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Внедрение обновленной программы содержания в практику

ОРАЗЫМБЕТОВА  АЛИЯ  СЕЙЛХАНОВНА
Ақтөбе қаласы, №36 қазақ орта мектебі
Орыс тілі және әдебиеті пәні  мұғалімі

«Учение без мысли – напрасный труд» Конфуций

        Вникая в слова, сказанные Конфуцием, я все больше убеждаюсь в том, что
после  каждого  урока,  который  я  провела  в  первом  классе  с  начала  года,  я
ловила  себя  на  мысли,  что  современный  учитель  должен  размышлять  над
своими проведенными уроками.  Иначе  учитель никогда  не  сможет  добиться
хороших  результатов  в  обучении.  Обновление  содержания  среднего
образования  является  новой вершиной для  современных педагогов,  которую
придется  брать  штурмом.  Ведь  перед  педагогами  стоит  важнейшая  задача:
воспитать  и  обучить  таких  учеников,  которые  смогут  адаптироваться  и
реализовать себя в современном мире.
       Целью  учебной  программы  по  предмету  «Русский  язык»  является
формирование  функционально  грамотной  личности  через  развитие
практических  навыков  применения  языковых  единиц  в  четырех  видах
деятельности:  слушании,  говорении,  чтении,  письме.Акцент  делается  не  на
полученные знания, а на процесс их применения.
Для  достижения  поставленной  цели  на  уроке  учителю  необходимо  решать
следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить,  читать и писать;
формировать лингвистическое отношение к единицам языка.
К  сожалению,  в  современной  школе  язык  изучается  в  письменном  виде,  от
учеников  требуется  грамотность  в  виде  орфографии,  изучении правил,  но  в
тени остается то, как эти полученные знания ученики смогут использовать в
жизни.  И  коммуникативная  компетенция  остается  одной  из  важнейших
характеристик языковой личности. На практике, учащиеся не всегда в должной
мере владеют навыками коммуникации. И обновленная программа содержания
среднего  образования,  которая  ввелась  с  нового  учебного  года,  позволяет
развитие этих навыков.
       Я поняла, что структура новой модели школьного образования должна
развиваться  в  контексте  вопроса  «Для  чего  учиться  в  школе?»  вместо
традиционного «Чему учить в школе?». Курсы, которые я прошла летом, дали
возможность  ознакомиться  с  обновленной  учебной  программой.  Хочется
отметить, что во время курсов я и мои коллеги отрабатывали навыки речевой
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деятельности: слушание, говорение, чтение и письме. Цели обучения, критерии
оценивания  учебных  достижений  учащихся,  возрастные  особенности
первоклассников,  стратегии  обучения  языку,  особенности  организации
обучения  в  контексте  «сквозных»  тем,  использование  которых  позволяет
интегрировать знания из разных предметных областей и способствует тому, что
учащийся,  взаимодействуя  с  миром,  познает  сам  себя,  самоопределяется  в
системе жизненных отношений.
Все, чему я научилась на курсах, я постаралась внедрить в свою практику.
      И  хотела  бы  свою  практическую  деятельность  разложить  по  этапам,
которые мы соблюдаем при планировании краткосрочного плана. Итак, первое
это  организационный момент.  Впервые дни моей  практики,  при  проведении
психологического  настроя,  мне  было  трудно,  когда  я  ребятам  предложила
короткие стишки. Почему? А потому что некоторым ученикам просто стало
скучно.  Я  пришла  к  выводу,  что  в  классе  детей  можно  разделить  на  две
категории:  это  –  ученики,  которые  хоть  немного  владеют  русским  языком;
второе  -  это  ученики,  которые  совершенно  не  понимают русского  языка.  И
когда я стала разучивать стишки, ученики, владеющие русским языком, быстро
заучивали, и им становилось скучно на уроке, пока другие выучат. Я решила на
психологический настрой подбирать мультипликационные ролики, а учеников,
которые хоть немного знают русский язык сделать моими помощниками. И эти
ученики стали  с  интересом  мне  помогать  и  уже  не  скучали,  как  на  первых
уроках.
      При разделении на группы я также столкнулась с трудностями. В первый
день у меня был полный хаос. Ученики запутались, некоторые не хотели сидеть
друг с другом, они хотели сидеть со своими друзьями. На следующий раз я
решила,  что  надо  каждому  надо  указать  его  место.  Для  этого  я  на  столах
разложила цифры и объяснила всем, как надо садиться по группам. И с того
момента мы с учениками делились на группы с помощью стикеров: красный и
зеленый; с помощью цифр: 1 – 2; с помощью шариков разноцветных. И сейчас
мои  первоклашки,  придя  в  класс,  уже  не  путаются,  куда  и  как  садиться.  Я
поняла, что надо тщательно обдумывать каждое слово и выражение, с помощью
которых ты будешь давать инструкции ученикам. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
      На  первых  уроках  я  заметила,  что  ученики  казахских  классов  с
удовольствием учили слова и выражения приветствия.  Каждый из них хотел
показать свою готовность к уроку, и что самое главное - ученики ждали, пока я
оценю их. Процесс оценки ответов тоже пришлось продумывать до мелочей.
Первоклашки не умеют вести дневники, а ведь связь с родителями надо как-то
поддерживать.  Для  этого  я  решила,  что  каждый  ученик  заведет  тетрадь
простую, где я смогу за каждый день ставить оценку в виде смайликов-наклеек.
     Я не стала скупиться на смайликах и за каждое проявление активности я
оценивала.  Если  это  была  работа  с  учебниками,  я  клеила  смайлики  на
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учебниках, если это была работа на раздаточном материале, я клеила смайлики
на  этих  листочках.  Хочу  сказать  больше,  что  на  первых  уроках  мне  было
трудно весь урок держать учеников только на устных заданиях по учебнику. И
тогда мне пришла на ум мысль, что не зря, оказывается, урок первое полугодие
у первых классов длится 35 минут.
Так  как  это  ученики  сельской  местности  на  каждый  урок  я  готовила
раздаточный  материал  для  учеников,  чтобы  не  потерять  интерес  к  урокам
русского  языка  в  глазах  первоклашек.  А потом работа  на  этих раздаточных
материалах  позволяет  ученикам  развивать  эстетику,  вкус  красоте,  развивает
аккуратность,  моторику  рук,  а  развитие  моторики  рук  позволяет  развивать
мышление ( как это можно проверить? Легко. Возьмите шарик и подбросьте его
и несмотря на свои руки и движение рук вы поймаете его, а если наоборот вы
будете следить за своим руками, а не за шариком вы его не сможете поймать,
ведь мысль опережает движение).
     Чтобы середина урока проходила интересно, насыщенно мне приходилось
подбирать задания и для тех, кто хоть немного знает русский язык и для тех,
кто еще совсем не знает языка. И детки, которые уже знакомы с языком они с
интересом  рассказывали,  где  им  приходилось  сталкиваться  с  языком.
Некоторые  ребята  говорили,  что  они  в  семье  говорят  на  русском  языке,
некоторые  хвастались  тем,  что  они  посещали  детский  сад  и  там  имели
возможность изучать русский язык.
     В особенности мне понравилось, как я апробировала на практике метод
физического реагирования. Этот метод я начала применять с первых моментов
проведения уроков. Когда я старалась запутать учеников, показывая части тела,
когда  я  пыталась  увидеть  поняли  ученики  материал  об  одежде,  когда  я
пыталась выяснить знают ли ученики, какого они пола: девочки или мальчик,
знают  ли  они,  во  что  они  одеты.  В  особенности  ребята  с  удовольствием
отвечали на вопрос,  что юбки одевают только девочки,  и что брюки можно
одевать и девочкам и мальчикам. Я заметила, что ученикам нравиться убеждать
меня в том, что они понимают и знают то,  что я хочу от них услышать. На
примере  это  звучит  примерно так:  поднимите  руки  те,  на  ком сейчас  одета
юбка,  встаньте  те,  на  ком  сейчас  брюки,  покажите  ручку  те,  кто  является
девочкой,  топните  ногой  те,  кто  у  нас  мальчики.  При  проведении  таких
упражнений  у  учеников  сразу  появлялась  улыбка  на  лице,  поднималось
настроение,  они  с  удовольствием  поправляли  тех,  кто  не  правильно
отреагировал на то или иное задание.
     При проведении уроков я использовала тот материал, который мы получили
от  методиста  в  качестве  методического  пособия  и  ресурсы  к  ним.  В  этих
ресурсах даются разные раздаточные материалы, которые можно использовать
на  уроках.  Я  заметила,  что  выполнение  некоторых  заданий  дается  трудно
нашим  ученикам.  Например,  раздаточный  материал,  где  ученики  должны
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дорисовать вторую половину девочки и раскрасить ее. Я убедилась в том, что
это задание было очень трудным и некоторые ученики не смогли выполнить
это  задание  без  помощи  учителя. Я  наблюдала,  что  некоторые  ученики  не
имели представления как лучше раскрасить. Тогда я стала просто использовать
из ресурсов те задания, которые наиболее подходят к моим первоклашкам. Я
стала  упрощать  некоторые  задания  для  некоторых  учеников,  то  есть  стала
дифференцировать  задания.  Например:  там,  где  ученики  писали  буквы,  тем
ученикам, кто раньше всех сделает задание, я предлагала раскрасить рисунок на
этом листке. Особенно запомнилось мне, как детям было интересно, когда мы
проходили тему «Семья», я напечатала слова брат, сестра, дедушка, бабушка,
мама,  папа и  разрезала  буквы,  и  дала  задание  собрать  буквы  так,  чтобы
получились слова и прочитать, затем попросила учеников рассказать, что они
знают об этих словах, где они чаще всего употребляются.  Таким образом, я
создала  на  уроке  проблемную  ситуацию  и  ученики  сами  раскрыли  тему,
которую  мы  должны  были  пройти  на  этом  уроке.  Хочу  сказать,  что  такой
способ проведения урока ученикам очень понравился.
     Самым интересным в моей практике прошел урок, который мы провели с 
моими коллегами на трех языках на предметной неделе начальных классов. Я 
мои коллеги учитель иностранного языка и учитель начального класса решили 
показать урок по познанию мира. Так как это был урок в казахском классе 
учитель начального класса начала урок на родном языке, я продолжила его на 
русском языке, а учитель иностранного языка провела конец урока. Мы сделали
пропорцию во времени 15-10-10. Ученикам очень понравился такой урок и 
коллегам, которые наблюдали наш урок. Дети вели себя естественно и 
свободно.
      Рефлексия урока - это немаловажный этап. От него зависит, как ты будешь 
планировать свой следующий урок. Самый удачный момент при проведении 
рефлексии я считаю, когда у меня не оказалось под рукой готового смайлика, я 
нарисовала улыбающегося и сердитого смайлика на доске и попросила 
учеников наклеить стикеры под этими смайликами. Поведение детей меня 
удивило. «А можно нам нарисовать смайлик на стикерах?» - попросили они 
меня. И начали рисовать. В этот момент я увидела, с каким воодушевлением 
ученики рисовали свои смайлики. Я поняла, что моя работа подобна работе 
ювелира. У ювелира в руках – многогранный алмаз, а у педагога в руках 
бесценное сокровище – ребенок.        
     Объединяет эти профессии результат работы. Какие будут грани, во многом 
зависит от компетентного учителя. Обновленная программа позволила мне 
взглянуть на мою работу совершенно с новой стороны. Она просто облегчила 
мне мой труд учителя, дала возможность творить. Выражение Конфуция «Если 
я дам тебе рыбу, ты будешь сыт один день, а если я тебя научу рыбачить, ты 
будешь сыт всю жизнь» является стимулом к действию и учителей, и учащихся.
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География пәнін оқытуда критериалды  бағалау жүйесін қолдану

САПАРОВА  ЖАДЫРА  МУКАНБЕТКАЗИЕВНА
Ақтөбе қаласы, №36  қазақ орта мектебі

География  пәні мұғалімі

"Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ, 
ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы“ 

А. Байтұрсынов 

Бүгінгі  таңда  Қазақстанда  білім  берудің  деңгейі  мен  сапасына  жаңа
талаптар  қойылып  отыр.  Қазақстан  Республикасында  соңғы  жылдары  білім
беру  саласындағы  жүргізіліп  жатқан  реформалар  еліміздегі  білім  беру
сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік
сұранысқа  жауап  бере  алатын  мамандарды  даярлау  және  бәсекеге  қабілетті
білім беру болып табылады. Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық
мұғалімдердің  кәсіби  даму  саласындағы  жаңа  көзқарасы  олардың
педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. 
        Сапалы  білім  беру  –  оқыту  мен  тәрбиелеудің  үздіксіз  үдерісі.  Қазіргі
кезде білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой-
талғамы  бар,  адамгершілігі  жоғары,  қабілетті  жеке  тұлғаны
қалыптастыру.Бұрын  оқытуда  оқушылар  тек  қана  тыңдаушы,  орындаушы
болып келсе,  ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне
ерекше мән беруіміз керек.
        Бүгінгі  білім  беруде  оқушыны  білімділік,  іскерлік,  шығармашылық
әдістерге  баулудың  жолдарын  іздестіре  отырып,  мұғалім-шәкірт  арасында
рухани және сезім бірлестігін айқындайды.
Қазіргі  кезде  оған  жететін  жаңа  педагогикалық  технологияларда  баршылық.
Соның бірі - критериалды бағалау жолдары.
        Критериалды  бағалау –  оқушының  оқу  нәтижелерін  білім  беру
мақсаттары  мен  мазмұнына  сәйкес  келетін,  білім  беру  үдерісіне
қатысушылардың (оқушы, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және
т.б.) барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған
өлшемдер  арқылы  оқушының  оқу  жетістіктерін  салыстыруға  негізделген
үдеріс.
      Бағалау - оқу дәлелдері жоспарлы және жүйелі жинақталатын және де оқу
сапасы туралы қорытынды қабылдау үшін қолданылатын кез келген қызметті
сипаттайтын ұғым. Бұл ұғым екі аспектіні көздейді:  оқуды бағалау және оқу
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үшін бағалау.  Бағалаудың түрлі нысандары олардың оқуды жақсарту әлеуеті
тұрғысынан  сипатталған  және  бағытталған.  Оқуды  критериалды  бағалауды
зерделеуге  бағытталған.  «Бағалау»  термині  «жақын  отыру»  деген  сөзді
білдіреді.  Бір  адам  басқа  адамның  не  айтып,  не  істегенін  немесе  өзін  өзі
бақылау  жағдайында  өзінің  дербес  ойлауын,  түсінігін,  тәртібін  мұқият
бақылауы  болып  табылады.  Бұл  ресми  тестілер,  емтихандардан  бастап,
мұғалімдер күніне жүз рет өткізетін бейресми бағалауға дейінгі бүкіл бағалау
түрлерін  қамтиды.  Бір  тестілер  қолдағы  қарындаш пен  қаламның көмегімен
жүргізілсе,  басқалары  сыныптағы  әдеттегі  сөйлесу  кезінде  сұрақ  қоюға
негізделеді. Бағалаудың барлық түрлеріне жалпы сипаттамалар тән және олар
төмендегілерді қамтиды:

 қадағалау;
 алынған мәліметтер интерпритациясы;
 бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға бағытталған қорытынды.

Мұғалімнің бағалаудағы ролі:
 Мұғалім  тәлімгер  ретінде  -  кері  байланысты және  әр  оқушыға  қолдау

көрсетуді қамтамасыз етеді;
 Мұғалім жетекші ретінде - топтағы ағымдағы жұмыс үдерісіне алып жүру

үшін диагностикалық ақпарат жинастырушы;
 Мұғалім есепке алу маманы ретінде - оқушылардың өсуі мен жетістіктері

туралы жазу;
 Мұғалім  баяндамашы  ретінде  -  оқушылардың  өсуіне  қатысты  ата-

аналарына, оқушыларға және мектеп әкімшілігіне баяндау.
Оқу үшін бағалаудың негізгі сипаттамалары:
1. Оқыту мақсатымен бөлісу.
2. Алда не күтіп тұрғанын оқушылардың білуіне көмектесу.
3. Өзін-өзі және құрбыларын бағалау.
4. Оқушылардың жақсарту үшін не қажет екендігіне көмек беретін пікірлермен
қамтамасыз ету.
5. Оқушылардың өздерін жетілдіре алатынына сенімділігін дамыту.
6. Өзара бірлесіп бағалау туралы ақпаратты талдау және ойластыру.

Қадағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не істей
алатындығын,  сонымен  қатар  олардың  қандай  қиындықпен  кездесуі  мүмкін
екендігін  анықтау  қажет.  Сыныптағы  әдеттегі  іс-әрекетті,  балалардың  өзара
әңгімесін  тыңдап,  тапсырманы  орындап  отырған  оқушыларды  қадағалау.
Оқушының сұрақтарға берген жауаптары бақылануы керек. Бағалайтын тұлға
алынған мәліметтердің мәнін анықтай білуі қажет.
Оқу үшін бағалау -  бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында
тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек
екендігін  анықтау  үшін  оқушылар  мен  олардың  мұғалімдері  қолданатын
мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. 

6



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

Критерийлер -  оқытудың  міндеттерін  жүзеге  асыратын  өлшемдер,  атап
айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Оқушы  жетістіктерін  критериалды  бағалау  жүйесі  төменде  қарастырылған
міндеттерді шешеді:

 Әрбір  оқушының сабақ  үдерісіндегі  әр  кезеңіндегі  дайындық  деңгейін
анықтау;

 Білімді  меңгерудің  жыл аяғындағы ғана емес,  күнделікті  білім алудың
даму динамикасын айқындауы;

 Оқушының  сабаққа  қызығушылығын,  белсенділігін  арттыруы.  Бағаға
қарсы теріс көзқарастың болмауы;

 Оқушы  білімінің  жүйеленуі,тереңдеуі,есте  сақтауы.  Оқушыны
табандылық пен шыдамдылыққа тәрбиелеуі;

 Білім алу барысындағы қиындықты, қателікті, білім олқылықтарын және
оның себептерін дер кезінде анықтауы;

 Оқушының білім алу үдерісін қадағалап, дәл және жедел түрде сапалы
білім алғаны жөнінде кері байланыс ақпаратын алуы;

 Оқушының барлық жұмыс түрлерін бағалауы. (өзіндік жұмыс, ағымдағы
бағалау, қорытынды бақылау, тренинг,үй жұмысы, шығармашылық т.б)

 Оқушының білімін ағымдық және қорытыныды бағалау;
 Баға сапасын арттыру.

Критериалды бағалау
Мұғалімдерге:
1. Сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге;
2. Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға;
3. Білім беру сапасын арттыруға;
4. Оқытудың сапасын жақсартуға;
5.  Әр  оқушының жеке  ерекшеліктері  мен  қабілеттерін  ескере  отырып,  жеке
оқыту траекториясын құруға;
6. Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға;
7. Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
Оқушыларға:
1. Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және
ойлау әрекетінің типтерін қолдануға; 
2. Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін
білуге және түсінуге; 
3. Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға;
4.  Шынайы  міндеттерді  шешу  үшін  өз  білімдерін  қолдануға,  түрлі
көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 
     Мұндай бағалау жүйесінде біз  балаларды оқытуда жеке жұмыс,  топтық
жұмыс,  ой  қозғау,  ББҮ  кестесі  (INSERT),  топтастыру,  рефлексия  сияқты
бірнеше  әдістерді  қолдана  аламыз.  Осы  әдістерді  қолдана  отырып
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оқушылардың  оқуға  деген  ынтасының,  қызығушылығының  арта  түскенін
байқауға  болады.  Критериалды  бағалау  жүйесін  әрбір  сабақта  тиімді
пайдалануға болады. 
   Сабақтың соңында ББҮ кестесін толтырту. (INSERT) картасы беріледі
Білемін
Нені білдім?
Білгім келеді
Критериалдық бағалау жүйесінің қызметі:

 балаға оқытудың әр сатысындағы дайындық (меңгеру) деңгейін 
           анықтауға мүмкіндік береді.

 көп  балды  шкаланы  пайдалануда  үлкен  саралау  мүмкіндігімен
ерекшеленеді және мұғалімге бағаның кейбір айырмашылығын көрсетуге
мүмкіндік береді;

 оқушының  тек  оқу  жылындағы  ғана  емес  сонымен  қатар  оқу  барысы
кезіндегі білімді қабылдауының объективті динамикасын алуға мүмкіндік
береді;

 ағымдағы  және  қорытынды  бағалар  қоры  арқылы  оқушы  еңбегінің
нәтижесін көрсетуге болады;

 білімді бағалаудың объективтілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді;
 оқушының әртүрлі жұмысты орындағаны үшін алған бағаларының мәнін

түсініп,  жіберген  қателіктерін  анықтап,  қатемен  жұмыс  жасауға
мүмкіндік береді;

 ата-ана - мектеп - оқушы арасындағы байланысты нығайта түседі.
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: 

 Мектепте оқыту сапасын жоғарлату
 Мектеп  бітірушілердің білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критериалды бағалаудың міндеттері:
 Сабақтың әр  бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;
 Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;
 Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;
 Оқушының  білім  алу  барысындағы  қателіктері  мен  олқылықтарын

айқындауға;
 Әртүрлі  жұмыс  барысындағы  алған  өз  бағасының   әділдігіне  көзін

жеткізуге;
 Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;
 Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және

ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге
Практикалық маңызы

 Тек қана оқушы жұмысы бағаланады;
 Орындалған жұмыс алдын ала белгілі үлгі (эталонмен) салыстырылады;
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 Оқушы  өзінің  жұмысын  бағалауға  мүмкіндік  беретін  нақты  бағалау
алгоритмін біледі және ата-анасына ақпарат бере алады; 

 Критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады
     Қазір дүние жүзінде оқытудың тиімді жолдары мен жаңа әдіс-тәсілдерін
іздестіру жүріп жатыр. Солардың бірі үздіксіз мектептерде географиялық білім
беру  және  оқушылардың  білімін  тексеруде  сабақ  барысында  критериалды
бағалау жүйесін қолдану, оқушының өзін – өзі тексеруі, оқушылардың бірін –
бірі тексеруі, оқытудың модельді жүйесі, дарынды балалармен жұмыс істеудің
жаңаша әдіс – тәсілдерін қолдану жатады.
      География пәнін оқытуда  критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы біз
оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік
жауапкершілікке,  тұлғалы нәтижеге,  бағытқа  жеткіземіз,  білім  алушылардың
дайындық  деңгейі  мен  өсу  динамикасын  кез  келген  кезеңде  анықтаймыз,
әртүрлі  жұмыстардан  алған  бағаларды  дифференциалдауға  қол  жеткіземіз.
Бүгінгі  оқушының  білім  сапасын  критериалды  бағалау  жүйесі  арқылы
жетілдіруге  болатынына  күнделікті  оқу  үдерісінде  қолдануымыздан  көз
жеткізуге болады.  Бүгінгі заман талабы - жан-жақты дамыған, өзіндік «мені»
қалыптасқан  тұлға  тәрбиелеу.  Оқушы  тұлға  болып  қалыптасуы  үшін  оның
бойында  түрлі  жағдаяттағы  проблеманы  анықтауға,  өзіндік  тұжырым  жасай
білуге,  өзіндік  бағалауға,  сыни  ақпараттарды  өз  бетімен  табуға,  талдауға,
логикалық  операцияларды  қолдана  отырып дәлелдеуге,  жалпы алғанда  жеке
адамның  құзыреттіліктері  қалыптасуы  қажет.  География  пәнін  оқытуда
сабақтағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе
ауызша  түрде  баға  қою  арқылы  бағалайды.  Олар  қолданатын  кез  келген
нысананың артында тек қана объективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті
емес  нормалар  мен  стандарттар  ғана  емес,  сондай-ақ  баланың  дамуы,  оқуы
және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін өзі бағалау, қабілеттілік және
күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатыр. 

Критериалды  бағалау  жүйесі  оқушының  белсенділігін  арттыруды,  оқу
үдерісінде жарыса, бәсекелесе білім алуға қол жеткізеді.
Мұның тәжірибелік маңыздылығына келетін болсақ:
- жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады;
- оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады;
-  бағалау  критерийлері  нақты  оқыту  мақсаттарын  айқындайды,  сондықтан
оқушыларға баға оқып- зерделенген материал бойынша ғана қойылады.
- оқушының оқуға және өзін-өзі бағалауға ынтасы артады.
     «География» пәні төмендегі бағалау критерийлерімен бағаланады: 
Критерийлер. Дескрипторлар. 
А - Білу және түсіну. Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу 
бағдарламасы мақсатына сәйкес келетін нақты фактілерді, ақпараттар және 
сипаттамаларды білу және жаңғырту. Алынған ақпаратты талдау, қайта 
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жаңғырту, болжау жасау арқылы түсінгендігін көрсете білу 
В - Қолдану. Бұрын алған ақпараттар мен білімдерін жаңа немесе таныс емес 
жағдайларда және контекстерде қолдану, пайдалану. Білгенін, түсінгенін, 
дағдыларын сабақ барысында қолдану арқылы көрсету. 
С - Сыни ойлау және зерттеу. Білім көзінен алған ақпараттарды талдау, 
синтездеу, бағалау арқылы пікірлер қалыптастыру. Жекелегенсыныптар мен 
пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар 
мен нәтижелерді жинақтай алу және оларды талдай алу қабілеттілігін көрсету. 
Ұсынылған болжамдарды дұрыс ақпараттар жинақтау және деректерді 
пайдалану арқылы зерттеп , бағалап, өз бетімен қорытынды жасау. Әр 
сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес 
келетін жасалған қорытынды жайында ой қозғау қабілеттілігін көрсету. 
D -  Коммуникация және рефлексия. Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу 
бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар, фактылар мен 
ойларын, пікірлерін ауызша және жазбаша ұсыну. Басқа адамдар ұсынған 
ақпаратты тыңдап және сәйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін көрсету. 
Басқа адамдардың көзқарасын қабылдай отырып, өз көзқарасын түсіндіру 
арқылы ортақ ойға келу. Айтылған ойларды, пікірлерді , оқиғаларды ой 
елегінен өткізу арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс нәтижесінде іс-
әрекет жасау. 
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K00043      26.11.2020

Мектепалды даярлық топтарының сөйлеу қабілеттерін дамыту

    ОРАЗЫМБЕТОВА УЛБОЛСЫН САГЫНДЫКОВНА

                    Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ                 
Мектепалды даярлық сынып мұғалімі

      Егемен еліміздің келешегі үшін дені сау, рухы биік жеке тұлғаны мектепке 
дейінгі кезеңнен қалыптастыру бүгінгі таңғы өзекті мәселелері болып 
отыр.Бүгінгі мектеп қабырғасында жүрген оқушылар еліміздің 
ертеңі,ұлтымыздың болашағы екені даусыз.Баланың ақыл-ойын 
жүйелеу,ойлау,қабілетін жетілдіру,дәлдікке үйрету,шындыққа тәрбиелеу 
мақсатында сауатылыққа баулу-бүгінгі күн талабы.
     Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби өзінің «Бақыт жолында» 
атты философиялық шығармасында адамның танымын дамыту арқылы ғана 
оны бақыт жолына жетуге болатындығына тоқталса, : Ағартушы ұстаз 
Ы.Алтынсарин өзінің көптеген еңбектерінде таным әрекетінің негізгі-оқу, білім
деп тұжырымдайды Мектепте даярлық топ балаларының ойын арқылы сөздік 
қорларын дамыта отырып, шығармашылық жұмыстар жүргізу, тіл дамытудың 
тың жолдарынан іздену, айқындау. Осы мақсатта ұлттық ойынды қолданғанда 
оқушылардың тілі ширайды, ойы дамиды, зейінділікті, ұстамдылықты, 
ойлылықты бағдарлай біледі.
  Ойынның сабақ барысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен ұштастыру.
Баланың ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да әрекеттерін 
айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым құбылыс не әрекет сияқты 
болғанымен, ол ұжымдық әрекет. Ойын арқылы оқушы неге үйренеді?
 Қисынды ой-қабілетін дамытады
 Өздігінен жұмыс істеуге үйренеді
 Сөздік қоры баийды, тілі дамиды
 Зейіні қалыптасады
 Байқампаздығы артады
 Өзара сыйластыққа үйретеді
 Ойынның ережесін бұзбау, яғни, тәртіптілікке баулиды
 Бір-біріне деген оқушы сенімі артады достыққа, ынтымақтастыққа 
баулиды
     Сабаққа қызығушылығы артады. Мысалы; Қай сөз артық? деген ойынын 
ойнауда артық сөзді табу ақ, қара, сары, тауық. Сонымен бірге допты лақтыру 
арқылы «жабайы аңдардың атарын ата ойлай отырып ойыңды айт ойыны 
айнааламен танысу тіл дамыту сабақтарында көп қолданамын мысалы сипап 
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сезу арқылы затты сипаттау және не екенін табу. Вен диаграммасын құру 
көкініс пен жемісті тап олардың екеуі де ортақ ағзаға пайдасы мол.
    Қарапайым математикалық сабақтарында айтылатын нәрсенің, әңгіменің 
логикалық жүйесін құру білігін қалыптастыру: әңгімені неден бастайтынын 
анықтау, оны немен аяқтау, бір ойдан келесі ойға бірізділікпен өту; 
мысалы слайдтан толассыз сұрақтар қою арқылы суретпен қарапайым 
математиканы байланыстыра әңгімету және есептер құратуға тырысамын.
      Балалардың сөздік қорымен жұмыс жасау көркем әдебиет тіл дамыту сауат 
ашу сабақтарында жұмбақ . жаңылтпаштар айту мақал мәтелдер қарама қарсы 
сөздер жаңа сөздер мен ұғымдарды синонимдерді, антонимдерді игеру, кітап 
суретерімен және көркем әдебиет тілімен танысу шығармадағы жағымды 
жағымсыз кейіпкер туралы әңгімелегенде,жақсылықтың жамандықты жеңгені 
сол кейіпкердің орныныда өзің болсаң кайтер едің деген сияқты қызықтыратын 
жетекші сұрақтар қоя отырып ой –қиялын логикалық дұрыс жүйелеп 
шығармашылықпен әңгіме айта білуге жаттықтырамын.
     Сөйлеудің дыбыстық жағын дамыту: дыбысты таза айту, дауыстың ырғағы 
мен күшін реттеу, мәнерлілік, фонематикалық есту. Дауыс ырғағын келтіріп 
дыбыстарды анық айтуға тіл сындыру жаттығу ойындары ит қалай ырылдайды, 
ара қайтеді.жылан қайтеді. р дыбысын айта алмайтын балаларға ра ра рар келді 
ұшып ара тағы басқа.. Балаларды ауызша және схемалық жазбаша сөйлеуден 
сөйлемдерді анықтауға үйрету, берілген сөздерден сөйлем құрау, сөздерді 
буынға бөлу, балаларды сөздің дыбыстық құрылымымен танысады.немесе 
әріпке суретті қос .суреттке- суретті қос дегенсияқты ребустар шешу 
суреттегіжануарға немесе затқа дыбыстық талдаулар жасау .слайд Бала  заттың 
бейнесін ғана емес, оның қимыл-қозғалыстары туралы да ойлайды Бейнелі 
ойлау – 6 жасар  бала ойлауының негізгі түрі. Бала  бойына ерекше әсер етіп 
түрткі болатын айналадағы өлі және тірі табиғаттардың сан түрлі құбылыстары.
К.Д. Ушинский –  баланы  табиғатпен жастай таныстыра дамыту, оның өзіндік 
логикалық ойын, сөз қорының, санасының жетілуіне әсері мол екенін 
көрсеткен.      
      Логикалық ойдың, пікірдің дамуы  баланың  келешекте рухының жоғары 
болуына, батыл пікір, нақты шешім айтуына және оны дәлелдеп беруге 
жетелейді. Сондай-ақ, кімде-кім  баланың  тіл қабілетін дамытқысы келсе, ең 
алдымен оның ой қабілетін дамытуы тиіс, - деп көрсетеді
Сондықтан да педагогикада бала ойынына ерекше мән беріледі, өйткені ойын 
үстінде қалыптасатын балалық шақтың түйсігі мен әсері адамның көңіліне 
өмірбақи өшпестей із қалдырады. Бала ойын арқылы өзін толқытқан қуанышын
немесе ренішін, асқақ арманын, мұрат-мүддесін бейнелесе, күні ертең сол 
арман қиялын өмірде жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Сөйтіп бүгінгі ойын, 
бейнелі әрекет ертеңгі шындық ақиқатқа айналатын кезі аз емес. 
      Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына игі ықпал 
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ететін жетекші, басты қүбылыстың бірі деуге болады. Бала ойын арқылы өзінің 
күш-жігерін жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылыстарды ақиқат сырын 
ұғынып, еңбек дағдысына үйрене бастайды. Былайша айтқанда болашақ 
қайраткердің тәрбие жолы, тәлімдік өнегесі ойыннан бастап өрбиді.

     
 Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту сөйлеуге үйрету, даярлық 
топқа арналған бағдарлама мазмұнына сәйкес педагогикалық – дидактикалық 
принциптерді басшылыққа алып жүргізіледі. Даярлық топтағы балалар 
мектепте оқуға ой еңбегіне дайындалатын болғандықтан баланың сөздік қорын 
молайтып қана қоймай, әр сөздің мағынасын дұрыс түсініп қолдана білуге 
үйрету көзделеді. Балаларға антоним көркем сөздерді қолдана білуге үйретуді 
қамтиды.
     Тіл дамыту сабақтарында сөздік қорды молайту тіл дыбыстарын дұрыс 
айтуға үйрету, тілдің грамматикалық жағын қалыптастыруды қамтиды.
Мұғалім сабақ жоспарын жасағанда сабақтың мақсатын өтілетін материалдық 
сипатын ескере отырып, әрбір сабақта төмендегідей 3 - 4 міндетті көрсетуге 
тиісті.
1. Сөздің дыбыстық жағын меңгерту, дыбыстарды дұрыс айтуға төселдіру.
2. Сөздік қорды молайту ( сөз саны 4 – 5-тен аспауы тиіс) үйренген сөздерді 
пайдалану.
3. Байланыстырып сөйлеуге үйрету. Даярлық топтардағы тіл дамыту 
сабақтарының негізгі мақсаты – балардың байланыстыра сөйлеуін жетілдіру.
     Сөздік қорды байыту - айналадағы өмірмен таныстыру. Шығарма оқу, есеп, 
сурет т. б сабақтары мен тіл дамыту кезінде жүргізілетін әр түрлі жаттығулар 
барысында да іске асырылады.
     Кейбір балардың әсіресе үйден келгендіктен сөз ішіндегі кейбір 
дыбыстардың айтылуын, артикуляциясын дұрыс қолдана білмейтіні де 
кездеседі. Ондай балалардың көпшілігі р, л, с, ш, з, ж дыбыстарын алмастырып 
айтатыны байқалады. Қатаң, ұяң, үнді дыбыстарды айтуға қиналады. 
Сондықтан даярлық топта сөздің дыбыстық жағын қалыптастырудағы, ең 
алдымен сөздің дыбысталуын дұрыс айтуды жетілдіруге үнемі назар 
аударылып отыруы тиіс. Ол үшін сөз ішіндегі дыбыстарды дұрыс анық айту, 
үн, дауыс қарқынын қалыптастыру басты мақсат болып табылады.
     Сөзді дұрыс естіп, сөз дыбыстарын өзгертпей қайталауға, сөйлескенде асып -
саспай үн ырғағын өзгерте отырып, анық, ашық айтуға үйретіледі. Сонымен 
қатар тіл мүкістігі бар балармен жек жұмыс істеуді мұқият ескерген жөн. Сауат 
ашу сабақтарында сөздің дыбыстық құрамына талдау жасату, ойындар өткізу. 
Мысалы «Телефон» ойыны. Даярлық топтағы оқушыларға ұқсас с - ш, з - ж 
дыбыстарын ажырата білуге жаттықтыру. Аталған дыбыстарға жиі қатысатын 
өлең, тақпақ, жаңылтпаш айтқызу.
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Мысалы:  Тау дәу болады, дәу тау болады.
Бір топ сөзден тек қана с, ш, з естілетін сөзді табу( сәбіз, сағыз, жалау, жүзім, 
жүгері) басталатын сөздер ойлап табу. Әріпке байланысты жұмақтар шешкізу
Жанында жаздың шуағы,
Жаңбырмен жүзін жуады.
Екі орақ пен бір таяқ
Белін бірге буады.
Ол қандай әріп болады?
Ал зердеге салайық,
Болады екен қай әріп? (Ж ж)
Бақылау жұмысын жүргізу. 13 - 14 сөз жатқа жазу. Суреттің атын өздігінен 
жазып көрсету болып табылады. Осындай жұмыстардың нәтижесі мектепалды 
даярлық топ балаларының сөйлеу қабілетін дамытары сөзсіз.
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

                                        ӘКІМ  ГҮЛЖАН  ОРЫМБАЙҚЫЗЫ
                    Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ                 

Бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп
отыр.   

  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың 2011-2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды сын тұрғысынан  ойлауды дамыту»
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін.
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы.  Ой толғау-
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кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда қолдану керектігін
ой  елегінен  өткізеді.   Белсенді  түрде  өздігінен  үйрену  жолына  қайта  қарап,
өзгерістер  еңгізеді.  Сабақтың  бұл кезеңінде  «Еркін  жазу  әдісі»,  «Бес  жолды
өлең», «Венн көрсетуі» т.б осы сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне
қарай    лайықты  қолданылады.  
 Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат
етіп алынды.

Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 
орналасады. Ішкі шеңбер болып орналасқан оқушылар, сыртқы шеңберге 
орналасқан оқушыларға сұрақ қоя отырып, диалог жүргізеді немесе сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және үй тапсырмасын сұрауға, қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын. 
«INSERT» әдісімен   мәтінді үш бөлікке бөліп, үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады.
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Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі
                                      

ИСКАКОВА  НҰРГҮЛ  НУРУЛЛАҚЫЗЫ
                    Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ                 

Бастауыш сынып мұғалімі
     
       Қазіргі  XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат 
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып, 
толғандырып, анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне 
бар сана-сезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі 
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.
    Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және 
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. 
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды 
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері 
іске асырылуы тиіс.
   Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын   
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп 
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің 
бүгінде ақапараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан 
оқытудың маңыздылығын арыттырды.  Информатика дәуірі басталды. Оның 
қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады. 
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы.   
    Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. 
Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз,
көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат 
алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту 
жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға, студентке, азматтар мен әскерилерге, 
жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында 
тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді. Ел 
азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін 
өтеуде, тек осы жүйе мейлінше тиімді әрі икемді. Жоғарыда айтылған 
факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен олдардың жоғары 
квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту XXI ғасырдағы ең 
әсерлі жүйе болып табылады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Информатика – техниканың дамуындағы 
негізгі ғылымдардың бірі.
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    Технология – ғылымның практикалық қолданылуы. Қазіргі заманда 
дүниежүзінің негізі технология. Ол адамның сана-сезімімен, білімді де 
тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жеткен үлкен жетістігі. Яғни ғылым, 
прогресс болып табылады.
Болашақта ғарышты игеру, адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту, дәлірек
айтқанда, экологиялық мәселелер шешіліп, информатиканың қыр-сырлары 
ашылады. Сонымен қатар, әлі шешілмеген мәселелер тарапында қашықтықтан 
оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар мен қиын 
тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа 
коммуникациялық технологиялар түсінігі компьютерлік техника және 
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту 
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай 
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда, 
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.
  Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып, 
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау
Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз 
байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі 
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген 
қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары 
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді. 
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық 
потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз 
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет.      
     Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және 
аймактық желіні пайдаланып,шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту 
үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
- Қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттей отырып, қашықтан оқыту 
мүмкіндігін пайдаланып, өздігінен қосымша білім алуға болады деген 
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.
     Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің 
бұрынғы дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілуі. Оқу ақрпаратын 
шалғайдағы елді мекендерге жеткізуде қашықтан оқыту технологиясын 
қолданудың ерекше маңыздылығының бар болуы. Қашықтан оқитындардың 
құрамына біріншіден физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оларды 
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күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты 
күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын оқушылар оқи алады.      
     Екіншіден жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп 
адамдар оқыта алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына 
немесе өміріндегі әр түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра 
алады. Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана 
білудің нәтижесінде білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, 
клиент - сервер, мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, 
электрондык оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту 
жүйесінің технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту 
тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең түрлері бола алатындай 
жайлы оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі 
болып табылады.
   Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды 
жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми 
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын 
кең мағынада алсақ, бұл-тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен 
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.
     Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен 
білім алу. Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз 
бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға 
көзқарастарын өзгертеді.
Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз 
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың 
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-
қатынынасының өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені, 
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы 
кез-келген оқыту формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар 
компоненттерден; оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін 
мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды 
қамтиытын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу 
құралдарынан тұрады.
    Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы 
технолгиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияға, 
баспа құралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдықталған 
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
      Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты 
айырмашылығы сонда, қашықтан оқытуда жүйелі, әрі әсерлі интерактивтік 
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, 
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің 
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өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа 
оқу жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да 
күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. Бірақ, 
материалды беру түрі мен мұғалім – оқушы, оқушының өзара қатынастары 
басқаша болады. Қашықтан оқытудың дидактикалық принциптері де 
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту,
көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту принциптері 
т.с.с) күндізгі оқуыдағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық ортасының және 
оның қызметінің мүмкідіктеріне байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге 
асыру ерекше болады.          
    Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру арасында 
(үздіксіз білім беру жүйесінде), оның кейбір жақтарының ерекшеліктерін 
ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан оқуды жүйе және
процесс ретінде айыра білу керек.       
   Қашықтан оқыту – процесс. Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту формалары
сияқты, қашықтан оқыту да педагогикалық жобалаудың кезеңдерін, оның 
мазмұндық және педагогикалық құрамын (педагогикалық технология 
жоспарындағы әдістеме, оқыту формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы 
етуді ұсынады. Бұдан шығатыны, педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері 
мыналар: электрондық курстар, электрондық оқулықтар, оқу құралдарының 
кешендірін құрастыру, желіде оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық
технологиясын жасау. Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және
дәл жоспарлануын, ұймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын 
қойылуын, оқушы мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз 
ететін қажетті оқу материалдарының жеткізілуін, оқушы мен оқу материалы 
арасында кері байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды. 
Әсерлі кері байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай 
қозғалысының дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді. 
Мотивация да кез-келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі. 
Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.  
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L00056       28.11.2020

Жаңартылған білімге жаңаша көзқарас

                                     ЕСЕМҰРАТОВА  АЙГҮЛ  БАҚЫТКЕРЕЙҚЫЗЫ
Ақтау қалалық білім бөлімі «№ 27 Өмірзақ  орта  мектебі» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі
     
      Білімнің бастауы, қайнар көзі – мектеп болса, келешек ұрпақтың алғашқы 
баспалдығы – бастауыш білім беру саласы екені баршамызға аян. Мұхтар 
Шаханов ағамыздың мына бір сөзі ойға оралады. «Бала жүрегі кішкентай күй 
сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында 
үнемі сол кілт жүруі керек» дегендей, бастауыш сынып мұғалімі үнемі ізденісте
болуы керек. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесіне 
ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының
дамуына қатысты болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі 
мен біліктілігіне байланысты. Сондықтан білім беру жүйесін болашақтың 
талабына сәйкес дамыту тиіс. 
   Қай кезде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан 
басталады. Білім саласындағы өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз мамандығын шексіз 
сүйетін, бала үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы 
да, жемісті еңбек ете алады деп ойлаймын. 
   Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт 
түрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. 
Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім, білік пен дағдылары 
кеңейтіліп қалыптасады. Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, 
қарапайым бақылауға тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін 
қайта өмірде қолдана білуіне бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік 
дағдылар, жалпы білімнің іргетасы, танымдық белсенділігі, жүйелі оқу 
әрекетінің қалыптасуына көңіл бөлінген. 
     Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді, 
қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу 
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, жеке, жұппен, топта 
жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана 
білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 
қолдана білу.   
     Жаңа оқулықтарда берілген тапсырмалар мәтінді оқу, оның мазмұнын 
айтумен ғана шектелмей, мәтінге қатысты өзі сұрақтар құрастыруына, себебін 
анықтауына, болжам жасау мен өзіндік бағалауына, сұраққа жауап болатын 
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ақпаратты дереккөздерден табу ретін білуіне, жаман мен жақсыны айыра 
білуіне жетелейді. 
      Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериалдық бағалау жүйесіне өтеді. 
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдың 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 айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы 
бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады 
және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз 
жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты 
қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға 
мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ 
тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім 
деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл 
және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 
бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. 
     Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды 
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл жаңартылған білім 
мазмұның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен 
жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер 
тынымсыз еңбектенуі керек. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында тек өз 
пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп 
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, 
үйренеріміз де көп.     
       Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру 
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі – мемлекеттік, 
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы болып 
отыр. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, 
жаңаша қөзқарас пайда болды. осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың
әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны 
тиімді қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген 
жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай, келешек ұрпақтың
сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
    Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы, оның
ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді
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халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-
мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру – бүгінгі күннің басты талабы. 
    Мұғалімнін алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен 
жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті 
жаңашыл мұғалім керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың серпіліске, 
өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен коріне алатын шығармашыл да 
кәсіби шебер мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз жетті. Оқушылардың 
мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің 
қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім 
оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, 
сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, 
оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен 
күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде 
ерекше білім деңгейін көрсетуде және шығармашыл шешім қабылдай алуын 
талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі 
жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа 
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. 
     Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде 
өзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық 
үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының бірі – мұғалімнің 
кәсіби шеберлігі. «Кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік, 
психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педагогтің жеке 
тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары жатады. Білім мазмұның жаңарту 
тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 
«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде қолдануы керек»-деп Ахмет Байтурсынов айткандай, қазіргі заман 
талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз 
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 
    Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты 
толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі денгейдегі 
тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген 
әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге 
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 
бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал, оның негізі 
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа 
әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын 
арттыру ең басты мәселе.  
      Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әр түрлі құралдарые қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
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етеді.Бастауын сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 
мақсаттары оқушылардың шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді 
талап етеді.
      Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған
бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, 
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, 
коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жүппен, топта жұмыс жасай білу.
Жаңа білім беру бағдарламасы – сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты 
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-
тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді 
стратегиялары) үйретеді. 
    Бағалау жүйесі де өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. 
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 түрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 
Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, 
Франция,Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау 
жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен 
айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту 
мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі 
түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 
оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және 
балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. 
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын 
және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған 
оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою 
арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық 
пәндер бойынша қолданылады. 
      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. 
       Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 
«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 
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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. 
     Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп, «Егер сен болашақтағы өзгерісті 
байқағын келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, 
оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетеклеп, 
жақсы істі бастағалы отырмыз.  
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L00049    28.11.2020

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

МЯЗОВА  КАТЫША ИСМАГУЛОВНА
Ақтау қалалық білім бөлімі «№27 Өмірзақ орта мектебі»  КММ

Бастауыш сынып мұғалімі
     
      Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.     
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
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біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:

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

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

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

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 
бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.
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 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

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

шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 
өту қажет.

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

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

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

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

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

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

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

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

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 

жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-
құлқын қалыптастыру іскерлігі,

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 

дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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L00050           28.11.2020

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

ДУЙСЕНБАЕВА  АКШАКЫЗ  ТАНАТАРОВНА
Ақтау қалалық білім бөлімі «№27 Өмірзақ орта мектебі»  КММ

Бастауыш сынып мұғалімі
     
      Қазіргі  XXI ғасырда ғылым мен технология жетік дамыған. Табиғат 
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып, 
толғандырып, анықталмаған, сыры ашылмаған дүниелерге ақиқаттың түбіне 
бар сана-сезімімен, білімді де тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жетуі 
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.
    Қазіргі уақытта Қазақстан тек білім жүйесінде де жаңа ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және 
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. 
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды 
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері 
іске асырылуы тиіс.
   Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту формасын   
XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен мән беріліп 
отыр. Бұрын технологияларға бағытталған қоғамдық прогрестің нәтижелерінің 
бүгінде ақапараттық аймақта орталықтандырылып жатқаны қашықтан 
оқытудың маңыздылығын арыттырды.  Информатика дәуірі басталды. Оның 
қазіргі мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады. 
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы.   
    Кәсіби білім тез ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек. 
Қашықтан оқыту формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз,
көпшіліктің өз бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат 
алмасуын қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту 
жүйесі әлеуметтік жағдайына (оқушыға, студентке, азматтар мен әскерилерге, 
жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында 
тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын қамтамасыз етеді. Ел 
азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде және қоғам қажеттілігін 
өтеуде, тек осы жүйе мейлінше тиімді әрі икемді. Жоғарыда айтылған 
факторларға сүйеніп айтқанда, мамандарды дайындау мен олдардың жоғары 
квалификациялық деңгейін ұстап тұруда қашықтан оқыту XXI ғасырдағы ең 
әсерлі жүйе болып табылады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Информатика – техниканың дамуындағы 
негізгі ғылымдардың бірі.
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    Технология – ғылымның практикалық қолданылуы. Қазіргі заманда 
дүниежүзінің негізі технология. Ол адамның сана-сезімімен, білімді де 
тәжірибелі ақыл-ой парасаттылығымен жеткен үлкен жетістігі. Яғни ғылым, 
прогресс болып табылады.
Болашақта ғарышты игеру, адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту, дәлірек
айтқанда, экологиялық мәселелер шешіліп, информатиканың қыр-сырлары 
ашылады. Сонымен қатар, әлі шешілмеген мәселелер тарапында қашықтықтан 
оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар мен қиын 
тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа 
коммуникациялық технологиялар түсінігі компьютерлік техника және 
электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту 
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай 
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда, 
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.
  Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып, 
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау
Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттер бір-бірімен тығыз 
байланысты бола отырып. мемлекеттік (республикалық) деңгейіндегі 
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;
құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген 
қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары 
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді. 
Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында зиялылық 
потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, үздіксіз 
білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет.      
     Осыған орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және 
аймактық желіні пайдаланып,шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту 
үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
- Қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттей отырып, қашықтан оқыту 
мүмкіндігін пайдаланып, өздігінен қосымша білім алуға болады деген 
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.
     Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің 
бұрынғы дәстүрлі жүйесіне елеулі өзгерістер енгізілуі. Оқу ақрпаратын 
шалғайдағы елді мекендерге жеткізуде қашықтан оқыту технологиясын 
қолданудың ерекше маңыздылығының бар болуы. Қашықтан оқитындардың 
құрамына біріншіден физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар, оларды 
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күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты 
күндізгі оқу сабақтарына қатыса алмайтын оқушылар оқи алады. Екіншіден 
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта 
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр 
түрлі өзгерістерге қарамастан білім алуды жалғастыра алады. Оқытудың 
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде 
білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент - сервер, 
мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, электрондык 
оқулыктарға, оку-әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің 
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің 
ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең түрлері бола алатындай жайлы 
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі 
болып табылады.
   Қашықтан оқытуға көптеген ғалымдар анықтама берген сол анықтамаларды 
жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми 
негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту ұғымын 
кең мағынада алсақ, бұл-тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен 
кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.
     Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен 
білім алу. Қашықтан оқыту мұғалімнің біліктілігін көтереді, оқушының өз 
бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-аналардың жаңа технологияға 
көзқарастарын өзгертеді.
Түрлі статияларды салыстыра отырып, қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз 
немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы мен артықшылығы бар оқытудың 
жаңа, арнайы формасы. Ол оқушы мен мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-
қатынынасының өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені, 
оқытудың ұйымдастыру өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар оның құрамы 
кез-келген оқыту формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар 
компоненттерден; оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін 
мақсаттардан; оқу орнының түріне қарай қолданыстағы программаларды 
қамтиытын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу 
құралдарынан тұрады.
    Қашықтан оқыту формасының соңғы үш компоненті қолданыстағы 
технолгиялық негіздерге (мысалы, тек компьютерлік телекоммуникацияға, 
баспа құралымен, компакт-дискімен, кейс-технологиямен жабыдықталған 
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.
      Сырттай оқу мен қашықтан оқуды шатастырмау керек. Олардың басты 
айырмашылығы сонда, қашықтан оқытуда жүйелі, әрі әсерлі интерактивтік 
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, 
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің 
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өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа 
оқу жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да 
күндізгі оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады.     
     Бірақ, материалды беру түрі мен мұғалім – оқушы, оқушының өзара 
қатынастары басқаша болады. Қашықтан оқытудың дидактикалық принциптері 
де (ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта 
оқыту, көрнекілік, оқытудың дифрененциалдығы мен жекелей оқыту 
принциптері т.с.с) күндізгі оқуыдағыдай. Бірақ, Интернеттің ақпараттық 
ортасының және оның қызметінің мүмкідіктеріне байланысты, қашықтан білім 
беруді жүзеге асыру ерекше болады.          
    Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім беру арасында 
(үздіксіз білім беру жүйесінде), оның кейбір жақтарының ерекшеліктерін 
ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан оқуды жүйе және
процесс ретінде айыра білу керек.       
   Қашықтан оқыту – процесс. Қашықтан оқу – жүйе. Басқа да оқыту формалары
сияқты, қашықтан оқыту да педагогикалық жобалаудың кезеңдерін, оның 
мазмұндық және педагогикалық құрамын (педагогикалық технология 
жоспарындағы әдістеме, оқыту формаларын) теориялық тұрғыда мағаналы 
етуді ұсынады. Бұдан шығатыны, педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері 
мыналар: электрондық курстар, электрондық оқулықтар, оқу құралдарының 
кешендірін құрастыру, желіде оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық
технологиясын жасау. Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және
дәл жоспарлануын, ұймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын 
қойылуын, оқушы мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз 
ететін қажетті оқу материалдарының жеткізілуін, оқушы мен оқу материалы 
арасында кері байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды. 
Әсерлі кері байланыстың болуы оқушының білмісіздіктен білімділікке қарай 
қозғалысының дұрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді. 
Мотивация да кез-келген қаштықатан оқыту крусының маңызды бір бөлігі. 
Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.  
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Балаға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі отбасының ролі

                                      САРИНА  ГУЛДАНА БАТЫРБЕКОВНА
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Мектеп психологы

      Болашақта ел тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі – бүгінгі күн 
тәртібінде тұрған мәселелердің бірі. Олардың отансүйгіштік сезімін, асқақ 
адамгершілік қадір-қасиетін, танымдық көзқарастарын, рухани-адамгершілік 
құндылқтар арқылы қалыптастыру – үлкен қажеттілік. Жалпы білім беретін 
мектептің педагогикалық құрылымының негізгі құндылығы болып саналатын 
оқушыны жеке тұлға ретінде қарау және оның ішкі жан дүниесінің ерекшелігін 
дамыту – жалпы білім беретін оқу орындарының басты мақсаты.     
    Оқушыларды рухани-адамгершілік тәрбиелеу қаншалықты қиын болса, ол 
соншалықты маңызды да. Рухани-адамгершілік тәрбие оқушының тәртібін 
және рухани дағдысын қалыптастырады. Яғни ол адамның ішкі жан дүниесінің 
ерекшелігін көрсететін адамгершілік деңгейін анықтайтын, сипаттайтын, оның 
тұрақтылығы мен үздіксіздігін, дамуын, қоғамдық мәнін айқындайтын жеке 
тұлғаның ең маңызды ішкі жан дүниесінің элементі.
      Бүгінгі таңдағы сұраныс қоғамды ізгілікке, руханилыққа бет бұрғызып, оқу-
тәрбие жұмыстарын рухани-адамгершілік негізінде ұйымдастырып, 
оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру қажеттігін 
айқындап отыр. «Тәрбие деген не?» деген сұраққа М.Жұмабаевтың 
анықтамасымен жауап берсек, ол – «қандай да бір жан иесіне тиісті азық беріп, 
сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету» деген сөз. 
Тәрбие төрт түрлі: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі және халық 
тәрбиесі. Егерде адам баласына осы төрт тәрбие дұрыс берілсе, оның тәрбиесі 
толық болғаны. Руханилық – ізгі ақылдың шешімі, ізгі жүрек әмірі, ізгі сезім, 
махаббат пен жанашырлықтың саналы және санадан тыс әрекеттерден көрінуі 
болса, ұлы Абайдың айтуынша: «Адамгершілік – махаббат пен әділдік, олар 
барлық нәрседе болады және бәрін шешеді», яғни рухани тәрбие адамдарды 
адамгершілікке, білімге, еңбек пен имандылыққа, бір сөзбен айтқанда жан 
дүниесінің сұлулығына тәрбиелеу деген сөз. Шындығында, адамгершілік мінез 
негіздерінің астарында жалпы адамдық пен ұлттық құндылықтар бірігіп, 
адамдардың рухани мәдениетін жүзеге асыратыны белгілі. 
   Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі тарапынан отбасы 
және ана мен баланы қолдау, өскелең ұрпаққа патриоттық, рухани және 
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адамгершілік тәрбие беру, салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша 
жұмыстар жүргізіліп отыр.
Дегенмен қалыптасқан жағдайдың талдауы көрсеткендей, кәмелетке 
толмағандар арасында қылмыс жасау көбейіп, балалар мен жасөспірімдер, 
жастар  арасында өзіне өзі қол салу, ішімдікпен және басқа жағымсыз 
қылықтармен әуестенушілер артуда. Рухани тоқырау, себепсіз қатыгездік, 
өмірге деген тек тұтынушылық көзқарас байқалуда. 
     Тәрбие мәселесін ұстаздар қауымының мойнына арта салумен іс бітпейді. 
Оның нәтижелі болуы отбасы мен қоғамдық ортаның тәрбие ісінен шет қалмай 
белсене араласуына, бала тәрбиелеудегі жауапкершілікті бірлесе жасауына 
тікелей байланысты. Ол жөнінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заң жобасының 35-бабында : «Ата-аналар балалардың өмірі мен оқуы үшін 
олардың денсаулықтарын, рухани әрі дене қуатының қауіпсіз дамуын, 
адамгершілігі жағынан дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етуге міндетті» 
делінген. Мұндай жағдайда отбасылық тәрбиенің балаға тигізер ықпалы өте 
зор.
     Бұл проблемаларды нәтижелі шешудің кепілі – ең алдымен мектеп пен 
отбасының тығыз байланысы, өзара ықпалдастығы. Алайда қазіргі қоғамда осы 
екі әлеуметтік  институттың өзара ықпалдастықта біріге  іс-әрекет жасауы 
жеткіліксіз болып отыр.  Отбасы мен түрлі үлгідегі оқу-тәрбие ұйымдарының 
арасын жақындастыру үшін қоғамда қандай да бір күш жұмылдыру керек 
болды. Ата-аналарды мектеп қызметін жоспарлау және ұйымдастыру ісіне 
белсенді түрде атсалысып, түрлі іс-шараларға балаларымен бірлесе қатысады.
     Оқушылар мен ата-аналардың рухани-адамгершілік тәрбиесі, отбасын 
нығайту,  оның бала тәрбиесіндегі ролі мен жауапкершілігін арттыру бойынша 
педагогикалық ұжымдардың жұмысын жалпы адами құндылықтар және 
халықтық  дәстүрлер негізінде құру мақсатында ата-аналармен бірлескен 
семинар-кеңестер, педагогигалық оқулар, конференциялар, форум және т.б. іс-
шаралар өткізіледі.
    «Болашақ» тәрбие орталығы барлық деңгейдегі әдістемелік қызметтерді 
отбасымен жағымды ықпалдастық қалыптастыру үшін отбасы тәрбиесінің озық
тәжірибелерін түрлі байқаулар, сайыстар, жарыстар өткізу арқылы таратып 
отыр.
     «Болашақ» тәрбие орталығы ата-аналарды рухани-адамгершілік тәрбие 
жұмысына тарту, құқық бұзушылық пен қылмыстың, ішімдік пен темекі 
шегумен әуестенушіліктің алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру; 
отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі мен жауапкершілігін арттыру бойынша 
басқа ұйымдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жүргізеді. 
     Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Себебі, адам баласы шыр
етіп дүниеге келген күннен бастап, сол ортаның  ыстық-суығына бейімделіп, 
ықпалына көніп, сонда ер жетеді. Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін де өзі 
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отбасын құрып бөлек шықпайынша, туған ата-анасының қол астында, 
қамқорлығында болмақ.
     Мектептің, мұғалімдердің, ата-аналардың арасында тәрбиеленетін бала тек 
саналы қоғам мүшесі, денсаулығы мықты азамат қана болып қоймай, 
шығармашыл, жаңаша ойлай білетін, өмірдің жақсы жақтарына бетбұрыс жасай
отырып, өз үлесін қосатын азамат болуы тиіс. Осы тұрғыда отбасы тәрбиесі 
баланың рухани құндылықтарды бойына сіңіруіне зор ықпал етеді.
Демек, отбасы – негізгі қамқорлық мектебі.
Бүгінгі күні балаға адамгершілік-рухани тәрбие беруде отбасының ролі 
төмендеп кеткен. 
     Осыған орай, соңғы жылдары балалардың мінезінде қатыгездік, бойкүйездік,
рухани құндылықтарға деген немқұрайлылық, енжарлық орын алуда.
Сондықтан, бүкіл әлем адамгершілік құндылықтарға негізделген жаңа білім 
беру бағдарламаларын іздестіруде.
Алғашқы адамгершілік белгілері отбасында қалыптасатыны бәрімізге белгілі. 
Онда туған үйдің жылуын сезбеген, көрмеген бала қатыгез болмағанда қайтеді. 
   Рухани адамгершілік қадір-қасиеттер мен сапаларды оқушының бойына 
дарыту үшін ең алдымен, олардың санлылығын көтеру; екіншіден, 
адамгершілік тұрғыдан сезімталдығын тәрбиелеу және дамыту; үшіншіден, 
баланың бойына жағымды мінез-құлықтың дағдыларын мен қылықтарын үнемі 
сіңдіріп отыру қажеттілігі талап етіледі.  
    Бала бойындағы шынайы рухани-адамгершілік тәрбиесі оны қоршаған 
ортада, отбасында, мектепте, жұртшылық қауыммен қарым-қатынаста, 
жолдастар арасында, көшеде, еңбекте көрініп, нәтиже береді. Рухани 
адамгершілік тәрбие – баланың шынайы тәрбиесінің нығаюына игілікті әсер 
ететін, оның тұлғалық дамуына өзек болатын, өз еркіндігін жасампаздықпен, 
шығармашылықпен паш етуге мүмкіндіктер ашатын түрткі деуге болады.

Рухани-адамгершілік тәрбиесі құнсызданса, қоғамның дағдарыста 
болғаны. Алайда, ол тәрбиенің негізгі субъектісі отбасы болып қала бермек.
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Бастауыш сынып оқушыларының оқу мен 
жазу дағдыларын қалыптастыру

РЫСМАҒАНБЕТОВА  ЖАЙДАРЫ  БІРТАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Бастауыш сынып мұғалімі
   
      Мектептегі оқыту процесі сауат ашудан басталатыны белгілі.Сондықтан 
оның балаға ана тілін оқытып үйретуде алатын орны да ерекше. Сауат ашу 
жұмысының негізгі міндеті – балаға хат таныту, яғни оған оқу мен жазуды 
үйрету.Сонымен қатар , сауат ашу барысында оқушылардың тілі мен ой –өрісін
жетілдіруге де баса назар аударылады.Соның нәтижесінде жас ұрпаққа 
тиісінше жалпы білім негіздерін меңгертіп, адамгершілік, патриоттық тәрбие 
беруге негіз қаланады.
     Демек, сауат ашу білім мен тәрбие алудың кілті іспеттес. Сауат ашудың 
негізгі мақсаты-болашақ ұрпаққа терең білім мен өнегелі тәрбие беру, сол 
арқылы оларды өмірге , өз Отанын , ел – жұртын шексіз сүйе білуге тәрбиелеу, 
білім берудің негізгі бағыттарына қойылатын негізгі талаптардың ішіндегі аса 
күрделісі – алты жастағы балаларды сауаттандыру мәселесі.Өйткені мектеп 
есігін алғаш ашқан баланы оқытудың өзіндік қиындықтары бар. Ол 
қиындықтар балалардың физиологиялық – психологиялық өзгешеліктеріне 
байланысты .Себебі сауат ашу жұмысы оқушылардың оқуға , ой еңбегіне қажет
белгілі бір қабілет бейімділікті талап етеді. Жалпы сауат ашудың нәтижелі 
болуы даярлық кезеңінде жүргізілетін жұмыстардың мейілінше сапалы 
болуына байланысты.Демек, сауат ашуға даярлық жұмыстарын дұрыс 
ұйымдастырып, ұқыпты жүргізуге баса назар аударылады.
      Сауатты жазуға үйрену жұмысы граматикаға сүйенеді.Олай болса белгілі 
бір жазу ережесіне негіз болатын граматикалық құбылыстар сапалы түрде 
ұғындырылып, содан кейін қорытынды шығарылуы қажет.
Дұрыс , сауатты жазуға үйрену үшін сөздерді дыбыс құрамына , буын жігіне 
ажырату жұмысы әріп қалдырып кетпеуге , әріп алмастырып алмауға бір 
сыпыра көмектеседі.Сөздердің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін, теріс 
жазылуынан мағына бұзылатынын балаларға ережені түсіндіргенде де , 
жаттығулар жүргізгенде де , олардың жазуларынағы қателерді түзеткенде де 
көрсетіп, түсіндіріп отырудың пайдасы көп.
     Сауат ашу кезінде оқу мен жазу жұмыстары өзара тығыз байланыста 
болады.Жақсы оқи алатын бала таза да сауатты жаза біледі, ал , жазуды жақсы 
меңгерген оқушы оқуды жеңіл меңгереді.Бір сабақтың өзінде оқу қызметі мен 
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жазу жұмысы бірін-бірі алмастырып және бірін меңгеруге екіншісінің көмегі 
тиіп отырады.
Жазу, таза жазу, дұрыс жазу, сауатты жазу – қай тілдің болмасын басты 
ұстанымы. Сауатты жазудың алғышарты бастауышта қаланады. Мектеп 
табалдырығын аттаған балаға бірінші сыныптан бастап дұрыс сөйлету үшін 
сөздердің дыбыстық жағы, дұрыс айтылуы қадағаланады.
      Оқушының орфографиялық нормаға сай дұрыс жазуы – бастауыш сынып 
мұғалімінің маңдай терінің жемісі. Бастауыш сыныпта бағдарламаға сәйкес 
жоғарыда көрсетілген білім-білік дағдылары қалыптасқан оқушылар сауатты  
жазуға  дағдылану  барысында  графикалық  түрде  қарым-қатынас  жасау  
мүмкіндігіне  ие  болады. Осы арқылы жазуын ғана емес, сөйлеуін  және  
таным  мүмкіндіктерін  жетілдіре алады. Таза жазу  дағдысының  алғашқы 
бастамасы  әріптің  әрбір  бөлігін   дұрыс сызып көруі  арқылы  қалыптасады. 
Әдетте, мұғалім тарапынан оқушыға әдемі, сауатты жаздыру ғана емес, 
оқушының бүкшимей, басын тым төмен салбыратпай, денесін тік ұстап, өзін 
дұрыс игеруіне қатты көңіл бөлінеді. Оқушылар  жазуережесін  сақтап  
отырғанда  ғана  дұрыс  жазуға  үйрене  алады. Сондай-ақ бастауыш сынып 
оқушыларына жазуға төмендегі  талаптар  қойылады, және бұл  талаптар  
бастауыш  мектептің  барлық  сыныптарында  жазу  жұмысының  барысында  
орындалып  отыруға  тиіс:
·        әріпті  дұрыс  жазу, дәптердің  көлденең  сызығынан  ауытқымау;
·        әріптердің  элементтерін  жазғанда  ұзынды-қысқалы қылмай, тегіс, 
бірдей  жазу;
·        әріптердің  бірін  оңға, бірін  солға  қисайтпай,  барлық  әріпті бірдей, 
оңға  қарай  сәл  көлбете  жазу;
·        әріптердің, сөздердің  арасындағы  қашықтықты  бір  қалыпты  сақтап  
отыру,  бірте-бірте жазу  қарқынын  тездете  түсу.
·        түрлі диктанттар жаздыру, әсіресе, сөздік диктантының маңызы зор.
·        сөздікпен жұмыс істету.
·        тақырыпқа байланысты орындау шарты әртүрлі болып келген 
жаттығуларды орындату;
·        сөзді, сөйлемді тақтадан, кітаптан дұрыс көшіріп жазуға мән беру
Ғалымдар зерттеуі іскерлік ойындардың оқушылардың оқу үлгеріміне жақсы 
әсер ететін дәлелдеп отыр.Мен өз сабақтарымда іскерлік ойындарды оқытудың 
тиімді, үнемді, негізгі әдістерінің бірі ретінде қолданамын. Олар оқушыны 
қысым жасамай оқытуға мүмкіндік береді, оқушының оқиғаны терең 
толғаныстармен түсінуіне себепші болатынын байқадым.
Алуан түрлі ребустар, сөзжұмбақтар, құпияхаттар, сөзтуымдар, логикалық 
есептер білім береді және оқушыларды ынталандырады. Математикада "Кім 
жылдам", "Ең үздік есепші", "Хоккей" ойындары тез санауға үйретеді. 
"Бағдаршам", "Дым білмес"ойындары арқылы жол жүру ережелері 
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қайталанады. Ал "ғарышкерлер" ойыны ғылым жетістіктерімен, "Футбол", 
"Хоккей" ойындары еліміздің спорт шеберлерінің жетістіктерімен 
таныстырады. "Ағашты кім тез отырғызады" ойыны табиғатты күтіп ұстауға 
тәрбиелейді. Іскерлік ойындар ойнағанда бала нақты оқиғалардың куәгері 
болып еңбек етуге отбасылық өмірге, қоғамдық қатынастарға әзірленеді.
Идеялар банкі. Бұл әдіс ой майданы деп аталады. Топтық алдына бір міндет 
қойылады, осы міндетті шешу үшін топ мүмкіндігінше жаңа, тың ұсыныстар 
айту керек. Барлық ұсыныстарды топ жинап алып, оларға баға береді. Бұл әдіс 
арқылы проблемалық жағдаят жасалып, оны шешу туралы ұсыныстар айтылып,
ол ұсыныстар тексеріліп, бағаланады және ең жақсы ұсыныстар таңдалып 
алынады.
     Мұғалімнің алдында тұрған ең басты міндеті- оқушыларды сабаққа 
ынталандыра білу, сол арқылы тақырыпты білу, жете меңгеру.ана тілі , 
дүниетану сабақтарын қызықты, тартымды өткізу үшін сабақтың әртүрлі әдіс- 
тәсілдерін орынды қолдануға тырысамын. Жаңа технологияларды пайдалана 
отырып сабақта қолданылатын ойындарды мына төмендегі түрде қолданамын:
1) Оқыта үйрету ойындары. Бұл ойындарды сабақта да, сабақтын тыс 
шараларда да пайдалануға болады.
2) Тілдік ойындар: Ауызша сөйлеу және жазу машықтарын дамытуға арналған.
3) Драмалық, рөльдік ойындар. Қарым-қатынастарын жақсарту, ауызша сөйлеу,
оқушы білімдерін әртүрлі жағдайларда қолдану машықтарын дамыту.
4) Психологиялық ойындар.
5) Грамматикалық ойындар т.б
Сонымен бірге ұлттық ойын түрлерін де кезектестіре, сабақ тақырыбына 
байланысты пайдаланамын. Жаңа материалдарды түсіндіру кезінде «Бәйге», 
«Көкпар», «Асық» секілді ойындарды ойнатамын.
Қорыта келе айтарым баланың оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру 
мақсатында жүргізілген жұмыстар осындай жұмыстар
 Оқушылардың сауаттылығын қамтамасыз етуге, олардың сауаттылық 
деңгейін тексере отырып,білімдегі кемшіліктерді жоюға;
 Оқушының тіл байлығын арттыра отырып , ойлау қабілетін, 
байқампаздығын дамытуға.
    Тіл дамыту сабағында оқушының шығармашылық даму кезігдегі 
қалыптасатын дағдылары
 Өз ойын-пікірін жеткізе білуге;
 Ізденгіштікке ұмтылуға;
 Құбылыстарды шынайы бағалай білуге;
 Толық фантазиялық еркіндікке;
Орфографиялық сауаттылықты нығайту оң әсерін тигізіп, жақсы нәтиже береді 
деп есптеймін.
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МАЗМҰНЫ

• ОРАЗЫМБЕТОВА АЛИЯ СЕЙЛХАНОВНА
• САПАРОВА ЖАДЫРА МУКАНБЕТКАЗИЕВНА

• ОРАЗЫМБЕТОВА УЛБОЛСЫН САГЫНДЫКОВНА

• ӘКІМ ГҮЛЖАН ОРЫМБАЙҚЫЗЫ

• ИСКАКОВА НҰРГҮЛ НУРУЛЛАҚЫЗЫ

• ЕСЕМҰРАТОВА АЙГҮЛ БАҚЫТКЕРЕЙҚЫЗЫ

• МЯЗОВА КАТЫША ИСМАГУЛОВНА

• ДУЙСЕНБАЕВА АКШАКЫЗ ТАНАТАРОВНА

• САРИНА ГУЛДАНА БАТЫРБЕКОВНА

• РЫСМАҒАНБЕТОВА ЖАЙДАРЫ БІРТАЙҚЫЗЫ
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