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Ағылшын тілінде қашықтықтан оқытудың тиімді жолдары

УШИБАЕВА ИНДИРА МАРАТОВНА
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Созақ ауылы,

Науайы атындағы ЖОМ.Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Соңғы  кездері  қашықтықтан  оқыту  жүйесінің  еліміздің  білім  беру
саласында кеңінен қолданылуы  тілді оқытуды жандандырып отыр. Шетел тілін
қашықтықтан  оқыту  ұстаз  бен   оқушының  белсенді  әрекетімен  тығыз
байланыса  отырып,  ұстаздыңда,  оқушыныңда  белсенділігі  ізденушілік
әрекетінде  көрініс  тауып  отыр.  Қашықтықтан  оқыту  жүйесінде  оқушының
белсенділігі,  оқушыларға  қажетті  білімді,  іскерлік,  дағдыны жедел жеткізуге
және  шығармашыл,  өзін-өзі  басқара  алатын  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға
бағытталған.  Осыған сәйкес,  оқушы мен оқу тобының белсенділігі  ағылшын
тілін компьютер арқылы тез меңгеруге, өзіне керекті қатысымдық іскерлік пен
дағдыны қалыптастыруға, жеке тұлғаға қажет қасиеттерді қабылдауға, белсенді
саналы жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Жалпы  онлайн түрде  сабақ  беру  үшін  алдымен онлайн түрде  жаза  білу
керек,  одан  соң  сіздің  алдыңызда  адам  отырмайды,  ол  монитордың  арғы
жағында отырған адамға жеткілікті дәрежеде білімді жеткізіп беру үшін, сіздің
сөйлеу қабілетіңіз болу керек, одан бөлек жазған материалдарды дұрыс жазу
үшін техникалық қабілет болу керек, видео жасау оны монтаждау содан соң өз
материалымызды  тыңдаушыға  қызықты  етіп  жеткізе  білуіміз  керек.  Менің
ойымша  осылардың  біреуі  жоқ  болған  жағдайда  онлайн  сабақ  беруде
қиындыққа душар болуымыз мүмкін.

Бүгінгі  таңда  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардағы  (АКТ)
дамудың  арқасында  қашықтықтан  білім  беруде  көптеген  технологиялық
құралдар қолданыла бастады. Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts
Meet  және  басқа  да  көптеген  осындай  платформалар  сияқты бағдарламалық
қосымшалардың  құралдарымен  онлайн  топтық  сабақтарға  арналған,
толыққанды тиімді жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Қашықтан оқыту арқылы
тілді үйренуге келетін болсақ, жалпы оқушыны басқа тілде сөйлесуге үйрету –
оқытушының  басты  міндеті.  Шет  тіліндегі  лексика,  грамматикалық
құрылымдар, сөз тіркестері оқушыға оқып жатқан материалдың тез және берік
бекінуіне  септігін  тигізетін  шынайы  эмоционалды  жағдай  контексінде
ұсынылады.
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Қашықтықтан  оқыту  үрдісінде  кеңінен  қолданылатын  оқытуға  арналған
программалық құрал –компьютерлік оқыту жүйесі. 

Ол мынадай әрекеттерге мүмкіндік береді:
а) тілді меңгеру үрдісін жекешелендіру;
б) тілді меңгеру деңгейін өзін-өзі бақылаумен қамтамасыз ету;
в) компьютерде жұмыс істеу арқылы тілді үйрену уақытын үнемдеу;
г)  ойын  элементтерін  пайдалану  арқылы  тіл  үйренуге

қызығушылықтарын арттыру;
д)  әр  түрлі  материалдар  арқылы  танымдық  мәдениетін

қалыптастыру.

Қашықтан  оқуда  оқушылар  мәдениет  арасында  байланыс  орнатады,
сондықтан шет тілін үйрену процесінде оқушы тек тілді ғана емес, сол елдің
мәдениетінде  үйренеді..  Басқа  елмен  сұхбаттасу  үшін  сол  елдің  мәдениетін
жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни көзқарасы бөлек оқушылар
арасында емін-еркін ақпарат алмасады. Басқа елмен байланысу үшін алдын ала
оқушының психологиясын дайындау керек.  Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу
керек.  Бұл  тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арасындағы
айырмашылықтарды таныстыру керек.

Қорытындылай келгенде,  қашықтықтан оқытудағы оқу қызметінің басты
элементі  –  өз  бетімен  жұмыс  істей  білу.  Ал,  әдістемесінің  ерекшелігі  –  тіл
үйренуші  қалай  болғанда  да,  тапсырманы  өз  бетімен  орындайды  және  кез-
келген  сәтте  мұғалімнен  қажет  көмегін  ала  алады.  Тіл  үйренетін  оқушы  –
«дүниежүзілік өрмектегі» кез келген анықтамалық әдебиетті пайдалана алады. 

Оқу  үрдісінде  бір  деңгейден  екінші  деңгейге  бақылау  тестін  тапсырып,
көше алады.

Қашықтан  шетел  тілін  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың
арасында  мониторингтік  сараптамасы жүргізілу  керек.  Мониторинг  нәтижесі
бойынша қашықтықтан оқыту шетел тілін оқу процесіне жағымды әсер етеді
деп ойлаймын.
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МУКАШЕВА  МОЛДИР  НУРТАЕВНА
Алматы облысы. Ақсу ауданы ст Матай.
Матай орта мектебі  Дене шыныктыру

Тақырыбы:Дене шынықтыру сабағында қолданылатын қауіпсіздік 
ережелері
Дене шынықтыру сабағында басты назар аударатын мәселе - жаттығуларды 
орындау кезіндегі қауіпсіздік. Сондықтан да мұғалім барлық жабдықтар мен 
снарядтардың жарамдылығы мен қауіпсіздігін мұқият қадағалауы қажет. 
Төменде бағдарламаның жекелеген тараулары (бөлімдері) бойынша сақтауға 
тиісті қауіпсіздік ережелері.
Сабаққа спорт үйірмесіне келген оқушы арнайы спорт киімдерін киіп, оның 
таза болуын қадағалауды міндеттейді;
Сабақ басталарда оқушы денесінің ыстығы көтеріліп т. б. аурулармен ауырып 
тұрса мұғалімге өз денсаулығы жайында ескерту керек.
Спорт залда, алаңда дене тәрбиесі пәні мұғаліміне тағайындалған ойындар мен 
жаттығуларды орындамау керек.
Спорт залдағы электр розеткалары мен электрощиттеріне тиіспеу керек;
Спорт, алаңда орнатылған, құрылған спорт құралдарын мұғалімнің 
рұқсатынсыз тиіспеу керек;
Гранат, кіші доп т. б. құралдары алысқа және нысанаға лақтырған кезде қауіпті 
алаңға, сырттан адам, не мал кіріп кеткен кезде жаттығуды тоқтату керек.

Жеңіл атлетика
1. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резина аяқ киім 
қию керек.
2. Қысқа қашықтықтарда тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе 
жатып кілт тоқтауға болмайды.
3. Ойлы - қырлы жерлерде кездескен кедергілерден (тас, құлаған ағаш, бұта, 
төмпешік т. б.) аспай - саспай өтуді есте сақтаған жөн.
4. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді.
5. Тырма мен күректі сабақ өтетін жерде қалдыруға болмайды. Тырма, күректі 
т. б. жабдықтардың үшкір жағын (жүзін) қаратып қоюға болмайды.
6. Спорт құралдарын (граната, диск, найза т. б) лақтырғанда, лақтыру 
бағытында адамның болмауын қарап, бақылап алу қажет.
7. Ұзындыққа, биіктікке секірер алдында шұңқырдағы құмды майдалап, 
қопсытып алу керек.
8. Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды.
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9. Лақтырған ядроны қағып алуға болмайды және ядроны лақтырар кезде жерге
түсіріп алудан сақтану керек.
10. Жауын - шашында күндері лақтыратын құрал - жабдықтарды мұқият сүртіп,
құрғатқаннан кейін пайдалану керек.

Гимнастика сабақтарында
Белгілі бір спорт жабдығында гимнастикалық жаттығуларды бірнеше оқушы 
бір мезгілде орындауда жарақаттанып қалудан сақтану керек. Мысалы, 2, 3 бала
бірден барып кермеге асылуға болмайды;
Спорт құралдарында (үлкен және кіші ағаш ат, бөрене, керме, шығыршық, 
арқан, гимнастикалық қабырға т. б. жаттығу орындағанда) секіргенде жерге 
міндетті түрде екі аяқпен тізені бүгіп түсу керек;
Спорт жабдықтарында жаттығуды орындамас бұрын міндетті түрде олардың 
дұрыстығын тексеріп алу керек.
Тексерілмеген спорт жабдықтарында жаттығулар орындауға болмайды;
Мұғалімнің немесе әріптесіңнің көмегінсіз спорт құралдарында күрделі 
жаттығулар орындауға болмайды;
Дене шынықтыру жаттығулармен шұғылданатын, спортпен айналысатын бала 
әр уақытта басқаларға үлгі болу керек.
1. Денені қыздырып алмай күрделі жаттығуларды орындауға болмайтындығы 
есте ұстаңдар.
2. Гимнастикалық құрал - жабдықтарда тек қана мұғалімнің көмегімен жаттығу 
керек.
3. Жүгіріп келіп секіретін жолда және секіріп түсетін орында тұруға болмайды.
4. Секіріп түсетін жерлерге гимнастикалық төсеніш төсеу қажет.
5. Спорт жабдықтарынан (ат, бөрене, гимнастикалық қабырға) секіргенде, 
жерге міндетті түрде екі аяқпен түсу керек.
6. Біріңнен соң бірің жүріп келе жатқан кезде және жаттығу орындау кезінде 
ара қашықтық қатаң сақталсын.
7. Гимнастикалық құрал - жабдықтардың қолдануға жарамдылығын анықтап 
алу қажеттілігін ұмытуға болмайды. Құрал - жабдықтардың таза болуын, тот 
баспауын қадағалап отыру керек. Снарядтарын бекітілуі мұқият тексерілсін.
8. Арқан бойымен төмен түскенде екі қолымен кезек ұстап, екі аяқпен демеп, 
асықпай түсу керек.
9. Гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім кию қажет екенін 
ұмытуға болмайды.
10. Гимнастикалық таяқшамен немесе секіртпемен жаттығу орындағанда, 
оларды жақын тұрған балаларға тигізіп алмауды қатты ескеру керек.
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N00039    02.12.2020  

АУЫЗ СУ ЖӘНЕ АҚАБА СУДЫ ТАЗАЛАУ ӘДІСТЕРІ  

ОСПАНОВА ФАРИДА БЕЙСЕНҚЫЗЫ
Түркістан облысы  Созақ ауданы  Созақ ауылы
“Созақ “ жалпы орта мектеп-гимназиясының

экология пәнінің мұғалімі

Суды  (H2O)  қолдану  деңгейі  мемлекеттің  экономикалық,  әлеуметтік  өсу
жолын, байлығын байқатады. Соңғы кездері су қорларын, оның ішінде тұщы
суды қолдану айрықша өсіп отыр. Оның себебі, халық санының, әсіресе оның
қалаларда  тұратындарының  өсуі,  өндірістің  тез  екпінмен  шарықтауы,
шоғырлануы. Мысалы, бір тонна синтетикалық талшықтар алу үшін 2100-3500
куб метр су қажет екен. Тұщы су қоры  өзен, жер асты суларымен толықтанып
отырады.  Жыл  сайынғы  әлемдегі  қосылым  39000  текшеметр  км.  тең  екен.
Алайда,  қазіргі  6  млрд.-  танаса  халқы бар  жер  бетінің  әрбір  тұрғынына  бір
жылда 6,5 мың текше метр су керек. Бұл көрсеткіш өткен ХХ ғасырдың 70-ші
жылдарында әр адамға  11 мың текше метрге пара-пар су мөлшері болғанға
ұқсайды. Ол кездегі бүгінгідей дамымаған еді.

Үкімет  орындары  экологиялық  жағдайды  түзетуге,  қоршаған  ортаны
сақтауға әрекет жасап жатқаны бар. Олардың 2015 жылға дейінгі стратегиялық
бағдарламаларында «Қоршаған ортаны, табиғи ресурстарды қорғау» бөлімі бар.
Онда  су  ресурстарының  тапшылығын  азайту,  суға  байланысты  заңдарды
жетілдіру, табиғатты қолдану және қоршаған ортаны қорғауды оңтайландыру,
экологиялық білімді жоғарылату, өндіріс қалдықтарын іске жарату жұмыстары
жанданады деп айтылған. Соған байланысты мамандардың болжамы бойынша
келешекте  Ертіс,  Іле,  Сырдария  өзендерінің  суы  бұлақ  басындағы  Қытай,
Өзбекстан,  Қырғызстан  мемлекеттерінің  өзі  ішкі  тіршіліктеріне  көбірек
жаратуынан азая  түсуі  анық.  Әлбетте,  қандай жағдай болса да суға сұраныс
ешқашан азаймайды.  Халық  санының өсуі,  олардың қазіргі  өмірдегі  мәдени
тұрмысының жақсаруы суға сұранысты көбейте береді. Су қорының азаюына,
жүйелерінің  (каналдар,  арықтар,  тоспалар,  ауыз  су  құбырлары)  батпақтанып
ескіріп жатқандары да бұған себепші.

2002 жылдың басында «Ауыз су» бағдарламасы қабылданған. Жоспарда су
көздерінің су тарату жүйелерінің санитарлық жағдайын жақсарту белгіленген.
Халықаралық қауымдастықтардың көмегімен Арал, Қазалы, Жаңа Қазалы елді
мекендерінде,  Қарағанды,  Теміртау,  Көкшетау  қалаларында,  Республиканың
солтүстік  өңірінде  жер  үстіндегі,  әрі  жер  астындағы  су  қорларын  тиімді
пайдалану  жолымен  халықты  сумен  қамтамасыз  етуді  шешу  мәселелері
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көзделген.  Су  проблемасын түбегейлі  шешу бір  Қазақстанның қолынан келе
қоймас.  Бұл  тұрғыда  Республика  Парламенті  Қырғызстанмен  арадағы  Шу,
Талас  өзендерін  пайдалану  жөніндегі  келісімді  бекітті.2002жылдың  бірінші
тоқсанында  Қазақстан,  Өзбекстан,  Қырғызстан  арасындағы  келісім  бойынша
Нарын-Сырдария гидроэнергетикалық жүйелеріндегі бос сулар, Өзбекстанның
Арнасай ойпатына жіберіліп жинақталады делінді.

Судың сутектік көрсеткішін анықтау үшін ауыз судың pH-нейтралды, яғни
pH=7 шамасында болады. Су қоймалары, тұрмыстық мақсатта қолданылатын
сулардың  pH=6,5-8,5   аралығында  болады.  Табиғи  сулардың  pH  көміртек
диоксиді және гидрокарбонат иондарының болуына байланысты өзгереді. Ал,
батпақты,  сазды жердегі  сулардың pH-қышқылды келеді,  бұл гуминнің және
фульвоқышқылының болуына байланысты болады.

 Жаз айларында судың pH=9 жуық болады, ол өсімдіктердің фотосинтез
процесіне  тәуелді.  Сондай-ақ,  pH  карбонаттардың,  гидрооксидтердің,
тұздардың, гуминді заттар және т.б. заттарға байланысты өзгеріп отырады. 

Өндірісте  тұрмыста  немесе  ауыл  шаруашылығында  пайдаланылған,
сондай-ақ қандай да бір лас аймақ оның ішінде елді мекен (өнеркәсіптік, ауыл
шаруашылықтық,  коммуналдық,  тұрмыстық,  нөсер  т.б.  ағындылар)  арқылы
өткен суды ақаба су деп атаймыз.

Ақаба  су  гетерогенді  күрделі  жүйе  болып  саналады.  Оның  құрамында
болатын  органикалық  және  минералды  қоспалар  ерімейтін,  колоидты  және
еритін  түрде  кездеседі.Құрамы  мен  пайда  болған  түріне  байланысты  ақаба
сулар  үш  негізгі  категорияға:  шаруашылық-тұрмыстық,  өндірістік  және
атмосфералық болып бөлінеді.
Ақаба судың шаруашылық -   тұрмыстық ластағыш түріне байланысты зәр –
нәжістік (физиологиялық қоқыстармен ластанған) ластанған және шаруашылық
(раковина,  монша,  ванна,  кір  жуатын  жерлерден  түсетін)  ластанған  болып
ажыратылады.  Негізінде  минерладызаттектермен  қатар  олардың  құрамында
органикалық  заттектер,  бактериялар,  микроорганизмдер  болады.  Өндірістік
ақаба  сулардың  құрамы  технологиялық  процестермен  қолданылатын
материалдар  түріне  және  шикізаттың  химиялық  қасиеттеріне  тәуелді.
Өндірістік ақаба су ластанған және нормативті таза (тазалаудан өткізіп қайта
пайдалануға жататын) болып ажыратылады.Атмосфералық ақаба су нөсер және
қар суы болып бөлінеді. 
         Табиғатты қоршаған ортаны ластаудан қорғау мен табиғи ресурс ретінде
тиімді пайдалану мақсатында қайтарылып қолдану үшін ақаба су құрамындағы
ластанғыш заттардың түрі мен мөлшеріне қарай әр түрлі әдіспен тазаланылады.
Бұларға  механикалық  (тұндыру,  сүзу,  флотация),  физикалық-химиялық,
химиялық, биологиялық және түйдектелген әдістер жатады.
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Механикалық  әдісте ақаба  судағы  ірі  және  ұсақ  түйірлі  тез  тұнатын
бөлшектерді  өздігімен  тұндырып  немесе  оларды  және  қалқыпшығатын
заттектерді  тұндырғыш, сүзгіш, құм ұстағыш арқылы өткізіп,  немесе әртүрлі
конструкциялық техника құралдарын (торларды, електерді, гидроциклондарды,
т.б.)  қолданып,  ал  беттік  ластағыштарды  –мұнай  ұстағыш,  май  мен  смола
аулағыш жабдықтар мен материалдарды пайдалану арқылы жояды.
Ақаба  судың  улылығын  азайтуға  кеңінен  тұндырғыштар  немесе  тұндырғыш
шұңқырлар (алап немесе құғын) пайдаланылады. Тұндырғыш ғимараттарында
ақаба  сулардан  түпке  тұнатын  қалқыма  салынды  және  майлы  заттектер
гравитациялық  жіктеу  негізінде   бөлінеді.  Арнаулы  мақсатына  қарай
түндырғыштар бірінші реттік және екінші реттік болып бөлінеді. Бірінші реттік
тұндырғыштар  ақаба  суларды  биологиялық  тазарту  ғимараттарына  дейін,
екінші реттіктер одан кейін орнатылады.
         Механикалық  тазалау  жолын қолдану  немесе  өзегіне  табиғи  түрде
тазалану  арқылы  ақаба  судан  бөлінген  құрамында  минералды  және
органикалық қатты заттектері бар тұнбалар жергілікті ауылшаруашылық және
орман дақылдарының тыңайтқышы ретінде пайдаланумен қатар биогаз алуға да
жарамды.  Ал  ортақ  канализациядан  шыққан  ақаба  судың  құрамында  алуан
түрлі  улы  заттектер  кездесетініне  байланысты  олардан  шыққан  тұнбалар
тыңайтқыш ретінде қолдануға жатпайды. 
         Кейбір өндірістерден тасталатын ақаба сулардың температуралары табиғи
ортадан анағұрлым жоғары болғандықтан, оның тигізетін зияндық әсеріне де
назар  аударылады.Жылы  ақаба  сулар  суаттардағы  судың  температурасын
көрсетеді,  бұл  жағдайда   суда  еріген  оттектің  мөлшері  күрт  төмендейді,  ал
өздігінен тазалық процесінің  тежелуіне  әкеліп  соғады.  Орын алған қолайсыз
әсер  судағы  өсімдіктер  мен  балықтардың  тіршілік  жағдайларына  нұқсан
келтіреді.  Себебі  судың жаппай гүлденуі  балдырлардың мол өсуі  басталады,
яғни жылулық ластану эвтрофтану процесінің жүруіне жағдай жасап көптеген
уытты ластағыштардың пайда болуына себебін тигізеді.
Биологиялық  жолмен  ақаба  суын  тазалау  үшін  ластағыштарды  ыдырататын
өздерінің  ақаба  суын  тазалау  үшін  ластағыштарды  ыдырататын  өздерінің
қоректенуіне,  өсуіне  және көбеюіне пайдаланатын микроорганизмдер немесе
олардың  өз  бойына  сіңіретін  өсімдіктер  (биосүзбелер  ретінде  қалың  өскен
қамыс, қоға т.б.) қолданылады. Биологиялық тазауға қатысатын организмдерге
әр  түрлі  бактериялар,  балдырлар,  саңырауқұлақтар,  ең  төмен  сатыдағы
жәндіктер құрттар және басқалар жатады. 
          Микроорганизмдердің қатысуымен екі процесс – тотығу (аэробты) және
тотықсыздану (анаэробты) жүреді. Аэробты процестерге активті пайда немесе
биопленкада  өсетін  микроорганизмдер  суда  еріген  оттекті  пайдаланады.
Олардың тіршілігіне оттектің тұрақты құйылуы мен  20 – 300С  шамасындағы
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температура  қажет.  Анэробты  тазалау  процесі  оттектің  кіруінсіз  өтеді,  бұл
жерде жүретін негізгі  процесс лайдың ашуы. Осы әдістер ақаба суларды көп
мөлшерде  органикалық  заттектер  болғанда  және  тұнбаларды
залалсыздандыруға  қолданылады.  Биологиялық  тазалау  әдісі  суды
тұзсыздандыра  алмайтынына  байланысты,  бұл  тазалау  әдісіне  кейін  судағы
тұздарды  жою  үшін  арнайы  оларды  бөліп  шығаратын  тазалау  әдістері
қолданылады.Бұларға дистилляция (булау), қатыру (мұздату) мембрандық, ион
алмасу әдістері жатады.
          Химилық әдісте ластағыштардың физикалық – химиялық қасиеттерін
еске  ала  отырып,  оларды  химиялық  агенттерді  қолдану  арқылы  жоюды.
Химилық  тазалауды  қолданылатын  негізгі  әдістерге:  нейтралдау,  тотықтыру
және  тотықсыздандыру  жолдары  жатады.  Ағынды  судағы  ластағыштардан
құтылу  үшін  іс-жүзінде  пайдаланылатын  физикалық,  химиялық  әдістерге
каогуляция,  фолтация  электролиттік  ірілендіру,  су  буымен  айдау,  сорбция
экстракция, гиберфильтация, эвапорация, дессорбция, дезодорация, дегазация,
электро  –химиялық  тәсілдер  (электролиз,  электро  –коагуляция,
электрофлотапия, электродиализ), ультрадыбыспен суды өңдеу т.б. жатады. Бұл
әдістер қатарымен жүретін физикалық және химиялық әдіске негізделген.
          Қазіргі кезде өндірістік және коммуналды – үй жаңа ақаба суларын тиімді
түрде тазалау ең актуальді инженерлік –экологиялық проблемалардың бірі. Бұл
мәселенің күрделенуі  коммунальдық тұрмыстық және өндіріс ағындыларының
жағдайына  байланысты  судың  кеңінен  қолданылуына  және  әр  түрлі  беттік
активті заттардың қосылуына байланысты. Суды тазалауға биологиялық әдісті
қолданғанның  өзінде  органикалық  заттектердің  90%  және  анорганикалық
қосылыстардың 10-40% - мен ғана азайтуға болады. Ақаба суды биологиялық
әдіспен тазалағанда ауру тудыратын бактериялардың 91-98%-ы жойылады.

 

8



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

N00022  01.12.2020

БАЛАБАҚШАДАҒЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫМЕН 

АДАМГЕРШІЛІК РУХАНИ САПАЛЫ ТӘРБИЕСІ
                                                          

ҚОЯНБАЕВА ҚАМАЖАЙ АТАҚЫЗЫ
Алматы облысы,Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, 

«Жасұлан» балалар бақшасы  тәрбиеші

       Жас ұрпақ тәрбиесі – адамзат үшін ең маңызды құндылықтардың бірі.
Ұлттың  бүгіні  де,  болашағы  да  тәрбиелі  әрі  дені  сау  ұрпаққа  байланысты.
Баланың шын мәнісіндегі адам болып қалыптасуы көп уақыт пен еңбек арқылы
келетін жауапкершіліг мол үлкен жұмыс.Ұлы Абай атамыз: Адам ата-анадан
туғанда  есті  болмайды:  естіп,  көріп,  ұстап,  татып  ескерсе  дүниедегі  жақсы-
жаманды таниды сондайдан білгені,  көргені  көп болған адам білімді  болады
деген. Ал,француз педагогы Жан Жак Руссо: Бала туғанда ақ қағаздай болып
туады,  оның үстінде  шимайды қалай салсан,  қағаз  бетіне  солай түседі,  бала
тәрбиесі сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең ол солай тәрбиеленеді,- деген екен.
         Осы ұлы сөздерден біздің түйінеріміз өте көп. Баланың 
есті,ақылды,көреген болып өсуі оның ортасына , алған тәрбиесіне,көз алдында 
болып жатқан оқиғалар әсер етеді.Бала сол арқылы дамиды және сол арқылы 
миын толықтырып өзіндік түсінік қалыптастырады. Адамның дамуы дегеніміз –
оның тегінде бар және туа біткен белгілердің жайғана сандық көрінісі емес. 
Бұның барлығы біртұтас процесс.Балалар бақшасында білім, білімділік 
бағдармалардың сапасын арттырып, тәрбие жұмысын жетілдіруде сол үшін аса 
маңызды. Біз педагогтар мектепке дейінгі балалардың денсаулығына аса мән 
бере отырып адамгершілік рухани сапалы тәрбиесін өте жоғары деңгейде 
дамытуымыз қажет.Балаларды мектепке дайындауда психологиялық еркіндік, 
батылдық, имандылық тәрбиелерін бойына сіңіріп, оларды тұлға ретінде 
қалыптастыру үлкен роль атқарады. Сондай-ақ, балаларды мектепалды 
даярлықтан өткізу барысында оқыту мен тәрбиелеудің төрт міндеті 
қарастырылады.
 Бірінші міндет: әлеуметтік дамуда баланың үлкендермен қарым-қатынасы 
және өз құрбы-құрдастар мен баланың ой-өрісінің қалыптасу мүмкіндіктері 
көзделеді, өз отанына, отбасына халқының салт-дәстүріне көңіл бөлу жолдары 
қарастырылады.
Яғни,өз ортасында балалардың адами құндылықтарды сақтай отырып өз ойын 
терең әрі нақты жеткізуі,өзіндік ойының қалыптасуы,отанына,отбасына және 
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халқына деген сүйіспеншілігін ояту аса маңызды міндет.
 Екінші міндеті: танымдық даму барысында мына міндеттер ерекшеленеді: 
айнала қоршаған өмір мен таныстыру мәселелерін түйіндеу, оның тәсілдері мен
қасиетін сезіну. Барша адамзат қоршаған ортамен етене байланысып өмір 
сүреді.Сондықтан қоршаған орта өмірімен жақсы танысу ондағы кейбір 
мәселелерді шеше білу, ауа-райын сипаттап үйрету екінші міндетке жатады.
Үшінші  міндеті: әсемдік  даму  эстетикалық  барысында  өмірге  деген
құштарлық  пен  көркемдік  танымды  қалыптастырады.Отанға,отбасына  деген
құштарлық табиғатқа әлемге деген махаббаттан басталады.Баланың бойындағы
адамгершілік  қасиеттің  өсуіне  көркемдік  танумен әсемдік  танудыңда  алатын
орны зор.
Төртінші  міндеті: дене  тәрбиесі  дамуында  салауатты  өмір  салтын
қалыптастыру,  дене  мәдениетінің  жан-жақты  күтімі  мен  дұрыс  дамуы,  өзін
қоршаған  орта  мен  байланысы,  өз  денсаулығына,  ауру-сырқау  т.б.  қауіп
қатерден сақтану қарастырылады.
Кез келген отбасы үшін баланың қуанышынан артық ешнәрсе жоқ екені анық.
Балалар  жайы-  еліміз  үшін  де  басты мәселенің  бірі.  Салауатты өмір  салтын
ұстау  қазіргі  таңда  өзекті  мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Осы  бағытта
болашақта еліне елеулі, халқына қалаулы, ата-анасының мақтанышы дені сау
етіп  өсіру  жолындағы  тәрбие  ісін  басшылыққа  алып  келу  педагогтардың
тікелей міндеті. 
  Тәрбиенің негізі бірінші кезекте әрбір отбасында қаланатынын ескере отырып,
«Ұяда  не  көрсе,  ұшқанда  соны  іледі» деген  қазақ  халқының  даналық
қағидасын  ұстанып,  көптеген  ұйымдастырылған  іс-  шаралар  ата-аналардың
қатысуымен  өткізуі  тиіс.  Өйткені,  жеке  тұлғаның  қалыптасуы  ең  алдымен
отбасындағы  үлгі-өнеге  мен  тәлім-тәрбиеге  байланысты  екені  мәлім.
Сондықтан да балабақша ұжымы ата-аналардың балабақшада өткізілетін түрлі
іс-  шаралар  мен  тәрбие  ісіне  қатысты  тренингтер  мен  ертеңгіліктерге
қатысуларын қамтамасыз етіп отырады. Бұл бала тәрбиесіне байланысты ортақ
мәселелерді  бірлесе  отырып  шешуге  айтарлықтай  мүмкіндік
береді.   Кішкентай  бүлдіршіндердің  жауапкершілікті  сезіне  жүріп  жасаған
әрбір  іс-әрекеті  арқылы  олардың  ептілікке  ,  жылдамдыққа,  шыдамдылыққа
және батылдыққа тәрбиеленіп келе жатқандығын айқындай түсе , балалардың
бір-біріне  деген  жанашырлығы,  көмек  қолын  созуы  олардың  адами  асыл
қасиетті бойларына сіңіріп өсуде екендігін көрсетеді.Және атап өткендей оныі
барлығы  тікелей  педагог  пен  ата-ананың  бақылауымен  өтсе  жақсы  нәтиже
шықпақ.
       Қорытып айтқанда ұлы педагог Макаренко: «Тәрбие ішінде ешбір ұсақ-
түйек деуге нәрсе жоқ. Еш нәрсені ұсақ- түйек деуге, ұмытуға хақымыз жоқ. Өз
өмірімізде  немесе  балаңыздың өмірінде  бір  нәрсені  ерекше деп  бөлек  алып,
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соған қатты зер салып, қалғандарын елемей қалдырсаныз қателіктің ең зоры сол
болып  шығады.  Ұсақ-  түйектер  үздіксіз,  күнбе-күн,  сағат  сайын  кездесіп
отырады және  өмірдің  өзі  сол  ұсақ-түйекпен  құралады,  өмірдің  бұл  жағына
басшылық  көрсету  және  оны  ұйымдастыру  сіздің  және  біздің  ең  жауапты
міндетіміз» -деп білемін. 

 N00019      01.12.2020

«АЯУЛЫ АНАШЫМ» ертеңгілігі

ДАУРЕНБЕКОВА  АЛМА  САБЫРБЕКОВНА
Алматы облысы,Балқаш ауданы,Бақанас ауылы, 

«Жасұлан» балалар бақшасы тәрбиеші

Аналарды сүйеміз!
Сөзін ойға түйеміз.
Әрқашан біз ардақтап,
Әжеге бас иеміз!
Сенен өскен балалар-
Батырлар мен даналар.
Құттықтаймыз мейраммен
Кұрметті апа, аналар!

Жүргізуші:Қымбатты да ардақты, аяулы аналар мен құрметті көктемдегі 
құлпыраған қыздар!
Гүл көктем, ару көктем, күн көктем!
Сіздерді көктемнің алғашқы айында еліміздің барлық жерінде тойланатын 8-
наурыз әжелер, аналар, қыздар мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз!
Сіздерге әлемнің нұрын,өмірдің гүлін,көктемнің шуағын тілейміз!Мына жарық 
дүниенің мәні де,сәні де сіздерсіздер! Балалардың сіздерге арналған «Аяулы 
анашым» атты ертеңгілімізді қабыл алыңыздар.
Балалар залға көңілді ән-күймен ,ұлдар кіреді бір рет айналып тоқтайды,содан 
кейін қыздар кіреді билеп бір рет шеңберді айналып ұлдарға қарама-қарсы 
тұрады,ұлдар бір-бірден барып қыздардың қолдарынан ұстап орындыққа 
отырғызады,содан кейін өздері отырады.
Жүргізуші:Балалар қалай ойлайсындар бүгін қандай мереке?
Балалар ең асыл жан кім?\Ана\
Қызығыңда,бұзығында көтеретін кім? \Ана\
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Үнемі жанында періштедей қорғаштап,демеу беретін кім? \Ана\
Сонымен бүгін қандай мейрам? \Аналар\
Осындай үлкен мейрамында аналардың жүзіне кішкене болса да қуаныш 
сыйлағымыз келе ме? \ Иә \
Ендеше бәріміз орынымыздан тұрып аналарға арнап ән айтамыз.
Ән «Ақ мамам»Хор
Ақ анашым, әппағым.
Өзің жайлы тақпағым.
Арналады сіздерге.
Бар баланың тақпағы.-дей отыра сіздерге арналған тақпақтары қабыл 
алыныздар!
Мирас: Ана біздің күніміз
            Ана біздің гүліміз 
            Аналардан тарайды 
            Біздің ана тіліміз.
Әділет: Аялаған анашым
            Мәпелеген анашым
            Менің саған тілегім
            Қартаймашы анашым
Дамира: Менің ажем, бұл іжем
              Айтқан сөзі дәл әжем
              Аман болса көреді
             Қызығымды әлі әжем
Айсана: Бәрінізде   анасың 
              Біз үшін күн боп жансың
           Құтты болсын мереамың
          Құттықтаймын анашым
Жүргізуші:
Ақ қар еріп
Су көбейіп!Сай салаға толады.
Ағаш басы бүршік атып,
Гүл бәйшешек басады.
Балаларым айтындаршы бұл қай кезде болады?\Көктем мезгілінде\
Көктем келеді. \балалар мен ,ата-аналармен амандасады.\
Жүргізуші:Көктем ,қош келдің ,төрлет Көктем! Біз сені көп күттік ! Біздің 
балалардың көктемнің алғашқы мерекесіне қалай дайындалғандарың 
тамашала !
Мерекеге арналады бүгін билер ,
Көтерілсін канекей,көңіл күйлер
Алдарыңызға қазір ұлдар биі.
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Қол соғып демеу берер көрермендер
Би «Көбелектер»Орындайтын –қыздар.
Данияр
Мен анамды сүйемін, 
Сөзін ойға түйемін
Анашымды ардақтап
Басымды  оған иемін
Абубакир:
Мәпелеп мені өсірген
Ризамын мен өзіңе
Ана деген керемет
Сыйлап өтем өмірде
Рамазан:
Еркелеттің асырадың
Мойыныңа асыламын
Аман болшы ардақты анам
Мен арқашан  қасыңдамын
Айбар Али
Аспандағы айымсың
Бақытыма балаған
Құтты болсын мерекең
Айналайын жан анам
Аделя:
Құтты болсын ақ анам
Сегізінші наурызың 
Қасыңда бол әрқашан
Жансын  жарық жұлдызың
Ән «Мама дорогая»-орындайтын Сатыбалды А, Нүркен А
Көктем: Балалар мен сендерге ойыннымда бар. Кане келіндер ойын ойнайық:
Көктем:
Балалар сендер ойынауды жақсы көресіңдер ме? Егер сендер менің 
сұрақтарыма жауап берсендер мен сендерге ойын әкелдім,келесесіңдер ме?
Балалар көктемде қандай өзгерістер болады?
Көктем мезгілінде қай жақтан құстар ұшып келеді?
Көктем мезгілінде ең алғашқы қандай гүл шығады?
Дұрыс менің қолымда бәйшешек гүлдер, Қазір мен бүл гүлдерді жерге бесеуін 
қоямын,музыка ойналады,сендер билейсіңдер,музыка тоқталғанда тез гүлді 
жерден алу керек,кім үлгірмейді сол ойынан шығады.
Көктем:Балалар мінің уақытым келіп қалды. Бырақ мен енді әркез сендермен 
бірге боламын! Сау болыңыздар!
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Бектас:
Теңдесі  жоқ данасың 
Арқа сүйер панасың 
Еңбегіңді ақтаймын
Аман болшы анашым
Мерей
Еркелеттің асырадың
Мойыныңа асыламын
Аман болшы ардақты анам
Мен арқашан  қасыңдамын
Ахмет
Аспандағы айымсың
Бақытыма балаған
Құтты болсын мерекең
Айналайын жан анам
Айару:
Ақ сүт берген балаңа
Күш жігерін жүмсаған
Бұл өмірде жан ана
Тең келеді кім саған
Айсұлтан:
Мәпелейсің мені анам
Қолыңдағы құсыңдай
Құлпыра өсіп дем алам
Құшағыңда  қысылмай
Ән «Ана құттықтаймын»-орындайтын хор.
Жүргізуші:Тамаша,міне көрдіңіздерме біздің балалар өнерлі әнші, және өсіп 
жатқан артистер!
Күндеріңіз толсын гүлге, желекке
Отбасында болсын ырыс-береке
Құттықтаймыз шын жүректен сіздерді
Өмір-думан, бақ әкелсін мереке -дей отыра бүгінгі мерекеге арналған 
ертеңгілігіміз аяқталды, келіп тамашалағандарыңызға көп рахмет.
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 N00051        01.12.2020

ҰЛАҒАТТЫ  ҰСТАЗ-ТАҒЫЛЫМДЫ ТӘЛІМГЕР

СЫДЫКОВА ГАЛИЯ МЫРЗАХАНОВНА      
Алматы облысы,Балқаш ауданы,Бақанас ауылы, 

«Жасұлан» балала  бақшасы тәрбиеші
                                                                                                

  Ұстаз  жайында  халқымыздың  ұлы  батыры  Бауыржан  Момышұлы
«Ұстаздыққа – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың
басшысын да,  данасын да,  ғалымын да,  еңбекқор егіншісін  де,  кеншісіне  де
ұстаз  білім  береді.  Өмірге  ұрпақ  әкелген  аналарды  қандай  ардақтасақ,  сол
ұрпақты  тәрбиелейтін  ұстаздарды   да,  сондай  ардақтауға  міндеттіміз»  деп
айтқандай  ұстазды  да  ұстаз  тәрбиелегені  баршамызға  аян.  Сондықтанда
ұстаздық еткен жанның мәртебесі әрқашан биік бола бермек.
  Балалық  кезден  армандаған  ұстаз  болу  арманыма  менде  жеттім.  Білім
саласында,  бала  тәрбиесінде  өзімнің  міндетім,  арманым  деп  балабақшада
қызмет атқарып келемін.     
     Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік , ар-ұят,
ұлттық сана сезімді сіңіруші адам - ол ұстаз деп білеміз.
   Қызығымен  қиындығы  қатар  жүретін   қызметте  тек  біліміңді  шыңдап,
шығармашылық ізденісте жүріп қана қоймай болашақ қазақ балаларына қандай
үлгі-өнеге  көрсететініміз  баршаға  мәлім.  Осындай  шығармашылық  ізденіс
барысында  білімімізді  шыңдап,  одан  әрі  дамыту  мақсатында  үлкен
педагогикалық  оқуларға,  семинарларға  барамыз.  Сол  семинарларда
Жұмабекова Фатима Ниязбекқызының дәрісіне қатыстым.
     Асыл текті ата-бабасының қанымен, анасының ақ сүтімен бойына дарыған
абзал  қасиеттерінің,  дарын-қабілетінің  арқасында  халықаралық  деңгейде
ғылыми әдістемелік бағытта өзінің ойымен, идеяларымен ой бөлісіп, елімізде
есімі  үлкен  құрмет-ілтипатпен  аталып  жүрген  ұстаз  ғалым,  әдіскер,  өз
саласының майталман маманы Жұмабекова Фатима Ниязбекқызына мектепке
дейінгі ұйымдардың мамандарының алғысы шексіз.
Жұмабекова Фатима  Ниязбекқызы  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,
доцент,  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  профессоры,
Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының  корреспондент мүшесі,
ҚР  білім  беру  ісінің  үздігі,  Ы.Алтынсарин  атындағы  төсбелгінің  және
Бауыржан Момышұлы атындағы “Батыр шапағаты”, “Намыс” медалінің иегері
“Жоғары  оқу  орнының  Үздік  оқытушысы  -  2016”,  “Білім  беру  саласының
құрметті педагогы”2020.
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Автордың  3 монография, 3-тұжырымдама, 1-стандарт, 5-бағдарлама, 5-оқулық,
15-тен астам оқу құралады мен 40-тан астам оқу - әдістемелік еңбектері жарық
көрген.  Отандық  және  шет  елдік  ғылыми-тәжірибелік  конференциялар  мен
басылымдарда  200-ден  астам  ғылыми-әдістемелік  бағыттағы  мақалалары
жарияланған.
Томсон  Рейтер  (Web  of  Science,  Thomson  Reuters)  импакт-факторға  ие
халықаралық ғылыми журналдарда,  хирша -1,  Скопус базасында 6 мақаласы
және Springer журналында 1-мақаласы жарық көрген. Авторлық куәліктер мен
30 дан астам біліктілікті жетілдіру сертификаттары бар.
Шет  елдердегі  біліктілікті  арттыру  курстары:  Жапония-Цукуба  инверситеті,
Малайзия, Кипр-NICOSIA, Германия-Дюсельдорф, Франция т.б 
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университетінің  жанындағы
6D010100  -  Мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу  мамандығы  бойынша
философия  докторы  (РhD)  дәрежесін  қорғайтын  диссертациялық  кеңесінің
мүшесі. 
«Қазақ ұстазы», «Отбасы және балабақша», «Білімдегі жаңалықтар», «Педагог
жаршысы» журналдарының ақылдастар алқасының мүшесі.
Астана  қалалық  білім  басқармасы,  Білім  беруді  жаңғырту  орталығының
сараптама кеңесінің және ғылыми кеңесінің мүшесі.
2014 ж – Астана қалалық білім басқармасының бастығының Мақтау қағазы.
2015  ж  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ-нің  ректоры  Е.Б.Сыдықовтың  Алғыс
хаттары мен мақтау қағаздары. 2016, 2017, 2018, 2019 жж
2018 ж. –  «Нұр Отан» партиясының мақтау қағазы.
2019 ж - “Білім беру саласының құрметті педагогы” төсбелгісі. 2019.
2020 ж – ҚР Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хаты.
2020 ж – ҚР білім министрлігінің «Оқулық» орталығының Алғыс хаты.
2020  ж  –  Нұр-Сұлтан  қаласының  білім  беруді  жаңарту  орталығының
директорының Алғыс хаты.

Республикасының білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінің
27 қазандағы 2011 ж. № 289-к, бұйрығына сәйкес,  «Қолданбалы зерттеулер»
саласы бойынша ғылыми жобаның жетекшісі.  Тақырыбы: «Мектепке  дейінгі
білім  беруді  жаңғырту  жағдайында  мамандарды  дайындаудың  ғылыми-
әдістемелік негіздері». 2012-2014 жж
2.  «Жетім  балалармен  жұмыс  жасайтын  мамандар  даярлауда  инновациялық
технологияларды  пайдаланудың  ғылыми-әдістемелік  негіздері»  тақыбындағы
қолданбалы зерттеушілер құрамында.2014-2016 ж.
3. Шетелдік тәжірибе негізінде мектепке дейінгі тәрбие мамандарының 
ғылыми-зерттеу даярлығының модификациясы (Финляндия) ғылыми жобаның 
жетекшісі. 20120 ж. 
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N00021    01.12.2020

Жаңа    жылдық  ертегі  «КҮЛШЕ 
ҚЫЗДЫҢ САУЫҚ КЕШІНЕ БАРУЫ»

МЫРЗАБЕКОВА НАЗГУЛЬ БАБАНОВНА 
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы

«Жасұлан» балалар бақшасы  тәрбиеші

Балалар  жаңа   жылдық  киіммен .  Алдында  үш  ақ  ат   шана сүйреткен  
қоңыраулармен  ән  әуенімен кіріп  билейді.
Жүргізуші:  Жаңа  жылдың   таңы  неткен  арайлы,
                    Ақ  мам ыққа  бөлеп  алды  маңайды.
                   Жаңа  жылмен құттықтаймын  деген  үн
                   Қанаттана  кең  алқапқа  тарайды
                    Келді  тағы  жаңа  жыл
                     Қуантумен  біздерді
                     Құтты   болсын  қуаныш
                      Құттықтаймыз    сіздерді
Армысыздар  халайық
Бармысыздар  халайық
Жаңа  жылды  жұп  жазбай
Бірге   қарсы  алайық
 Өлеңде  әзір, әнде  әзір
Ойында  әзір,бәрі  әзір
Кел  жаңа  жыл  біздерге
Кел  жаңа  жыл,жаңа  жыл
Ертегі  әлемі,неткен  әдемі
Жасыл  шырша  жанында  барлық  достср  жиналды
Қане, балақай  байқашы  мән  беріп  қарашы
Достардың  барлығы, үлгердіме  санашы
Асыға  басып, қол  ұстасып, келді  әне  барлығы!
Дана :  Жаңа  жылды  қарсы  алып,
            Жасаймыз  той  жылда  біз
            Жарқын  жарқын  ән  салып
            Жалғасады  жырға  жыр.
Д.Аружан : Тілеймін  мен  бар  әлемге,
                     Дос  көп  болсын  жан  ашыр
                     Ата-әже, Ата-әже,
                     Құтты   болсын  жаңа  жыл
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                     Жаңа  бақыт, жаңа  жыр
                    Әке  шеше,  әке  шеше,
                    Құтты  болсын  жаңа  жыл! 
Гаухар :  Балаларым  балғындарым, алғысым  көп  айтар  менің  
                Дәл  осылай  артығырақ, қарсы  алыңдар  қой  жылын.
                Ал,  балалар  тұрмайық,  жаңа  жылдай  жылқы  бар.
                Оны  ортаға  алып біз, қоштаса  билеп  алайық
Жүргізуші :  Балалар, сендер  нені  байқадыңдар ? Ия  балалар  шыршаның  
шамдары  жанбапты. Оны  жағу  үшін  біз  сыйқырлы  сөз  айтуымыз  керек.
Барлығы :  Алақай  малақай  бум-бум-бум
                    Алақай  малақай  бум-бум-бум
                    Мінекей  жасыл  шырша,
                    Қуаныш  жалпыға  бум-бум-бум
                    Құлпырған  сүйікті  шырша
                    Жарқыра  жарқыра  бум-бум-бум
Хор: «Жасыл  шырша»
Жарық  сөніп, залға  ергежейлілер  шам  ұстап  кіреді.
Қайырлы  күн! Добрый  день! Good  dey!
Ергежейлі  Нұрбек : Біз  сүйкімді  ергежейлі, орманда  біз  тұрамыз
                                    Біз  сүйкімді  ергежейлі, ертегіні  бастаймыз.
Ергежейлі  Шыңғыс : Орманды  біз  қорғаймыз, қазынаны  жинаймыз.
                                      Бізді  енді  танисыңдар, біз  мейірімді  құртақандар.
Ергежейлі  Исмайыл : Сиыр  жылы  туғандар, өсті  жылда  бойларың
                                       Көп  ойларды  игеріп, шарықтайды  ойларың
Ергежейлі  Нұрали : Сыйқырлы  әлеміненбіз, ертегіні  айтамыз  біз
                                    Мейірімді  ханымыз  жар  салады  баршаңызға
                                    Жұп  іздеуге  ханзадаға
Өгей  шеше: Күлше  қыз  бері  кел  қайдасың? (аяғымен  жерді  тебеді)
Әуен  ырғағымен  ергежейлі  Шыңғыс  хабаршы  болып  кіреді. 
Е.Шыңғыс :  Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар!
                       Бекер  қалып  қоймаңыздар
                       Ойын  сауық  кешіне  шақырамыз
                       Барлық  қыздар  қауымын!
Ханымыз  ешкімнің  қалмауын  бұйырды! (Ө. Шешеге  тапсырады)
Өгей  шеше: Рахмет, өте  қуаныштымыз,  міндетті  түрде  барамыз.
                      Күлше  қыз  киім  дайында,
                       Ойын  сауық  кешіне, үшеуіміз  бірге  барамыз!
Күлшеқыз :Ооо,  менде  кешке  барамын
1-қыз: Патшамыз  сені  күтіп  отыр  дейсің  бе?
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2-қыз: Сендей  кір  қожалақтарды  шақырған  жоқ! (Күлше  қызды  мазақтап  
бәрі  шығып  кетеді)

Күлшеқыз : Онда  қандай  көңілді
                     Шам  шырақтар  жағылған
                      Барлық  қыздар  билейді
                      Ханзадамен  қызықтап
Өгей  шеше : Тапсырманы  ойлап  таптым,  көңіліңді  босатпа.
                        Біз  келгенше  кешімізден,  мыналарды  жинақта! (Еденге  
шелектегіні  төгіп  тастайды)
Күлше  қыз: Не  істеймін  енді  мынаны,  қалай  жинап  үлгеремін (жылап)
Жүргізуші: Балалар,  Күлше  қызға  қалай  көмектессек  болады?
                    Do  we  help  our  Ginderella?                 
                     Dy  yu  xelp   aya  Cundpela?
Балалар:  Yes. Жұмыстан  біз  қашпаймыз,  бәрін  жинап  тастаймыз!
Ойын:  Бұршақтарды  жинаймыз.
Осы  кезде  Өгей  шеше  былай  дейді:
                   Қыздарым  менің  әдемі,  сұлулықтың  әлемі!
                   Ойын  сауық  кешінде, боласыңдар  әдемі (шығып  кетеді)
Хор :  «Жаңа  жыл  келді»
Шырша  жанына  патша  мен  ханзада  шығады.
Ханзада : 1 am  so  bad !  Ойын  сауық  кештерің,  көңілсіз  болды  мен  үшін! 
(есінеп)
Патша : Ұлым  жан-жағыңа  қарашы.
               Бәрі  қандай  тамаша
               Көңіл  көтер  жараса,
               Айнала  қандай  тамаша.
Ханзада : Шаршатты  мені  барлығы, қызықты  нәрсе  табыңдар!
Патша:  Алыс  аймақ  жерлерден,
               Келді  әдемі  сұлулар
               Қарашы  оның  билерін
               Сұлулыққа  көз  тоймар.
Жүргізуші: Қане  босқа  тұрмайық,  бар  өнерді  сынайық.
                     Көтеруге  көңілді, қандай  өнер  лайық.
Қыздардың  өнерлері  «Шығыс  биі»
Балалар  тақпақтарын  арнайды.
Мирас : Шыңдарды, құздарды
               Шаңғымен  сызалық
               Елемей  ызғарды
               Жаңа  жыл  бәйгесін
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               Келейік  біз  алып.
Нұрали:   Жаңа  жылмен  жаңа  жылмен
                  Құттықтаймыз  әрине
                  Әкемізді  анамызды
                  Қонақтардың  бәрінде.
Жасмин: Аспан  жерге  төгеді, ақ  күмісін  уыстап,
                Жаңа  жылда  келеді, бізге  қарай  жылыстап.
Хор: «Жаңа  жыл»
Өгей  шеше: Мәртебелі  патшамыз, қонақтарды  қарсы  алып,
                       Аяз  атаны  шақырып, би  билейік  ән  салып.
Күлше  қыз:  Барлығы  ойын  сауық  кешінде,
                        Сауық  сайран  құрады!
                         Ал  мен  болсам,  мен  болсам, мен  болсам  (жылап  қалады)
Залға  мейірімді  Фея  кіреді  де  Күлше  қызды  жұбатады.
Күлше  қыз:  Сәлем  бердім  сізге  мен,  келгеніне  қуанып.
Фея : Жылама  қызым, жылама,
           Жақсылықтың  бәрі  алда.
           Орындалып  арманың
            Сенде  кешке  барасың
            Сауық  сайран  құрасың
Күлше  қыз : Бәрінде  сіз  білесіз.
Фея : Қолымнан  келері  де  көп!
Күлше  қыз : Қандай  ғажап  адамсыз, ризамын  мен  өзіңе.
                        Ойын  сауық  кешіне  кір  көйлекпен  қалай  мен  барам.
Фея: Аймен  жұлдыз  жарығы,
         Жол  көрсетер  сендерге,
          Құпия  сыйқыр  таяғы.
Ергежейлілер  көмекке  келер  біздерге.
(Сыйқырлы  таяғымен  сермейді, жарық  өшіп, қолдарына  фанарик  ұстаған  
ергежейлілер  шығып  Күлше  қызды  шырша  артына    алып  кетеді, әдемі  
киініп  қайта  шығады)
Фея : Тыңда  қызым  бері  қараша           
          Айтар  сөзім  бар  саған
          Сағат  тілі  он  екіні  соққанда
          Сыйқыр  күші  жоғалар!
Күлше  қыз : Thank  you!  Рахмет  сізге,  бәрінде  мен  түсіндім.
Фея: Балалар,  жаңа  жыл  кешінде  ән  арнағым  келеді.
Ән : «Ертегі  әлемі»
Патша: Бәрің  билеңдер! (деп  бұйырады  сол  кезде  Күлше  қыз  залға   кіреді)
Күлше  қыз: Сәлем  бердік  сіздерге!
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Патша:  Бұл  недеген  бейбастық
               Тағы  қонақ  келгенбе?
               Танымайтын   ханшайым
                Қайдан  келдің  қай  жақтан?
Ханзада : Келгеніңе  қуанып
                 Көтерілді  көңілім
                 Бейтаныс  қыз  қолыңды  бер
                 Кел  билейік  танысып. (Ханзадамен  Күлше  қыз  билейді)
Ханзада: Мен  сіздің  осы  сарайда  қалғаныңызды  қалаймын.
Күлше  қыз: Бұл  кешті  ұмытпаймын, бірақта  мен  қала  алмаймын.
Күлше  қыз: Ханзада  қош  болыңыз!
Күлше қыз  кетіп  бара  жатқанда  алдынан  Аяз  атамен  Ақшақар  тоқтатып  
алады.
Аяз  ата: Тоқта  ботам,  асықпа,  бүгінгі  кеш  ерекше.
                Бәріміз  қарсы  алайық, жаңа  жылды  ерекше.
                Күлше  қызды  кім  ренжітті?  Айтыңдар  кәне  барлығың!
Балалар : Өгей  шешемен  қыздары
Аяз  ата: Қап,  бәлем  сендерді  ма! Қазір  мен  сендерді  қатырып  жіберем! (деп
ашуланады)
Ақшақар :  Аяз  ата, жаңа  жылда  келіп  қалды  біз  оларды  бір  жолға  
кешірейік.
Аяз  ата:  Жарайды  онда  кешірсек  кешірейік. Бірақ  сыйлықтың  күші  
жойылсын!
Ақшақар :  Айтқан  тілек  жаңа  жылда  орындалар  әрқашан,
                    Тілек  тілеп  әрқайсымыз, жаңа  жылды  тойлайық.
Күлше  қыз: Жаңа  жылда  келіп  қалды,
                       Тілек  тілер  уақыт  болды.
Аяз  ата :  Армысыздар  жарандар!
                  Атқан  таңға  қараңдар
                  Шуағын   шашып  алтын  күн
                  Жаңа  жылмен  құттықтап
                  Келіп  жеттім  алыстан
                  Қуаныштымын  мен  бүгін.
Жүргізуші : Аяз  ата  Ақшақар  қош  келдіңіздер! Біздің  балалардың  өнерлерін 
тамашалаңыздар.
Арнұр: Аяз  ата  аманба?
              Аман  болғың  әмәнда,
              Ақшақарды  сүйеміз
           Ізетпен  бас  иеміз.
           Жаңа  жылға  мың  алғыс
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           Жасай  берсін  бұл  әлем.
2-бала: Алыс  алыс  жерден  келдің
             Отыра  ғой  деміңді  ал
             Өңкей  бала  төңірегің
              Бізбен  бірге  әнге  сал.
Ән :  «Жасыл  шырша  жанында»
Марзия:  Барымызды  әнімізді,
                 Аямайық  сенен  біз.
                 Сынамақшы  ата  бәрімізді,
                  Бәрімізде  өнерліміз.
Шыңғыс: Бар  баланың  қонағы
                  Төрлет  ата  жоғары
                   Жұрттың  бәрі  атадай
                   Қашан  мырза  болады.
Исмайыл: Қыс  келді,  қыс  келді,
                   Ақтарап  ақ  қарды
                   Жоны  аппақ  түске  енді
                    Аралап  қайтайық, ақ  күміс  бақтарды.
Жүргізуші: Бұл  недеген  дыбыс? (сағат  тықылы  естіледі)
Аяз  ата: Ау  балаларым, бұл  келе  жатқан  жаңа  жыл  «ҚОЙ»  емеспа!
Балалар:  Қош  келдің  жаңа  жыл!
Қой: Бәә, бәә, бәә  2015  жыл  менің  жылым! Мен  молшылықты, тоқшылықты  
жақсы  көремін. Менің  жылым  жақсылыққа  апарады.  Біз  тек  «Мәңгілік  ел» 
боламыз.
Ән: «Жаңа  жыл»  Ақшақардың  орындауында.
Жүргізуші: Аяз  ата  мына  жылқылар  кісінеп  біздің  қайтуымыз  қажет  деп  
сұранып  тұр.
Жылқылар: Менің  жылым  жаман  болған  жоқ. Еліміз  аман, жеріміз  тыныш  
тыныш,  тамағымыз  тоқ  болды. Ал,  балалар  мен  енді  он  екі  жылдан  кейін  
қайтып  келемін. Сендер  үлкен  азамат  болыңдар! Жаңа  жыл  тыныш  
мамыражай  болсын  деп  қойға  тапсырамын.
Жүргізуші: Көңілде  көп  қуаныш
                     Әр  көңілде  қуаныш
                     Кетер  жылға  мың  алғыс
                     Әкелген  көп  жақсылық.
Ақшақар: Балалар,   мен  сендермен  ойын  ойнағым  келеді. Сендер  ойын  
ойнауға  дайынсыңдарма?

Аяз  ата: Қызық  дәурен  тез  өтуде  қарасам,
                Қыза  берсін  жаңа  жылдық  тамаша.
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Бауыржан: Далада  қар  борайды, ақ  мамыққа  орайды.
                     Мұз  болады  қатады, жып  жылтыр  боп  жатады.
Дияр : Мұздан  моншақ  тағынып, күміс  қоңырау  тағынып.
            Ортада  тұр  ақшақар,  көптен  күтіп  сағынып.
Ханшайым:  Кел  билейік  сенімен, дедім  тартып  жеңінен,
                       Еріп  кетпе  ақшақар, адамдардың  демімен.
Ақшақар: Билейміз  деп  бұралып, балалар  тұр  сұранып.
Жүргізуші:  Заманауй  би  «Флешмоп»
Музыка  ырғағымен  залға  ертегі   кейіпкері  «Шрек»  кіреді
Шрек: Nelloohildren ! I  am  glad  to  meet  you!
            Happy  Hew  ycar ! INishto  you   happiness.Do you  spcak  English.
            Nho  is  sing  and  songchitclrtn  ? Ycs  I do  nes  augy
Ағылшынша  тақпақтар  айтылады:
Жанель :    Уинтә  тайм  из  фул  оф  лайт
                    Уинтә  тайм  из  биг  енд  брайт

Уинтә  тайм  из    фул  оф  фан
Уинтә  тайм  хәз  лотс  оф  сән

Нұрали :  Нью  иэ  дей  хаппи  дей
                 Уи  а  глад  енд  вери  гей
                 Уи  ол  данс  енд  сиң  енд  сей
                 Уелком,  уелком  нью  иә  дей
Гаухар:  Э  хаппи  нью  иэ
                Зе  дей  из  соу  клэйэ
                Зе  сноу  из  соу  уайт
                 Зе  скай  из  соу  брайт
Бауыржан : Ист  камиң  бойз
                     Ист  елмост  хеа
                      Ист  камиң  гелс
                      Зэ  глад  нью  иэ
Нұрбек : Хаппи  нью  иэ  ту  ю
                 Мей  ол  ю  уишес  кам  тру
                 Хаппи  нью  иә  май  френд
                  Хаппи  нью  иә  ту  ю.
Ағылшынша  ән:  «The  Family  Finger»
Аяз  ата: Ой  жарайсың  балалар,  өркендерің  өссін,  өнерлеріңді  
тамашаладым,  сендер  секілді  балалар  күтіп  отыр  оларды  да  қуантайын.
Ақшақар :  Ата  мені  тыңдаңызшы, ұмыттыңыз  сіз  нені?
Аяз  ата: О, қызым  есіме  салғаныңа  рахмет
                Күлше  қыз  бүгін  достасты
                Араздықпен  қоштасты
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                Жаңа  жыл  келіп  ортаға
                Бәрімізбен  қауышты
                Сыйлығым  дайын  менің  де
                 Бөліп  берем  бәріңе
Балалар,  ақшақар  екеуіміз  кетейік  жаңа  жылды  жақсылап  қарсы  алдық, бір 
бірімен  тату  болыңдар! Қош  сау  болыңдар!
Жүргізуші: Қандай  жақсы  біздің  аяз  атамыз.
                     Ол  кеткенде  терең  ойға  батамыз
                      Ақшақар  болып  қалықтаймыз  аспанда
                      Құс  жолымен  ән  сап  бара  жатырмыз,  демекші  бүгінгі  
ертеңгілігіміз  аяқталды.

N00023     01.12.2020

«ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАН 
ТАЛАБЫНА САЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

УВАЛИЕВА АЙЖАН САБЫРЖАНОВНА
ШҚО. Үржар ауданы. Қаратұма ауылы. Қаратұма орта мектебі КММ

«Балдырған» балабақшасы тәрбиеші

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақастан – 2050» стратегиясында білім мен
ғылымның басында жүрген тұлғаларға жауапты тапсырма жүктеді. 

"Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары
елге айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз
болып қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен және
ең  заманауи  өндірістерде  жұмыс  жасау  машығын  меңгеруге  дайын  болуға
тиіс.Бізге  оқыту  әдістемелерін  жаңғырту  және  өңірлік  мектеп  орталықтарын
құра  отырып,  білім  берудің онлайн-жүйелерін белсене  дамыту  керек
болады.Біз  қалайтындардың  барлығы  үшін  қашықтан  оқытуды  және  онлайн
режимінде оқытуды қоса, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді,
шешімдерді  және  құралдарды  қарқынды  енгізуге  тиіспіз.Ескірген  немесе
сұраныс жоқ ғылыми және білім пәндерінен арылу, сонымен бірге сұраныс көп
және болашағы бар бағыттарды күшейту қажет»-  деп Елбасымыз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев  айтқанындай бүгінгі  таңдағы мектептерде,  коледждерде,
арнаулы техникалық оқу орындарында және де ЖОО-да онлайн оқыту жүйесін
енгізу басты міндет және заман талабы болып отыр.
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Бүгінде еліміздің білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың рөлі  күннен-күнге артып келеді.  Осы орайда әлемдік
тәжірибеде қашықтықтан білім берудің орны ерекшеленіп тұр. АҚШ-та 1
миллионнан астам адам қашықтықтан оқыту арқылы білім алса, Францияның
ұлттық қашықтықтан оқыту орталығы жыл сайын әлемнің 120 мемлекетінен 35
мыңнан  астам  қолданушыларды  қамтамасыз  етеді.  Ал  Түркияда  алыс
аймақтағы тұрғындарға  мамандық алуға көмектесу мақсатында 1974 жылдан
ашық  университет  жұмыс  істейді  екен.  Қосымша  сабақ  ретіне  теле-радио
арқылы курстар өткізеді. Осылай 12 000-нан астам қолданушыларды игереді.

Қазір  дәстүрлі  қашықтықтан  оқыту,  электронды  қашықтықтан  оқыту,
аудиториялық  сабаққа  түрлі  электронды  құралдарды  пайдалану  сияқты
қашықтықтан  оқыту  үлгісінің  2000-ға  жуық  түрі  бар  екен.  Соның  ішінде
еліміздің  жоғары  оқу  орындарында  кейс,  желілі  және  телевидение  сынды
ақпараттық-коммуникациялық  технология  құралдарының  көмегімен
қашықтықтан оқыту түрі таңдалған-ды.

Бұл  оқыту  әдістемесінің  мүмкіншіліктеріне  тоқталар  болсам,  қазіргі
таңдағы жағдайы төмен, жартылай кеміс, жетім және де мүмкіншілігі шектеулі
жандар еліміздің түкпір – түкпірінде білімсіз болып қалып қояда. Бұған себеп
өте  көп.  Мысалыға  әлеуметтік  жағдайы,  денсаулығы  және  тағыда  басқа
көптеген мәселелер бастан асады. "Кез-келген Қазақстан азаматы орта білімді
тегін  алуға  құқылы",-  деп  Ата  заңымызда  айтылғандай,  кез-келген  кемтар
балалар, төсекке таңылған мүмкіндігі шектеулі жандар болсын үйінде отырып-
ақ, мұғалімдермен келісіп отырып, орта білім болсын, жоғары болсын дәріс ала
алу мүмкіншілігіне  ие болады. Осы мәселелердің  тиімді  де әрі  оңай шешімі
- қашықтықтан оқыту жүйесі деп ойлаймын.

Бұл оқыту жүйесінің тағы да мүмкіншіліктері,яғни 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.

Егер Қазақстан ендігі елу жылда әлемдегі ең дамыған отыз елдің қатарына
енуін  көздесек,  ұлт  Көшбасшысының  стратегиялық  жоспарын  жүйелі  түрде
жүзеге  асыруға  аянбай  атсалысуымыз  керек.  Бұған  әрбір  ғалым,  әрбір
жекелеген оқу орны өз үлесі мен күшін қосуға міндетті. Осы орайда М.Әуезов
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атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті білім берудің бірқатар
жаңа технологияларын енгізгендігін айтқанымыз жөн. Мәселен, соңғы кездері
оқу  орнының  базасында  қашықтықтан  оқыту  технологиясы  дайындалып,
арнайы  орталық  құрылды.  Жаңа  тәсілдің  қыр-сырын  меңгеруге  алдымен
оқытушылар  құрамы  жұмылдырылды.  Университеттің  тың  ізденісінің
нәтижесінде  аймақтағы  өзге  де  оқу  орындары  мен  түрлі  мемлекеттік  және
жекелеген  ұйым  өкілдері  де  қашықтықтан  оқыту  орталығы  арқылы  өз
білімдерін жетілдіруге құштарлық танытып отыр. 

Қашықтықтан  оқытуда  негізгі  күш  –  электронды  технологияларды
басқарып  отыратын  оқытушыға  түседі.  Мұны  саланың  тілінде тьютор деп
атайды.  Жоғары  біліктілігі  бар  кәсіби  маман  мол  ақпараттар  шоғырын
пайдалана  отырып,  орталыққа  тіркелген  студенттерге  тапсырмаларды  беріп,
іздену  көздеріне  бағыттап  тұрады.  Сонымен  бірге  олардың  жинақтаған
білімдері  аясында  міндеттерді  қаншалықты  еңсергені  жөнінде  де  бағалай
алады. Әрине, электронды оқыту жүйесін мықтап меңгерген маман табу оңай
емес.  Сондықтан  да  М.Әуезов  атындағы  ОҚМУ  өздерінің  кәсіби  біліктілігі
жоғары  ғалымдар  тобын  қайта  даярлаудан  өткізіп,  тьютор-оқытушы  ретінде
қалыптастыруға күш салып келеді. Қазіргі кезде осындай әдіспен 500 оқытушы
қайта даярлық курстарын аяқтап, арнайы сертификатты иеленіп, қашықтықтан
оқыту маманына айналды.

Заманауи жүйені жан-жақты жүргізу үшін университет басшылығы тың
тәсілді ертеректе жолға қойған жоғары оқу орындары, арнайы орталықтармен
тығыз  байланыс  орнатқан.  Атап  айтқанда,  Ресей  халықтар  достығы
университеті  және  Новосібір  мемлекеттік  университетімен  бірлесіп,
халықаралық құқықтанушы, менеджмент мамандарын даярлайды. Сол сияқты
қытайлық  оқу  орындарымен  IT-технологиясы  мен  нанотехнология
магистранттарын  оқыту  жөніндегі  келісімдер  аясында  қоғам  сұранысындағы
ерекше кәсіп иелерін қалыптастыруда.  Білім саласындағы соңғы өзгерістерді
жүзеге асырудың арқасында германиялық ASIIN аккредитациялау агенттігі оқу
орнының  қызметін  жоғары  бағалап,  арнайы  белгісін  де  тапсырды.
Қашықтықтан оқыту орталығына еліміздің  азаматтарын молынан тартуды да
көздеп,  бекітілген  бағдарлама  аясында  жұмыс жүргізуге  көштік.  Бұл  жүйені
Атырау  мұнай  және  газ  институтының,  Қ.Сәтбаев  атындағы  ҚазҰТУ-дың,
Рудный  индустриялық  институтының  шәкірттері  де  пайдалануда.  Өздерінің
болашағына  байыппен  қарап,  жастық  кезеңін  мол  білім  алуға  арнаған
жастардың  ертеңгі  күні  өкінбейтіні  анық. 
Елбасы Жолдауында айтылғандай, еліміздегі әрбір ғылыми орталық, яғни

жоғары  оқу  орындары  өз  базасының  аясында  отандық  ғылымды
дамытудың  салалы  жолдарын  қарастыруы  қажет.  Бәсекеге  қабілетті  ұлтты
ұйымдастыратын да, ұмтылдыратын да ұрпағы. 
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Ұлы кемеңгер Мұхтар Әуезовше айтсақ, «Адам мен адамды теңестіретін
күш – білім». Осыларды межеге алып, тынымсыз ізденісті жалғастырғанда ғана
әлемдегі ең дамыған мемлекеттермен тереземіздің теңесетіндігі анық. 

Қашықтан  білім  беру  үрдісі  білім  беруді  басқаруға  арналған  модульді,
объектті-бағытталған  «Moodle» жүйесіне  негізделген.  Бұл  жүйе  Қашықтын
Білім  Беру  Жүйесі  ретінде  Еуропа  елдерінде  кеңінен  таралып,  танылған.
«Moodle»  тұғырнамасы Open  University  (UK),  Microsoft  (US),  Google  (US)  и
Istituto Superiore di Sanità - ISS (Italy) сияқты ұйымдардың белсенді дамытуы
мен  қолданысында.  Мысалыға  алар  болсақ  алдынғы  жылда  Америкалық
жоғарғы оқу  орындары онлайн оқыту  жүйесінде көшті,  сол жайлы қысқаша
мағлұмат бере өтсек  "Америкалық жоғарғы оқу орындары онлайн оқыту
жүйесінде көшті.  2012 жылдың 2 мамырында Кембриджде (АҚШ) өткен
баспасөз  мәслихатында  Гарвард  университеті  мен  Массачусет
технологиялық институты өкілдері  бірлескен edX  қашықтықтан онлайн
оқыту  жобасы  іске  қосылғандығы  туралы  мәлім  етті.
Жоғарғы  оқу  орындары  өкілдеріне  сілтеме  жасай  отырып,  Лента.ру
хабарлағандай,  олар «онлайн  оқыту  жүйесінде  төңкеріс» жасамақ,  яғни
оны  тегін,  сапалы  және  барынша  қолжетімді  етпек.  Онлайн  оқытуға
жобаны жасаушылар лекциялардың видеокурсын ғана емес,  сынақтама,
оқытушы  жағынан  бақылау  мен  топтағы  қарым-қатынасты  қамтитын
қашықтықтан  оқыту  сабақтарының  толық  кешенін  енгізіп  отыр.
Аталмыш  мақсатта edX авторлары  оқу  үрдісін  қадағалап  қана
қоймайтын,  сонымен  қатар  қолда  бар  бағдарламаларды  жақсарту
мақсатында  оқушылардың  жүріс-тұрысын  сараптайтын  арнайы
бағдарламалық қамсыздандыруды құрмақ. Оны авторлар қолжетімді етіп
жасайтын  болады  және  де  өзге  де  білім  шаңырақтарын  бағдарламаны
қолдануға шақырады."- деп хабарлады Лента.ру сайтында.

Қазіргі  таңда  қашықтан  білім  бері  үрдісін  қамтамассыздандыру
мақсатында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де жене М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да
т.б  жоғарғы  оқу  орындарында  заманауй  компьютерлік  технологияларды
сонымен  қатар  электронды  оқулықтар  мен  виртуалды  зертхана  кешендері
өндірісінде  өте  жаңа  өңдеулерді  қолдана  отырып,  электронды  оқу
материалдарын  белсенді  түрде  әзірлеуде.  Білім  беру  скринкасттарын,
видеодәрістерін  және  подкасттарын  даярлау  үшін  білім  беру  аудио-видео
материалдарды жазатын, өңдейтін және трансляциялайтын  жаңа программалық
қамтамассыздандырулар қолданылады.

Қашықтан  білім  беру  курстарының  көбі  видеодәрістермен
қамтамассыздандырылған және интернет жүйесі арқылы оқытушымен реалды
уақыт  тәртібінде  online  тілдесу  мүмкіндігін  береді.Қашықтан  білім  беру
үрдісінің  қатысушылары  арасында  оnline  байланысты  қамтамассыздандыру
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үшін дәрістерге, студенттердің бітіру жұмыстарын қорғауларына қатысу әсерін
толығымен  қамтамассыздандыратын Adobe  Connect заманауй  онлай  видео
конференциясы қолданылады. Қашықтан білім беру үрдісі кез келген уақытта
қол жетімді және студенттер мен оқытушылардың орналасу жерінен тәуелсіз.
Қазіргі заман талаптарына сай және біздің еліміздегі жетекші мамандарының
заманауи  ақпараттық  технологиялары  пайдалана  отырып  өңдеген,
қашықтықтан оқитын курстар ұсына алады.

Сонымен  қатар  онлайн  жүйесімен  оқытумен  қоса  электронды  оқыту
жүйесі де кеңінен қолға алынуда. Сол жайында қысқаша мағлұмат бере өтсек:
2011-2020  жылдары  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Республикада

E-Learning  электронды  оқыту  жүйесін енгізу  көзделген.  2015  жылға
электронды оқытумен білім беру ұйымдарының 50 пайызын қамту, 2020 жылға
көрсеткішті 90 пайызға дейін жеткізу мақсаты қойылған. Электронды оқыту E-
Learning жүйесі жаңа ақпараттық қатынастық технологиялардың кең мүмкіндігі
арқылы  жалпы  орта  білім  берудің  көптеген  маңызды  мәселелерін  шешуге
ықпал етеді.

Қорытынды

Қорытындылай  келе  айтылып  отырған  осы  онлайн  жүйесінде  оқыту
әдістемесінің  мүмкіншіліктері  қаншалықты  кең  екенін  көріп
отырғаныңыздай. Ғылым мен білім дамыған  бәсекеге  толы осызаманда  жаңа
технологияларды  қолданып,  техникасы  дамыған  ХІХ  ғасырдағы  озық  өреге
жеткен,  бәсекеге  қуатты  20  елдің  қатарына  қосылумен  бірге  ұлттың  өресін
көтеру  аса  зәру  болып  отырған  бүгінгі  таңда  елбасымыздың  жолдауында
жүктелген  міндеттерді  жүзеге  асыру  үшін  әрине  тілге  тиек  етіп  отырған
онлайын  жүйесін  қолданудың  қаншалық  қажет  екенін  дәлелдемесекте
болатындай.

Балық  судан  айырла  алмайтын  секілді  мынау  өскелең  өмірде
демократиалы  қоғамда  жасап  жатқан  әрбір  Қазақстандық  үшін  бұл  жүйеде
ауадай қажет.

Халқы бай,  мұраты асыл,  өзық  өрелі  әлемнің  алдыңғы  қатырынан  бой
көрсетуіміз  үшін  жаңа  ағымдағы  технологияны  толық  меңгерген,  ауыл  мен
шалғай таулы райондарда және өздігінен білім ала алмайтын жандарды білім
нәрінен  сусындатып,  олардың  көмескі  қабілеттерін  толық  сәулелендірулері
үшін бұл жобамыз аса қажет екендігін тағы бір мәрте айта кеткіміз келеді.
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КЕНЖЕБЕКОВА  НУРГУЛЬ  ТОЛЕГЕНОВНА
Алматы облысы,Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, 

«Жасұлан» балалар бақшасытәрбиеші

Такырыбы:  Ұшты-ұшты
ойнаймыз.Ұ дыбысы 
және әрпі.

Балабақша: «Жасұлан»балалар бақшасы

Күні: 12.12. 2019 Пеагогтың аты жөні:Кенжебекова Нургуль
Мектепалды  даярлык 
сыныбы

Катысқаны 20

Білім беру саласы: Коммуникация

Пәні: Сауат ашу.
Оку мақсаты: 0.2.1.1. Сөз/сөйлем сызбасын оқу. 

0.2.1.2. Суретті кітаптардан ақпаратты табу (сурет 
арқылы). 
0.3.1.1. Сөз, сөйлемнен сөздер құрау.

ҰОК мақсаты 0.2.1.1. Сөз/сөйлем сызбасын оқиды 
0.2.1.2. Суретті кітаптардан ақпаратты табу (сурет арқылы).
0.3.1.1. Сөз, сөйлемнен сөздер құрайды.

Ойлау  деңгейі: Көреді, жасайды, айтады.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт
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1.Сабақтың 
басы
Дұрыс әсерлі 
көңіл
күй орнату

Мақсатты 
болжам

Шаттық шеңбері
Ұйымдастыру кезеңі.
 Қызығушылығын ояту.
- Балалар, бізде бүгін ерекше 
сабақ. Біздің сабағымызға 
қонақтар келіп отыр.
- Кәне, балалар, қонақтармен 
амандасып алайық!
Шаттық шеңбері.
Алақанды ашайық,
Күннің нұрын салайық.
Жиылған жылы шуақты,
Достарымызға сыйлайық.
Армысыздар қонақтар.
Амансың ба ұстазым.
Жамандықты тастайық,
Сабағымызды бастайық.
Асық түрлерімен топқа бөлу.
Балалар, терезеден сыртқа 
қарайықшы...
Қазір жылдың қай мезгілі? (Қыс)
Қыс мезгілі екенін қайдан 
білдіңдер?
Қыс айларын кім атап береді?
Балалар, далада күн 
суытқанымен біздің жүрегіміз 
жақсылыққа, мейрімге толы 
болсын! Осындай тамаша көңіл 
күймен  бастаймыз ба?
Балалар  сабағымызды бүгінгі 
бастамас бұрын мен сендермен 
сұхбат жүргізіп алайын жақсы 
ма?
Мен сендерге сұрақ қоямын 
сендер сұраққа жауап беріңдер 
жарайма  балалар.

Ресурстар

Сыни 
ойлау

Қызығушл
ығына 
қарай 
саралау
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 Сұраққа жауап берген балаларға 
жауап бергеніне қарай асық 
беретін боламын.
1.Сауат ашу сабағында не 
үйренеміз? Әріпті танимыз, 
жазуды оқуды үйренеміз.
2.Әріп дегеніміз не? Дыбыстың 
таңбасы.
3.Дыбыстар нешеге бөлінеді? 
Екіге дауысты, дауыссыз 
дыбыстар.
4.Дыбысты не істейміз? Естейміз 

айтамыз,көреміз.
Сұхбат ұнады ма сендерге? 
Балалар өткен сабаққа тоқталып 
өтсек Өткен сабақта Қ дыбысы 
мен әрпін өттік
 
Өтілген дауысты дауыссыз 
дыбыстарды өз алма ағашындағы
әріптерді үйшіктеріне 
орналастыру  керек  
Дауыстыларды қызыл 
үйшікке,дауыссыздарды көк 
үйшікке орналастыру 
керек.Балалар орнына  
орналастырады.
Тосын сәт:  Әже келеді.Балалар 
қараңдар бізге қонаққа әжеміз 
келіпті балалар Әжемен 
амандасады. Әжеміздің 
қолындағы не зат екен сұрап 
көрейікші Әже қолыңыздағы  
құралы туралы әңгімелеп айтып 
беремін дейді ұршықты көрсетіп 
Ұршық-әжелерімізбен 
аналарымыздың көп қолданатын 
құралы. Міне мынау  басы сабы, 
бұрмашасы бұл құралмен 

Бала үні.

Бақылау.

Сыни 
ойлау
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әдемі,жылы киімдер алаша киіз 
үйдің жабдықтарын тоқу үшін 
жіп иірген деп ұршық жайлы 
әңгімелеп айтып берді. 
Ұ дыбысы кіреді:
Ұя, ұлу, ұшақтың,
 Басын бастап беремін
Құс жұмыртқа бұтақтың
Ортасында келемін.(Ұ) 

Жұмбақ жасыру.
Құс сияқты құс емес,
Самғап ұшқан биікке.
Қанаты бар қақпайды,
Жүрседе сондай биікте(Ұшақ)
Тал басында,
Жемі бар қасында.
Үй тұр саялы,
Құстарға аялы.(Ұя)
Балалар, енді, тақтадағы 
суреттерге назар салайық
Интерактивті тақтадан  суреттер .
Не көріп тұрмыз? Енді, осы 
ұшақ, ұясөздердің басында  
қандай дыбыс естіліп тұрсыңдар?
Ұ дыбысы   дұрыс айтасыңдар
Ендеше  бүгінгі танысытын жаңа 
дыбысымыз Ұ әрпі.
Айтылуына қарайық кедергіге 
ұшырамай созылып еркін 
айтылып тұр.Ұ дыбысын қандай 
дыбысқа жатқызамыз Ұ  жуан 
дауысты дыбыс.Ұ дыбысынан 
келетін сөздер ойлап көрейікші 
Мысалы: Ұшақ.Ұлар. 
Ұн.Ұлу.Ұл.Ұлтарақ.Құрбақа.А
лмұрт.Құс.
Олардың барлығында да ұ 
дыбысы бар.  
Ұ дыбысы. (Ұ дыбысының баспа 
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түрін көрсету).
Енді, осы Ұ дыбысын 
даусымызды созып 
қайталайықшы Ұ-ұ-ұ-ұ.
Қалай айтылады екен?
Ұ дыбысын айтқанда дауыс 
созылып, еркін шығады. 
Сондықтан Ұ дауысты дыбыс.
Ұ дыбысы жуан дауысты дыбыс. 
Айтқанда дауыс жуан естіледі. 
Ойын ойнайық: «Ұшады-
ұшпайды» ойнайық.
Балалар өз еріктерімен ажыратып
орналастырады.
Топпен жұмыс
Ал балалар өте жақсы енді 
сендерге  тапсырмалар беремін  
топтарға соны мұқият 
орындайық.
1-топ: Бұл ойынның шарты әр 
топ берілген суреттерге қарай 
отырып, қима әріптер арқылы әр 
суреттің атауын астында берілген
ұяшықтарға қатесіз, ұқыпты етіп 
орналастыру.  Сиқырлы 
ұяшықтарға жоқ әріптерді тауып 
орындарына  қояды(.
(Нан,шана,орындық, 
ұшақ,құлақ,құмырсқа.)суретті 
көрсетіп арқылы жоқ әріпті 
табады сөйлем құрайды. 

2- топ: Асықты пайдаланып 
әріптерден сөздер құрау және 
оқу.(Ұршық, құрбақа, 
ұшақ,құлақ,құмырсқа.) Жұмбақ 
жасыру арқылы балаларға 
асықпен  сөздерді құрату.
3- топ: Вагондарға өткен 
әріптерді реті мен тізіп қою.

Жалпыла
ма 
бақылау.

Командал
ық жұмыс.

Сыни 
ойлау.
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          Сергіту сәті :Қара жорға 
биі.
 Флонелеграф
Тақтадағы  суретпен жұмыс
Ұзын-ұзын жолда,
 Ұшақ ұшып барады.
Ұзақ жолдан ұшып кеп,
Ұшақ жерге қонады.
Балалар бүгін біз қандай әріппен 
таныстық?
Жарайсыңдар балалар!
Сабақтан алған әсерлеріңді 
білімдеріңді бағалайтын кез 
келді

Рефлексия

Сабақтан алған әсерлеріңді 
білімдеріңді бағалайтын кез 
келді
Балалар бүгін біз қандай әріппен 
таныстық?
Жарайсыңдар балалар!
Сабақтан алған әсерлеріңді 
білімдеріңді бағалайтын кез 
келді
Бағдаршам әдісі: Жасыл түс-  
тапсырманы толық түсіндім.
Сары түс-тапсырманы жартылай 
түсіндім.
Қызыл түс-толық түсінбедім.

Бағдарша
м әдісі.
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 N00060       03.12.2020

 Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны

                         БАЙТҰРСЫНОВА  ГҮЛЖАНАТ  АЙБАТҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы,Астана ауданы,Ш.Құдайбердіұлы атындағы 

№ 66 ЖББОМ. Бастауыш сынып мұғалімі

       Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып,
уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы
орын алып жатады.  Сол  жаңалықты тосырқамай,  жақсы -  жаманын саралап
қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме
деп  қарастырамыз,  ал  мұғалім  –  сол  кеме  капитаны  деуге  болады.  Кеменің
тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты.
      Елбасымыз:  «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге  нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың
бірі»  деп  атап  көрсетті.  Сонымен  қатар,  Қазақстан  2050  стратегиясында:
«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру
жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын
жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі
оқыту  стандарттарын  Назарбаев  Зияткерлік  мектептерінің  деңгейіне  дейін
жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін
меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен
зерттеу  және  ақпаратты  терең  талдау  дағдыларын  меңгерту  тиіс»  делінген.
Болашақта  өркениетті,  дамыған  елдер  қатарына  ену  үшін,  елдің  айбынды
болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім
саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін  жұмылдыру,  ғылымның басым
бағыттарын  дамыту  жолындағы  ресурстарды  шоғырландыру,  оның
жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.
      Білім  мен  ақпарат  дамыған  қоғамда  білім  беру  жүйесі  инновациялық
экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты -
білім  мазмұнының  жаңаруымен  қатар,  оқытудың  әдіс-тәсілдері  мен  әртүрлі
құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап  етеді.  Қазақстан  2030
стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық  моделінің  қалыптасуымен
және  Қазақстанның  білім  беру  жүйесін  әлемдік  білім  беру  кеңестігіне
кіріктірумен  сипатталады.  Қазақстанның  мемлекет  ретінде  қалыптасуы  орта
білім  беру  жүйесінің  дамуымен  тығыз  байланысты.  Қазақстан
Республикасының  Білім  туралы  Заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты
міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау
керек»  деп  көрсетілген.  Қазақстанда  білім  беруді  дамытудың  2011-2020
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім
беру  жүйесін  жақсарту  үшін,  ең  алдымен  педагог  кадрлардың  мәртебесін
арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты
қазіргі  таңда  еліміздің  білім  беру  жүйесіндегі  реформалар,  өзгерістер  мен
жаңалықтар  мұғалімнің  өткені  мен  бүгіні,  келешегі  мен  болашақ  жайлы
ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады.
  Елбасымыздың  жолдауында  айтқандай:Қазақстанды  дамыған  30  елдің
қатарына  жеткізетін  –  білім.  Ғылым  мен  техниканың  күн  санап  өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі  де түбегейлі
өзгерістерге  ұшырауда.  Соған  орай  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  тұр.  Ұстаздарға
үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің
барлық  салаларында  табысты  болу  үшін,  қажетті  дағдыларды  дарыту  үшін,
мұғалімдер  тынымсыз  еңбектену  керек.  Жаңартылған  оқу  бағдарламасы
аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын
құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
     Ата-бабамыз  «Оқу  –  инемен құдық қазғандай»  демекші,  шығармашыл,
ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ең  негізгі  мақсаты  -  білім
алушылардың  оқу  нәтижелерін  жетілдіру  болып  табылады.  Орта  білім
мазмұнын жаңартудың көптеген  компоненттері,  соның ішінде  мұғалімдердің
біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама
бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді.
Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты
талапқа  айналып,  осы  әдістерді  жетілдіре  түсу  қажеттігі  күшейіп  келеді.
Мұғалімнің  шеберлігі  қандай  жоғары  болса  да,  мұғалім  оқушының  өз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының
тұлға  ретінде  қалыптасуы  белсенділік  арқылы  жүзеге  асады.  Заманауи
қоғамның зиялы  азаматына  білім  беру  -  сана  әлеуеті  жоғары  дамыған,  сын
тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін,  рухы мықты, өз білімін қоғамның
алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында
тәрбие  мен  оқыту  ажырамас  байланыста  болады.  Заманауи  мектептердің
мақсаты - жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы
үшін  қолайлы білім  беру  кеңістігін  жасау.  Өз  білімінің  нәтижесінде  оқушы
бойында сын тұрғысынан ойлау,  білімін  шығармашылықпен пайдалана білу,
зерттеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі,
тілдік  дағдылары,  қойылған  міндеттер  мен  күрделі  мәселелерді  шеше  білу
дағдылары қалыптасады.    
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     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 
дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 
ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 
білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 
нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 
оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 
Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 
үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 
жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 
мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 
білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 
құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 
үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы 
өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 
көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай 
жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 
мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін 
қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, 
білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен 
оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады.
      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 
идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 
зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 
Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, 
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда
қарым-қатынас жасай алуға үйрету болып табылады.      
     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 
коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 
мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 
үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 
ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 
көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – 
негізгі білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп 
отырған және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру 
ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, 
жаңашыл жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - 
жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін 
ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің 
үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім 
дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін 

37



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

ынталандырушы күш болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламаларының 
ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып табылады:
1. Пәннің маңыздылығы;
2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
3. Үштілділік саясатты іске асыру;
4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер;
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі;
8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім:
алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 
жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті болып 
шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 
Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 
тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Негізінен 
жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 
бағдарлама екендігіне көз жеткіздім.
     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 
талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып,
ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 
туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 
үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 
қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар 
адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді.
       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен 
көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 
Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін 
де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана 
білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 
қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 
өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты
ұстаз болайық.
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                                                N00056        03.12.2020

Жаңартылған білім берудегі критериалды 
бағалау жүйесінің артықшылығы

                                  ЕРУБАЕВА ЛИДА КЕНЖЕБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы,Ш.Құдайбердіұлы 

атындағы №66 ЖББОМ. Бастауыш сынып мұғалімі

       Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру» атты
бағдарламасында   «табысты  болудың  ең  іргелі  басты  факторы  білім  екенін
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың
қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та  жоғары
болмақ.  Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,  үнемі
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар,
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті,
көп  оқитын,  көп  тоқитын,  білімін  өз  тәжірибесінде   шебер  қолдана  білетін,
өзінің оқушысын өз  бетінше білім алуға  баулитын кәсіби маман иесі  болуы
керек. Бұл өмір талабы.

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны  сын тұрғысынан ойлап, зерттеу
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша
құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты
еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Критериалды бағалау
кезінде  оқушылардың үлгерімі  алдын ала  белгіленген  критерийлердің  нақты
жиынтығымен  өлшенеді.  Оқушылардың  пән  бойынша  үлгерімі  екі  тәсілмен
бағаланады:  қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау.  Бұл  бағалау
жүйесінің  артықшылығы,  баланың  ойлау  қабілетін  дамытып,  ғылыммен
айналасуға ынтасын оятады.  Қалыптастырушы бағалау күнделікті  оқыту мен
оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде
өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен
мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл немесе баға
қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу
бағдарламасының  бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгілі  бір)  оқу
кезеңін  (тоқсан,  оқу  жылы,  орта  білім  деңгейі)  аяқтаған  оқушының үлгерім
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туралы  ақпарат  алу  мақсатында  балл  және  баға  қою  арқылы  өткізіледі.
Қалыптастырушы  бағалау  және  жиынтық  бағалау  барлық  пәндер  бойынша
қолданылады.  Критериалды  бағалау  жүйесі  Филиппин,  Сингапур,  Жапония,
Франция,  Финляндия  сынды  дамыған  елдерде  пайдаланылады.  Осы  мәселе
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды.
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта
экономикалық  дамуды  қамтамасыз  етуге  бағытталған  халықаралық
бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық
дәлелдерге  қоса,  қазіргі  жиырма  бірінші  ғасырда  басқа  да  негіздер  бар:
байланысқа  бейімділікті  арттыру,  әлеуметтік  өзгерістер,  ауа  райының
өзгеруімен  байланысты  мәселелер,  бүкіл  әлемдегі  халықтың  қарқынды  өсуі,
заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің
әлемімен  өзара  байланысу  үшін  қажетті  дағдыларды  қазіргі  таңдағы  мектеп
жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі  ресурстарға  деген  сұраныстың  өсуі.
Сондықтан  оларға  заманауи  бағдарламалар  мен  оқыту  әдістемелерін,  білікті
мамандар  ұсыну  маңызды.  Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін
мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу
керек.  Мектеп бітіруші  түлектері  қазақ,  орыс және ағылшын тілдерін білуге
тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен
ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей,
қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған
бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай
білім  алушыны  баулу,  қоғамнан  өз  орнын  таба  білетіндей  сапалы  маман
болуына бағытталынған. 
Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі
Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады
Анықтамасы :
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   Критериалды бағалау технологиясы-бұл білім берудің мақсаты мен 
мазмұнына негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын 
қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .

Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында 
жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы мәліметтер
алуға қолданылады.
 Жиынтық бағалау- (summative) өтілген кезең бойынша зерделенген 
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.

Қалыптастырушы бағалау
   Қалыптастырушы бағалау –сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен 
дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау 
білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз 
байланысты жүзеге асырады. Сонымен қатар, оқушыларға жаңа материалды 
меңгеруде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандығын білуге және 
оқытудағы мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады (ауызша 
сұрақ, жазба, практикалық жұмыстар т.б.)

Қолданылуы:
 Негізгі бағалауда барлық критерийлер барынша қолданылуы керек.
 Критерий оқушының жас ерекшелігіне, бағдарламаға сай алынады.
 Әрбір жетістік балмен және дескриптор арқылы белгіленеді.
 Тоқсан соңында әр критерий бойынша негізгі бақылаудан алынған 
орташа балл есептелінеді.

Негізгі ұстанымдар
 Бағамен оқушының жұмысы бағаланады.
 Дескрипторлар оқушыға алдын-ала белгілі. болуы шарт.
 Оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы қажет.
 Нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет.

Жиынтық бағалау (суммативное оценивание):
 Жиынтық бағалау белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында 
орындалады.
 Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек.
 Жиынтық бағалаудағы оқушының алған бағасы тоқсандық баға болып 
табылады.

Критериалды оқытудың маңыздылығы:
 Мұғалім үшін: Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу
траекториясын құру.
 Оқушы үшін: Берілген бағалау критерийлерін түсіну,қолдану,жұмысын 
бағалай білуі.

41



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

 Ата-ана үшін:
Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы.

Критериалды бағалау технологиясының артықшылығы:
 Нақтылық
 Әділдік
 Ынталандыру
 Белсенділік
 Жеке тұлға

Критериалды бағалау технологиясының оқытуды жақсартудағы 5 
қағидасы
 Оқушылармен кері байланысты тиімді қамтамасыз ету.
 Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы.
 Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту.
 Оқушылардың өзін-өзі бағалауы.
 Өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттігі.

Бағалаудың мақсаты
 Оқытудың қиындықтарын анықтау;
 Жетістіктер туралы кері байланыс (оқушылар, мұғалімдер және ата-
аналар үшін);
 Болжау және сұрыптау;
 Стандарттарды бақылау және орындау;
 Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау.

Қалыптастырушы бағалау
Мұғалім үшін-
 оқытудың келесі деңгейін жоспарлау үшін тексеру жұмыстарының 
нәтижесін қолданады; 
 оқушыға білімін арттыру үшін пайдалы кеңестер береді; 
 жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға жеке-жеке мақсаттар қояды.
Оқушы үшін-
 өз қатесі негізінде үйренуге көмектеседі;
 маңыздыны түсінуге көмектеседі;
 қолынан не келетінін түсінеді;
 білмейтін тұстарын анықтайды;
 нені істей алмайтынын түсінеді.
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МАЗМҰНЫ

• УШИБАЕВА ИНДИРА МАРАТОВНА                                                               
• МУКАШЕВА  МОЛДИР  НУРТАЕВНА                                                            
• ОСПАНОВА ФАРИДА БЕЙСЕНҚЫЗЫ                                                            
• ҚОЯНБАЕВА ҚАМАЖАЙ АТАҚЫЗЫ
• ДАУРЕНБЕКОВА  АЛМА  САБЫРБЕКОВНА
• СЫДЫКОВА ГАЛИЯ МЫРЗАХАНОВНА      
• МЫРЗАБЕКОВА НАЗГУЛЬ БАБАНОВНА 
• УВАЛИЕВА АЙЖАН САБЫРЖАНОВНА
• КЕНЖЕБЕКОВА  НУРГУЛЬ  ТОЛЕГЕНОВНА
• БАЙТҰРСЫНОВА  ГҮЛЖАНАТ  АЙБАТҚЫЗЫ

• ЕРУБАЕВА ЛИДА КЕНЖЕБАЕВНА
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	Тақырыбы:Дене шынықтыру сабағында қолданылатын қауіпсіздік ережелері Дене шынықтыру сабағында басты назар аударатын мәселе - жаттығуларды орындау кезіндегі қауіпсіздік. Сондықтан да мұғалім барлық жабдықтар мен снарядтардың жарамдылығы мен қауіпсіздігін мұқият қадағалауы қажет. Төменде бағдарламаның жекелеген тараулары (бөлімдері) бойынша сақтауға тиісті қауіпсіздік ережелері. Сабаққа спорт үйірмесіне келген оқушы арнайы спорт киімдерін киіп, оның таза болуын қадағалауды міндеттейді; Сабақ басталарда оқушы денесінің ыстығы көтеріліп т. б. аурулармен ауырып тұрса мұғалімге өз денсаулығы жайында ескерту керек. Спорт залда, алаңда дене тәрбиесі пәні мұғаліміне тағайындалған ойындар мен жаттығуларды орындамау керек. Спорт залдағы электр розеткалары мен электрощиттеріне тиіспеу керек; Спорт, алаңда орнатылған, құрылған спорт құралдарын мұғалімнің рұқсатынсыз тиіспеу керек; Гранат, кіші доп т. б. құралдары алысқа және нысанаға лақтырған кезде қауіпті алаңға, сырттан адам, не мал кіріп кеткен кезде жаттығуды тоқтату керек. Жеңіл атлетика 1. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резина аяқ киім қию керек. 2. Қысқа қашықтықтарда тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. 3. Ойлы - қырлы жерлерде кездескен кедергілерден (тас, құлаған ағаш, бұта, төмпешік т. б.) аспай - саспай өтуді есте сақтаған жөн. 4. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді. 5. Тырма мен күректі сабақ өтетін жерде қалдыруға болмайды. Тырма, күректі т. б. жабдықтардың үшкір жағын (жүзін) қаратып қоюға болмайды. 6. Спорт құралдарын (граната, диск, найза т. б) лақтырғанда, лақтыру бағытында адамның болмауын қарап, бақылап алу қажет. 7. Ұзындыққа, биіктікке секірер алдында шұңқырдағы құмды майдалап, қопсытып алу керек. 8. Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды. 9. Лақтырған ядроны қағып алуға болмайды және ядроны лақтырар кезде жерге түсіріп алудан сақтану керек. 10. Жауын - шашында күндері лақтыратын құрал - жабдықтарды мұқият сүртіп, құрғатқаннан кейін пайдалану керек. Гимнастика сабақтарында Белгілі бір спорт жабдығында гимнастикалық жаттығуларды бірнеше оқушы бір мезгілде орындауда жарақаттанып қалудан сақтану керек. Мысалы, 2, 3 бала бірден барып кермеге асылуға болмайды; Спорт құралдарында (үлкен және кіші ағаш ат, бөрене, керме, шығыршық, арқан, гимнастикалық қабырға т. б. жаттығу орындағанда) секіргенде жерге міндетті түрде екі аяқпен тізені бүгіп түсу керек; Спорт жабдықтарында жаттығуды орындамас бұрын міндетті түрде олардың дұрыстығын тексеріп алу керек. Тексерілмеген спорт жабдықтарында жаттығулар орындауға болмайды; Мұғалімнің немесе әріптесіңнің көмегінсіз спорт құралдарында күрделі жаттығулар орындауға болмайды; Дене шынықтыру жаттығулармен шұғылданатын, спортпен айналысатын бала әр уақытта басқаларға үлгі болу керек. 1. Денені қыздырып алмай күрделі жаттығуларды орындауға болмайтындығы есте ұстаңдар. 2. Гимнастикалық құрал - жабдықтарда тек қана мұғалімнің көмегімен жаттығу керек. 3. Жүгіріп келіп секіретін жолда және секіріп түсетін орында тұруға болмайды. 4. Секіріп түсетін жерлерге гимнастикалық төсеніш төсеу қажет. 5. Спорт жабдықтарынан (ат, бөрене, гимнастикалық қабырға) секіргенде, жерге міндетті түрде екі аяқпен түсу керек. 6. Біріңнен соң бірің жүріп келе жатқан кезде және жаттығу орындау кезінде ара қашықтық қатаң сақталсын. 7. Гимнастикалық құрал - жабдықтардың қолдануға жарамдылығын анықтап алу қажеттілігін ұмытуға болмайды. Құрал - жабдықтардың таза болуын, тот баспауын қадағалап отыру керек. Снарядтарын бекітілуі мұқият тексерілсін. 8. Арқан бойымен төмен түскенде екі қолымен кезек ұстап, екі аяқпен демеп, асықпай түсу керек. 9. Гимнастика сабағында міндетті түрде арнаулы киім кию қажет екенін ұмытуға болмайды. 10. Гимнастикалық таяқшамен немесе секіртпемен жаттығу орындағанда, оларды жақын тұрған балаларға тигізіп алмауды қатты ескеру керек.
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