнообразие  форм  организации  обучения.  Необходимо
включение  учеников  в  активную  деятельность,  использование  при  этом
разнообразных  форм,  методов  познавательной  деятельности.  Всё  это
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока.

  Наиболее эффективным методом могут выступать нестандартные формы
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по
своей форме. Современная школа должна не только сформировать у учащихся
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к самообразованию,
реализации своих способностей.

Это,  уроки  –  путешествия,  конкурсы,  интегрированные  уроки,  уроки  –
сказки,  тематические  игровые  уроки.  Конечно,  нестандартные  уроки,
необычные по замыслу,  организации,  методике проведения,  больше нравятся
учащимся,  чем  будничные  учебные  занятия  со  строгой  структурой  и
установленным режимом работы.  Поэтому практиковать такие уроки следует
всем учителям. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так как
они обогащают его опыт в разнообразном построении методической структуры
урока. Использование ИКТ делают учебный процесс интереснее и эффективнее.
Так  интернет  становится  привычной  средой  обучения,  поискам  интересного
материала к урокам, способствует обмену новыми знаниями и идеями.

 В практике мы активно применяем технологию интерактивного обучения.
Интерактивные методы и приемы обучения:  мозговой штурм,  ролевые игры,
незаконченное  предложение,  работа  в  малых  группах  расширяют  кругозор
детей, способствуют развитию речи учащихся, раскрывают их потенциальные
возможности и учат работать в группе.
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  Любому учителю всегда хочется сделать больше и лучше. Учитель всегда
стремится найти новые пути достижения этой цели.

Область эффективного обучения и преподавания не является исключением.
Важно подумать о следующем:

· Довольны ли вы своими методами преподавания?
· Почему вы заинтересованы в интеграции методов активного обучения и
преподавания в существующую практику?
· Как вы можете улучшить существующую практику?
· Чего вы надеетесь достичь?
Используя  активную  методологию  обучения,  мы  надеемся  на  то,  что

учащиеся придут не только к более
глубокому  пониманию  затронутых  проблем,  но  также  у  них  вырастит

мотивация и энтузиазм.
Учащиеся,  которые  проявляют  активность  на  уроке,  накладывают

обязательства на роль учителя. Происходит сдвиг от модели, где центральную
роль выполняет учитель, к подходу, сконцентрированному на ученике. Также
происходит сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где
главную  роль  играет  процесс.  Эти  изменения  способствуют  тому,  чтобы
учитель размышлял не только об основных принципах учебы и преподавания,
но и об их роли в этом процессе.

В  атмосфере  активного  обучения  учителю  часто  отводится  роль
посредника, который поддерживает учеников в их учебе и развитии навыков в
обсуждении,  принятии  решений,  независимой  работе  и  работе  в  команде.
Важно участие учеников в учебном процессе. Иногда учителю следует принять
на себя определенную роль в попытке расширить границы обучения в классе и
заставить учеников по - новому взглянуть на какие - то вещи.

Итак, что, по моему мнению,  требуется от учителя? Это умение:
формулировать учебные цели для   достижения результатов;
строить учебный процесс  по организации усвоения  учебного материала;
готовить учебные материалы  в соответствии с  учебными целями;
использовать  потенциал информационной среды для  учебного процесса ;
создавать условия для опережающего развития учащихся в  и личностно-

деятельностной направленности;
создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
готовить  учащихся  к  самообразованию,  самоопределению  и

самореализации;
оценивать  текущие  результаты,  направленные   на  достижение

поставленных целей.
Синтез  традиционных  и  инновационных  методов  обучения  позволит

разнообразить  формы  проведения  занятий  активизирующие  познавательную
деятельность учащихся.
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M00027 30.11.2020 ж

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

БАХИТОВА АСЕМ ЖАКСЫЛЫКОВНА
БҚО, Қаратөбе ауданы, Шалғын негізгі орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  білім  беру  саласында  оқытудың  озық  технологияларын
меңгермейінше,  сауатты,  жан-жақты  маман  болу  мүмкін  емес.  Жаңа
технологияны  меңгеру  мұғалімнің  интеллектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік,
рухани азаматтылық, адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-
өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

            Ұстаз үшін ең негізгі мақсат – әр сабағын түсінікті, тартымды,
тиімді өткізу. Білімді әрі сауатты адамдар ─ бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының
негізгі  қозғаушы  күші.  Ал  баланың  жеке  тұлға  ретіндегі  дамуы,  өзіндік
көзқарасының қалыптасуы, ой-өрісінің кеңеюі мектеп қабырғасында басталады.
Қазіргі  мектептердегі  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  жаңа  әдіс-тәсілдерден,
технологиялардан құралады. Демек, баланың білімі ерекше болуы, ол білімнің
нәтижелі болуы пән мұғалімінен жауапкершілікті талап етеді.

Әрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін озық әдістемелік
технологиялар қажет. Сол жаңа озық әдістемелік технологиялармен қаруланған,
заман талабына сай оқытудың жаңа әдістерін, яғни жаңа әдіс- тәсілдерді   толық
меңгерген  педагог  қана  білім  алушының  сапалы  білім  алуына  мүмкіндік
жасайды. 

Диалогтік  оқыту  –  көпқырлы  құбылыс.  Білім  алушы  белгілі  бір
педагогикалық  мәселені  шешуде  өзінің  білетінін  есіне  түсіреді,  білімін
басқалардың  идеяларымен  толықтырады,  жаңа  тәсілдерді  меңгереді,  өзінің
стратегиялық  бағытын анықтайды.

Өз  бетінше  ізденімпаздықпен  жұмыс  істей  білу,  яғни  оқу  материалын
таңдау, жаңаны қабылдау мен меңгеру, алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу,
оңтайлы  әдістерді  таңдап  алу,  белгілі  бір  нәтижеге  жетуге  ұмтылу  т.б.
оқушылардың шығармашылық дербестігін қалыптастырудың алғыштары болып
табылады. Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып білім
сапасын арттыру, сондай-ақ рухани жан дүниесі бай, жан-жақты дамыған ұрпақ
тәрбиелеу- осы ұстанымдардан  туып отырған өзекті мәселелердің бірі.

"Келер  ұрпақ  алдында  зор  жауапкершілік  жүгін  арқалап  келеміз"  деген
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі жай айтылған жоқ. Осыдан бастап жас
ұрпақ бойындағы іскерлік пен олардың қабілеттерін ашу туындайды. 
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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 қабілеттерін
дамыту,  олардың  өздігінен  білім  алуға  құштарлығын  жетілдіру,  қол  жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша
тұрғыда ұйымдастыру.

Оқыту  барысында  өз  сабақтарымда  қолданып  жүрген  технологиялар
ішіндегі «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы» стратегиялары қазақ тілі және
әдебиеті пәніне арнап құрастырылған десем, артық айтқаным болмас.      Сын
тұрғысынан   ойлау  бағдарламасында  100-ге  жуық  стратегиялар  бар.  Қазіргі
кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, эссе, ой қозғау,
инсерт, шығу парағы,  кубизм , дискуссиялық өрнек,  кластер, ішіне сыртына ,
синквин,   т.б.  СТО  бағдарламасын  қазақ  тілі  және  әдебиет  сабығында  осы
жүйемен  өтілген   сабақтарда  ғана  оқушылардың  жазған,  айтқан  сөздерінде
табиғатқа,  елге,  айналаға,  өзгеге,  өзіне  деген  азаматтық  жауапкершілік  үні
айқын  сезіліп,  оқушылардың  бойында  ұйымдастырушылық,  көсбасшылық
қабілеттері қалыптаса бастады.

ХХІ ғасыр мектебінің мақсаты жас жеткіншектерді жауапкершілігі жоғары,
парасатты,  адамгершілік  мәдениеті  қалыптасқан,  өмірге  икемді,  ұлтжанды
тұлға қалыптастыру. Болашақ мұғалімдер осы мақсатты орындауға бейімделген
маман  болуы  шарт.Бүгінгі  ең  негізгі  мәселе  болып  отырған  жағдай
оқушылардың ойын оқу мен жазуға  сын тұрғысынан ойлауды дамыта оқыту
жүйесін қолға алу.

Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту  бағдарламасы  –  әлемнің  түкпір-
түкпірінен  жиылған  білім  берушілердің  бірлескен  еңбегі.  Тәжірибені  жүйеге
келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит,  Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі
Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады.

Сын тұрғысында ойлау барысындағы стратегияларды білімді меңгертудің
әр түрлі кезеңінде қолдануға болады.

Сын  тұрғысынан  ойлау  әдісі  мұғалім  қызметінде  ұйымдастыра  оқыту,
оқушылардың жеке топпен жұмыс жасау негізінде  білім алуымен ұштасады.
Бұл  стратегия  оқушының  жекелеген  мүмкіндіктері  мен  қабілеттерін  ашуға
бағытталады. Бұл әдістің ерекшелігі оқу әдісінде қолданылады. 
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Сын тұрғысынан ойлау- бұл кез- келген мазмұнды сынау емес, оны зерттеу,
бақылау,  талдау,  әр  түрлі  стратегиялар  арқылы өзінің  ойлау  негіздерін  сыни
тұрғыдан  дамыту.Сабақта  сыни  тұрғысынан  оқыту  технологиясының
стратегияларын  пайдалана  отырып,  балалардың  ұсыныс-пікірлерін  еркін
айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік
туғызып отырдым. Әрбір әдіс оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп
келеді. Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі оқушы санасында болып
жатқан  өзгерістерді  бақылап,  оның  дамуын  жан-  жақты  зерттей  отырып,  өз
сабақтарын  соған  сай  өзгертіп  отыруы  тиіс.  Әйтпесе  жаңа  жүйенің  құны
болмайды.

Сыни  ойлауды  дамыту  технологиясының  дәстүрлі  оқытудан  басты
айырмашылығы  білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Жеке,  топтық  жұмыстар
әзірлеу,  эссе,  бақылау  жұмыстары,  әртүрлі  кесте,  модельдер  жасап  қорғау,
дискуссия, пікір алмасулар сияқты танымдық- рефлексиялық әрекеттер арқылы
оқушылар өздері үшін маңызды болған мәселелерді туындайды. Сыни тұрғыдан
ойлау  –  бұл  біздің  ғасырда  дамуымызға  мүмкіндік  беретін  ерекше  қабілет.
Екіншіден,  ақпарат  сыни тұрғыдан ойлаудың соңғы емес,  жіберілетін  пункті
болып  табылады.  Білім  адамның  сыни  ойлауы  онсыз  мүмкін  болмайтын
дәлелдемелерді туғызады.Терең ойлау үшін фактілер мен идеялар, мәтіндер мен
теориялар,  мәліметтер  мен  концепциялар  секілді  көптеген  «шикізаттарды»
ақпараттарды өңдеу керек болады. Үшіншіден, сыни тұрғыдан ойлау сұрақтар
қойып, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтаудан басталады.

Төртіншіден, сыни тұрғыдан ойлау көңілге қонымды дәлелге ұмтылады.
Сыни тұрғыдан ойлайтын адам мәселені шешудің жолын өзі іздеп табады

да, сол шешімдерді негізі бар, саналы дәлелдермен нақтылай түседі,Сонымен
қатар ол сол мәселені шешудің басқа да жолдарының бар екендігін мойындайды
да, өзі таңдап алған жолдың басқаларға қарағанда ақылға қонымды екендігін
дәлелдеуге тырысады.

Бесіншіден,  сыни  тұрғыдан  ойлау  әлеуметтік  ойлау  болып  табылады.
Барлық  ойлар  ортаға  салынғанда  тексеріліп,  өткірлене  түседі.  Басқалармен
таласып оқығанда , талқылап, қарсы пікір айтқанда немесе ой бөліскенде біз өз
көзқарасымызды  дәлелдеп,  оған  терең  бойлай  түсеміз.Сонда  ғана  алған
ақпаратымыз сыни тұрғыдан ой елегінен өткен дәлелді, ойға қонымды болып
табылады.

Мұғалімнің  міндеті  –  баланың  өзіне  деген  сенімін  арттыру,  өзін  тұлға
ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу, өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан
өмірде өз жолын таба алады.

Білім  берудің  сапасын  жақсарту  мақсатында  сыни  тұрғысынан  ойлау
технологиясын  өз  сабақтарымда  қолданып  жүрмін.  Сыни  тұрғысынан  ойлау
технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. 
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МАЗМҰНЫ

• МЫРЗАКАСЫМОВА АЛМА БАЙГАЛИЕВНА
• КАРИБАЕВА ГУЛЖАН МУРАТБЕКОВНА
• САНСЫЗБАЕВА ГУЛШАТ СЫРЫМОВНА
• БОРАНБАЙ ГҮЛЗАТ МАРАТҚЫЗЫ
• ЧЕРИКБАЕВА РАУШАН ШЕЙШЕНОВНА
• БАХИТОВА АСЕМ ЖАКСЫЛЫКОВНА
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