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Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

АЙТБАЕВА САКИШ ЕРГАЛИЕВНА
Қарағанды облысы Шахтинск қаласы 

А. Бокейханов атындағы мектеп-лицейінің 
бастауыш сынып мұғалімі

  Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жүйесінде жаңа ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды 
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп 
келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең 
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі 
принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның 
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс.        
    «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі 
компьютерлік техника және электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның
әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-
тәсілі уақыт талабына сай өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада 
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың 
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды 
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын 
және құралын табу болды. Бұл ізденіс «педагогикалық технология» деген 
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып 
келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен ортаның дамуының негізгі құралы 
болып ақпараттық ресурстар табылады. Сауатты өмір   – дамудың жаңа 
фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту технологиясын құруға біртіндеп 
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады. 
Компьютерлік технология білім ортасына ене отырып, оқыту процесін 
жақсарту үшін құралдар мен әдістерді қолдануға әкеп соқтырады. 

Негізгі базалық білім беру аймағында қызмет көрсету жағынан да 
қашықтан оқыту мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы 
технологияны пайдалану ауылдық жерлерді де жылдам ақпараттандыруға 
көмектесуде. Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан 
оқыту әдісі болып табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер 
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды 
басқару және өз бетімен білім алу.

Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары 
жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі 
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жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін 
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің 
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.
Қашықтан оқытудағы мұғалімдердің біліктілігін көтерудегі артықшылықтары:
· экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
· коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы және оны қолдану болып 
табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
· педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және 
индивидуалды болып келеді;
эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне 
ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың, 
тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
      Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның 
симпатикалық ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі 
заманда білім жүйесінің заман талабына, уақыттың сұранысына қарай 
ғарыштап дамуы, әрбір педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап 
етеді. Сабақты ғылыми жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол 
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы 
арасында түсінушілік пайда болады. Мұғалімнің коммуникативті дамуы: 
оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме, 
ұйымдастыра білу керек. Әрбір мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық 
қасиеттер қалыптасуы керек: балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында 
қолданып, қиын жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан 
оқыту курсы осыған бағытталған.                                                                           
    Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық   және 
дидактикалық  . Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және видео
жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан – 
дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі компоненті 
болып табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы 
болып есептелмейді. Ол үшін оқу бағдарламасында және оқыту әдістеріне 
өзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану мұғалімдерге дайындық 
жұмыстарына көп уақытты керек етеді. Әрбір мұғалімнен ізденуді, 
шығармашылық жұмыс жасауды, алыс – жақын шетелдердің озық 
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет 
етеді.
    Бұл оқыту құралының күштілігі соншалықты, онымен бірге басқа 
колледждермен оқытудың жаңа түрлерімен, оқыту әдістерімен алмасады. 
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. 

2

https://www.zharar.com/f/cat=99/n.xfsearch=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


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

Әдістемелік кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі 
оқулықтар мен көмекші құралдары жеткіліксіз. Пән мұғалімдерінің 
Интернетті осы уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да 
бар. Колледждер жаңа ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, 
мұғалімдердің осы тақырып бойынша білімін жоғарылататын, яғни 
мұғалімдерді дайындайтын курстар жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі 
жөнінен басқа озық елдердің тәжірибесін зер салып отыру, өзінің білімін 
жоғарылату, жаңашылдық, озат тәжірибе, компьютерлік коммуникацияны 
үйрену – әрбір пән мұғалімінің кәсіптік міндеті, қажетті парызы. Қаншалықты
барлық құралдар жеткілікті болғанымен, пән мұғалімінің білімі төмен болса, 
оқушылардың телекоммуникация жөніндегі білімі төмендеп, болашақта 
Қазақстандағы телекоммуникациялық ортаның дамуына әсерін тигізеді.
    Білімнің қайнар көзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының 
жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. Қазіргі 
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен 
жобалау әдістемесі жасалуда.
Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат 
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу 
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, 
лабороториялық жұмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан олимпиядаға 
қатысу оқушының шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.
    Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы 
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда 
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе 
басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын жақсы, 
қызықты етіп көрсету үшін олар гипермәтіндермен, графикамен, 
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында 
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін 
жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-
еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен байланысу үшін алдын ала 
оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу 
керек. Бұл тренингте басқа елдердің мәдениетімен, олардың арсындағы 
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді. Оларда мезгіл уақыттары 
мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы жерде электрондық 
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. Қашықтан
оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы қалыптасып 
келеді. Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының 
тиімді болуын қарастырады. Қашықтан оқытудың міндетін түсіну үшін 
оқушылардың арасында мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. 
Мониторинг нәтижесі бойынша қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды 
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әсер етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі ертерек, 
толыққанды қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және 
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы 
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі 
әлсіздеу. Білім Министрлігінің тарапынан қашықтан оқыту формасының 
әрекетіне қатысуында жетіспеушілік бар, нормативті-құқықтандыру, 
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. 
Бұл проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар:
— кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;
— қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс
– тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін 
ойлап табу;
— алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін 
жасау;
— ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың 
программалық, ақпараттық және техникалық құралдарын дайындау;
— мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек.
   Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады, 
жетілдіріледі, бірақ соған қарамастан, қолдағы бар құралдарды толық 
пайдаланып, солардың мүмкіндіктерін барынша қолдануға тырысу керек. 
Қорыта келе айтарым – оқу процесінде ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық 
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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06.05.2021 жыл    № T00032

Жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереміз

КАЛИЕВА РАУШАН АЗЫМХАНОВНА
Ақтөбе қаласы № 8 орта мектебінің

өзін-өзі тану пәні мұғалімі

      Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты
Қазақстан халқына жасаған жолдауында:
    «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы
заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
      Қазақстан  бүгінгі  күні  қарқынды дамыған  заман  талабына  ілесу  үшін
болашақ  ұрпаққа  берілетін  білім  мен  тәрбие  саналы  да  сапалы  болатындай
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің
қатарына  өткелі  тұрған  уақытта  сапалы  білім  болуы  қажет.  Әрбір  қоғам
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
     «Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен
үміт күтеміз.                                                                                                               
      Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап,
адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым -
қатынастар  орнатуына  ықпал  ететін  құндылықтар  мен  әр  жеке  тұлғаны
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі
болатын  құндылықтарды  зерттеу  көкейкести  мәселелердің  бірі  болып  отыр.
Осы орайда,  қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді,
сондықтан  да  білім  мазмұнын  түбегейлі  жаңғырту,  әдістерді  жаңарту  жас
ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі тану »
сияқты бірегей  курсттың  шүбәсіз  өзектілігі  мен  маңызы зор.  Оның аясында
жалпыадамзаттық  құндылық,  адамгершілік  бағдарларын  жоғалтқан  қазіргі
замандағы технократикалық өркениетті тажалдан – тек адамның рухани көзінің
ашылуы, оның өзінің жоғарғы рухани субстанцияға бастапқы қатынасын сезінуі
ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні адамзатқа ортақ, планетарлы
импульс  пен  бір  уақытта  ұлттың  жалпыадамзаттық  құндылықтарды  жас
ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
     « Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның
білім  беру  саласына  енгізілгені  және  рухани  адамгершілік  білім  беру
бағдарламасының тарихи негіздерін  айқындауға  әлемдік  рухани тұлғалардың
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар
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аударылып, Қазақ мәдениетіндегі  рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша
түсуде.
     Құндылықтар  туралы  мәселені  алғаш  рет  көтерген  Сократтың  ой
тұжырымдарын  басшылыққа  ала  отырып,  сұрақтар  қою  арқылы  өзгелерді
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі  «Менің білетінім – мен ештеңе
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның
бойында күн бар,  нұр бар,  тек  оның нұрлануына мүмкіндік  беріңдер» деген
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл
қасиет туралы білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне
байланысты,  адам тәнін  емес,  рухын,  жанын шыңдауға  үнемі  ұмтылуы тиіс,
себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана бақытты.
      Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін
танымақтық  жөніндегі  ілімнің  алғашқы  қадамы  көне  грек  философтарынан
басталса  да,  «Өзін-  өзі  тану»  пәні  ұлы  ғұлама  ойшылдарымыздың
тұжырымдарына  негізделгендігімен  құнды.  Оны  өз  заманындағы  ғылыми
жүйеге  түсіріп,  қалыптастырған  шығыс  елдерінде  тұңғыш  сындарлы
педагогикалық  жүйе  жасаған  ағартушы,  оқымысты  Жүсіпбек  Баласағұнның
«Ізгілік ілімі»,  Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі»,  Әбу Насыр Әл – Фараби
«Жан қуаты ілімі»,  Абай Құнанбаевтің «Толық адам»,  «Имани гүл ілімдері»,
Шәкәрім Құдайбергеновтің «Шын адам»,  «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің
тірегі болуында.
      Оқушылардың  адамгершілік  қасиеттері  мен  жалпыадамзаттық
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани –
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі
тану» рухани –  адамгершілік  білім беру  бағдарламасының жүзеге  асырылып
жан – жақты талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін  -  өзі  тануды оқытудың  аксиологиялық  аспектілері,  Ақиқат,
Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы
адамзаттық  құндылық  ретінде  қарастырылған  «Өзін  -  өзі  тану»  рухани  –
адамгершілік  білім  беру  бағдарламасындағы  мұғалімнің  рөлі  және  шынайы
көшбасшыға  тән  адамгершілік  қасиеттер  айқындалып,  нақты  мысалдармен
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, «  Өзін  -  өзі  тану  »  пәнінің  құрылымдық  мазмұндық  және
әдістемелік сипаттауда сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең рухани
– адамгершілік құндылықтарға бағыттау, ән айту мен музыканың маңызына жан
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– жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары және сыныптан
тыс  іс  –  шараларды  өткізудегі  тоерия  мен  тәжирибиенің  сабақтастығы
қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған
дүниені, табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке
баулу ұлттық тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс
бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы
жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық
шабыт атмосферасын құру,  өзін  -  өзі  зерделеуде  өзін  -  өзі  интуитивті  түрде
ұғынуға  жағдай  жасалады.  Рухани  адамгершілік  білім  беру  үдерісінде  тек
жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы
жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі
қадағалау,  денсаулық,  зейін  қою,  ақылдың  байсалдылығы,  ес,  интуиция,
басқаларға  деген  сүйіспеншілік,  ішкі  тыныштық  орнатуға  болатынын,  ішкі
тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан,  өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім
беруде  сыртқы  білім:  сыртқы  дүниені  зеттейді,  китаби  білімге  негізделген,
қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге
қарасты  мәселелерді  шешіп,  мұндағы  білім  беру  мақсаты  ақпарат  берумен
шектеледі.
     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша
ашады,  адамның,  баланың  ішкі  дүниесін  зеттейді,  өмірлік  тіжірибиеге
негізделген,  әрбір  адамның  жүрегіне  жасырынған  жалпыадамзаттық
құндылықтарды айқындайды,  білім  беруді  өмірлік  мақсаттармен байланысты
қарастырады,  интуицияны  дамытады  және  ақылмен  ойлап,  жүрекке  жүгіне
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген
сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін
қалаушы  Ш.А.Амонашвили:  «  Мектепті  емес,  мұғалімнің  рухани  дүниесін
реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты ұстаным ретінде алынған. Оны
мына сөздерден көреміз:  «  Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін мұғалім өз
бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін нұрды
қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды.
Ол ізгілік педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
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     Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу
арқылы,  оқу әрекетіне  қызықтыра білу,  ізденіске,  жаңалыққа ұмтылдыра алу
қажет  деп  ойлаймыз.  Ол  үшін  мұғалімге  басты  екі  қасиет  қажет:  біреуі
қарапайымдылық,  өз  кемшіліктерін  түсінетін,  екіншісі  кемелденуге  тілек,  өз
кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ –
екенін  сезіне  білу  керек.  Сонымен  ойымызды  қорытындылай  келе,
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып,  олардың кәсіби –
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани –
адамгершілік  тәрбиесін  жетілдіреді  және  қоғамға  қызмет  ету  дағдыларын
дамытады.  Осындай  адами  құнды,  қоғамдық  маңызды  құндылықтарды
бойларына  сіңірген  жеткіншектер  елімізде  қолға  алынған  жаңашылдық
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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06.05.2021 жыл   № T00033

Как важно делать добро

КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА
ВКО, Кокпектинский район, с. Укиликыз КГУ «Воздвиженская

малокомплектная школка» Воспитатель в предшкольных классе

В зале стоит дерево с шарами с словами «Доброта»  Дети и воспитатель заходят
в зал под музыку «Если добрый ты»

Круг радости
Придумано кем-то просто и мудро.
При встрече здороваться:
- Доброе утро!
Доброе утро солнцу и птицам.
Доброе утро улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым.
Доброе утро длиться до вечера.
- Каждый новый день надо начинать хорошим настроением. А чтобы 
настроение было хорошим и веселым, давайте встанем в круг, возьмемся за 
руки, закроем глаза и передадим друг другу ту искорку тепла и любви, что 
живет в нашем сердце. Почувствуйте, как по нашим рукам из ладошки в 
ладошку переходит доброта.(Берет в руки зажженную свечу, передают ее по 
кругу под музыку «Улыбка») Посмотрите, какая искорка зажглась от наших 
сердец. Пусть она сопровождает вас все занятие. Улыбнемся и пожелаем друг 
другу доброго утра и радостного настроения. 

- Сегодня на занятии пойдет разговор о доброте. Удивительное, волшебное 
слово! 
А как вы понимаете, что такое доброта? 
- (доброе утро, добрый день, будьте здоровы, здравствуйте, всего вам доброго, 
пожалуйста, спасибо, до свидания, приятного аппетита…)
Добрые слова – дороже богатства!
- Молодцы! Предлагаю друг другу говорить только добрые слова
Давайте хором повторим и внимательно вслушаемся в это слово - доброта. В 
давние времена, как рассказывают книги, это слово произносили мягко - 
доброта. Добро тебе, добро от тебя. Как это верно! Подумайте и скажите, о ком 
или о чем можно сказать «добрый»?- О человеке, поступке, дне, вечере, пути и 
т. д.
Добрый человек значит, он еще какой?

9



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

- Внимательный, заботливый, щедрый, добродушный, отзывчивый, нежадный.  
 А если человек недобрый, он какой?
- Злой, жадный, грубый, равнодушный, нетерпимый. ..
Как вы думаете, потрогать доброту можно? Есть ли у нее запах, вкус?
Ответы.
- Быть может, ее нетрудно увидеть? А в чем ее можно увидеть?
- В поступках, действиях, чувствах человека
- Вспомните, пожалуйста, свои добрые поступки и расскажите нам.
 Ответы детей
- Легко ли быть добрым?
Ответы..
- Доброта – это еще и дружба. Теперь немного поиграем. Игра с музыкальным 
сопровождением «Передай другу».
- Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое лицо бывает у него в 
эту минуту? Опишите!
- Не злое, приятное, мягкое, с добрыми глазами, с улыбкой, с теплым взглядом
- Молодцы! Доброта – это важное человеческое качество. Давайте мы 
посмотрим инсценировку и узнаем о некоторых волшебных словах (исполняют 
дети) 
                                                    Инсценировка сюжета.
«Пошли погулять мальчик и девочка в сад. Мальчик играл с игрушкой, а 
девочка сидела на скамейке рассматривала книгу. Мальчик, увидев девочку 
тоже захотелось посмотреть книгу. И он решил подойти к ней поближе. Начал 
девочку дергать за косички.
- Ай-ай – (заплакала девочка).
На крик прибежала мама девочки. Она посмотрела сурова.
- Простите меня! – шепнул мальчик виновато.
- Ступай! – улыбнулась. «Прощаю тебя!»
- «Простите!» Ура!- воскликнул мальчик радостно. «Простите» - «Какое 
интересное слово» -подумал мальчик.
Мальчик с девочкой помирились.
                                             Танец «Поссорились –померились» 
-  надо ли просить прощения? Зачем?
- Надо! Чтобы тебя простили и не обижались. Надо помириться, веселее было 
играть
-  За что надо извиняться?
- За плохой поступок, за обидные, грубые слова; за то, что ты обманул или был 
невежливым. - (Обратить внимание детей на то, что лежит на столе) 
Видите, как много здесь разных предметов:  карандаши,клей,листок бумаги и 
фломастер. Посмотрите на эти предметы. С их помощью можно совершить 
добрый поступок. Скажите, какой?
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-  на листке бумаги нарисовать что-то приятное и подарить близкому человеку. 
Дети делятся на 3 группы и выполняют задание

- Предлагаю вам игру «Я начну, а вы закончите».                                             
Зеленеет старый пень, когда услышит... Добрый день.
Растает даже снежная глыба от слова теплого... Спасибо.
Если тебя бранят за шалости, надо сказать... Простите пожалуйста.
Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь... Здравствуйте.
Где бы ни были, на прощание мы говорим... До свидания. 
Ещё хочу вас удивить и немного угостить.
Это добрые конфетки, угощайтесь, пожалуйста, детки!
(Конфеты на палочке в форме солнышка или сердечка)
Доброта – это улыбка, доброта – это успех.
Доброта – это здоровье и весёлый детский смех!
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Үш тілділік – заман талабы

МЫРЗАҒҰЛОВА АЙЖАН ЖАНАТҚЫЗЫ
Алматы облысы, Ескельді ауданы, Бақтыбай ауылы

С. Сейфуллин мектебінің  ағылшын тілі  мұғалімі

     Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Сол тілді насихаттау әр
азаматтың  борышы  деп  білемін.  Заман  талабына  сай  бүгінгі  нарық  заманы
бізден  бәсекеге  қабілетті  болуымызды,  дамыған  отыз  елдің  қатарынан
көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы  азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етуде. 
  Әлемдегі  жоғары  дамыған  елдердің  санатына  енуді көздеген халықтың 
басты мақсаты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз 
өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ. 
    Ал,  ана  тілін  жақсы  білмейінше,  сауатты  сөйлеп,  сауатты  жазып,  тіл
байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмаймыз.
    Мемлекеттік  тілді  және  басқа  тілдерді  үйрену  арқылы  балалар  мен
жастардың  әлем  және  ұлттық  мәдениетті  игерулеріне,  өз  халқы  мен  басқа
халықтардың дәстүрлері мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай
жасау керек, яғни полимәдениетті тұлға қалыптастыру керек. 
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы
тілдердің  үш  тұғырлығы  туралы  ойды  алғаш  рет  2006  жылы  Қазақстан
халқының  Ассемблеясында  айтқан.  2007  жылғы  «Жаңа  әлемдегі  жаңа
Қазақстан»  жолдауында  Елбасы  «Тілдердің  үштұғырлығы»  -  «Триединство
языков» мәдени жобасын кезендеп іске асыруды ұсынды.
Тілдердің  үштұғырлығы идеясында Елбасы оған нақты анықтамасын берген,
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі
– жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 
     Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық технологияның,
компьютер  технологиясының  кілті  деуге  болады.  Бүгінгі  әлемде  мыңдаған
адамдар  шетел  тілін,  соның  ішінде  ағылшын  тілін  жұмыста  немесе  оқуда
пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда ағылшын тілі «21
ғасырдың»,  халықаралық  бизнес,  қазіргі  ғылым  мен  технологиялар  тілі
мәртебесіне ие болды. 
     Ағылшын  тілін  оқып  –  үйренемін  деушілердің  саны  күннен  –  күнге
көбеюде.. Бұл сайып келгенде, шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп
қабырғасынан  бастап  жоғары  оқу  орындарында  оқыту  әдістемесінің  жаңа
бетбұрыстарды  қажет  екендігін  тудырады.  Қазіргі  уақытта,  ағылшын  тілін
меңгерудің талабы жоғары болғандықтан, ағылшын тілін тереңдетіп үйренуге
арналған арнайы мектептер, гимназиялар, колледждер көптеп ашылуда. 
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    Бүгінде осы үштілділікті қолдау, қолдану мақсатында мен, мұғалім ретінде
өз үлесімді қосудамын, оқушыларға  аталған жаңа талаптарға сай білім беруге
ат салысып келемін. 
    Үштілді  оқыту  –  жас  ұрпақтың  білім  кеңістігінде  еркін  самғауына  жол
ашылатын,  әлемдік  ғылым  құпияларына  үңіліп,  өз  қабілетін  танытуына
мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. 
    Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамыту керек, орыс тілін қолданамыз
және ағылшын тілін үйренеміз. 
     Менің  ұлтым  –  қазақ.  Ең  бірінші  өзімнің  ана  тіліміне  деген  құрметті
оқушылар  бойларына  сіңіре  отырып,  ағылшын  тілін  меңгеруге  үлесімді
қосудамын.
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Кеме

АЙТКОЖИНА АКМАРАЛ КАНАЕВНА
Ақмола облысы Көкшетау қаласы 

МКҚК «Арай» балабақшасының тәрбиешісі  

Білім беру саласы: «Шығармашылық» 
Бөлімі: «Мүсіндеу»
Тақырыбы: «Кеме»
Мақсаты: 
Білімділік:  балаларды табиғи құралдардан құрастыра білуге үйрету.  Табиғи
заттар туралы ұғымдарын қалыптастыру.
Дамытушылық: балалардың  есте сақтау және құрастыру қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: шығармашылыққа деген қызығушылыққа тәрбиелеу.
 Құрал-жабдық: грек жаңғағы, қайықтың суреті, сіріңке шиі, ермексаз, 
қағаздан жасалған желкен.
Сөздік жүмыс: кеме, қайық.
Қостілділік компонент: кеме-корабль, қайық-лодка.

Іс - әрекетінің
кезеңдері

Педагогтың іс - әрекеті Балалардың іс -
әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушылық

Тәрбиеші балаларға жұмбақ 
жасырады.
Үйрек емес, қаз емес,
Балық емес судағы, 
Өзі жүзе біледі.
 Шешуін кім біледі?
Қайықтардың суретін 
көрсетеді.

Балалар жұмбақтың 
шешуін табады.

- Кеме, қайық. 
Суреттерді 
қарастырады.

Ұйымдастырушыл
ық- ізденістік

Тәрбиеші балаларға кеме 
жасауды ұсынады. 
-Балалар, кемені неден жасауға 
болады?                                        
-Қайықтың қандай бөлшектері 
бар? Кеменің корпусын, 
кеменің діңгегін  көрсетіп 
сұрайды:-Мынау не?
-Кеме несіз жүзе алмайды?
-Желкен қайда орналасқан? 

 Кемені суреттеп, 
сұрақтарға жауап 
береді .                       
-Қағаздан, грек 
жаңғағынан.              
–Корпус, кеме 
діңгегі. 
-Желкенсіз.                
–Кеменің діңгегінде.
Тәрбиешіні мұқият 
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Тәрбиеші көрсете отырып, 
кемені жасауды түсіндіреді.
-Бірінші  кеменің  корпусын
жасаймыз.  Ол  үшін  біз
ермексаздан домалақ жасаймыз.
Кеменің  діңгегін  ұстату  үшін
ермексазбен  грек  жаңғағын
толтырамыз.  Енді  желкен
жасаймыз.  Ол  үшін  қағаздан
дайындалған  желкенді  сіріңке
шиіне кигіземіз.  Енді желкенді
корпусқа бекітеміз.
Тәрбиеші балаларға жақсы 
кеме үшін саусақтармен 
жаттығу жасауды ұсынады.
Біздің  топта ұлдар мен қыздар
өзара дос.
Кішкентай  саусақ  біз  сенімен
достасамыз.
Бір, екі, үш, төрт,бес. 
Қайтадан санауды бастаймыз.
Бір, екі, үш, төрт,бес. 
Енді санауды аяқтайық.
Тәрбиеші  балаларға  кеме
жасатады.

тыңдайды. Кеменің 
жасалу жолдарымен 
танысады.
                                    

Саусақ жаттығуын 
жасайды.

Қолдарының 
саусақтарын 
біріктіреді.
Екі қолдарының 
саусақ -тарын  бір –
біріне тигізеді.
Шынашақтан бастап
саусақтарды 
кезекпен бір-біріне 
тигізеді.                      
Қолдарын төмен 
түсіреді.
                                    
Кеме жасайды.

Рефлексиялық-
түзетушілік

Жұмыстарды  қарастырып,
жақсы  кемелерді  жасаған
балаларды  мадақтап,
балалардың  жұмыс-  тарынан
көрме ұйымдастырады.

Бір-бірінің 
жұмыстарын 
қарастырады. 
Жұмыстарын 
көрмеге қояды.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: кеме құрылысының бөліктерін.
Игереді: кеме туралы түсінік.
Меңгереді: табиғи материалдардан кеме жасауды.
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Қауіпсіздік ережелері

ОМИРОВА ЭЛЬВИРА КУРБАНБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 

№ 21 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 2 
Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  
жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және олармен 
хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін 
түсіндіру.

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 
Оқулықтаберілгенжәнеқосымшатапсырмалардыорындайды. 
Жазбажұмысжасайды. Сұраққажауапбереді;
Оқушылардың басым бөлігі:
Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетіншежұмысжасайд
ы. Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайды;
Кейбір оқушылар:
Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыорындайды, 
тақырыпбойыншақосымшамәліметтер мен 
дәлелдеркелтіреалады;

Бағалау 
критерийлері

1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады;
4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен жағдайларды 
атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.

Тілдік 
мақсат

Қауіпсіздік ережелері
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
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Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін қауіпті? 
Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.
Жоспар

Сабақтың 
жоспарланға
н кезеңдері

Сабақтың
басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр 
ой, ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп 4 
топқа бөлемін.
№1.
- Адамдар не үшін тамақтанады?
- Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің 
құрамында қандай дәрумендер бар? 
- А  BCD   дәрумендер туралы айтылуы тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін 
атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай пайдалы 
дәрумендер болатынын анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма: 
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды 
тағамдарды бөліп салуға шығады....

Ресурстар
Қызыл, 
сары, 
жасыл 
житондар
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Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;

Сабақтың 
ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
- Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
- Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені 
білуіміз керекпіз, балалар?
- Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
- Олай болса, мына бейне жазбаға 
назарымызды аударайық.....
- Бейнежазба не туралы болды?
- - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
- Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
- Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін 
бірнеше ережемен танысайық.

Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от 
тұрмыс-тіршілігімізде көп орын алады. 
Десек те, оны ұқыпты ұстап, жаға білуіміз 
керек. Егер газ плитасының бір 
кемшіліктері байқалса, дереу ата-анаңа 
айтып ескертуің керек.  Өйткені ата-анаң газ

Іс-
қимылмен 
көрсетеді.

А3  қағазы 
маркерлер 
қарындашт
ар
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бөлімшесінің арнаулы мамандарын 
шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі 
жеделдету  керек.  Егер газдың күлімсіген 
иісін сезсең дереу 104 нөміріне хбр су керек. 
Газдың иісі шыққан жерде сіріңке , электр 
жүйесіндегі лампаны жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп 
қоданатынымыз- электр жүйесі. Электр-
жарық көзі. Бір күн үйімізде жарық көзі 
келмей қалса, дүниені қараңғы түнек 
басады. Дегенмен, оны да ұқыпты 
пайдаланбасақ, одан да өрт шығуы мүмкін.

Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»

тоқ ине
от   

газ

шырпы қайшы

                         үтік                      су

-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
- Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір 
жерін ауырып тұрса не ұры-қарақшылар келіп, 
есігіңді бұзып ашып жатырса қандай 
нөмірлерге телефон соғамыз?
- Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа 
бөлемін.
- №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
- Ол ережені қазір мына заттар суреттерін 
таңдай отырып, құрастырып айтасыздар:ЖЖ

19



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

1) Қайшы
2) Шырпы 
3) дәрі

- Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап 
айтады. Және қай тел нөміріне дереу хбр лау 
керектігін айта кетулері керек
ТЖ.
- «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не 
істеу керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың 
қауіпсіздік ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
1. Жолдан бағдаршамның жасыл көзі 
жанғанда өту керек.
2. Жолдың бойында ойнауға болады.
3. Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
4. Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу
керек.
5. Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге 
болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және кез 
келген жерде кездесуі мүмкін. Ғалымдар 
адамның үйінің өзі де тіптен  қауіпсіз емес  
екенін анықтады. Сондықтан үйде жазатайым 
жағдай болуы әбден мүмкін. Тұрғын үй қауіпсіз
болуы үшін қауіптің алдын алу қажет. 
Байқампаз әрі мұқият болсаң , онда ешқандайда
жаман оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың 
соңы

Кері байланыс: «Білім  ағашы» арқылы сабақ 
түсінгенін, не түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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Ойын технологиясын қолдану арқылы
балалардың сөйлеу тілін  дамыту

БАЙБОСЫНОВА РАХИМА КАУРАНБЕКОВНА
Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылы

"Балбөбек"  балалар бақшасы "Балдырған"  топ тәрбиеші

  «Ойын баланың  алдынан өмір есігін   ашып , оның  шығармашылық
қабілетін  дамытады ойынсыз  ақыл-ойдың  қалыптасуы  мүмкін  емес»

В.А.Сухомлинский       
 

              Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 
педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  
арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.  
Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  түрінде  
ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.
Ойын- оқу  үрдісіндегі оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  
дидактикалық  категория.     Н.Крупская.                                                                    
Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде
пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі 
талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.Ойын  арқылы  
оқыту технологиясының  мақсаты:  дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , 
әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  
ойындық  іс-әрекеттің  психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-
талғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, 
шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу 
да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездесетін 
қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың  
ұйымдастырушылық  қабілеттерін де қалыптастырады.  Ойын арқылы оқыту 
технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін оқытуда тәрбиеші  мен 
балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, балалардың берілген
тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, 
яғни ой еркіндігіне зор маңыз береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы 
мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол 
ашады.   Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, 
ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды 
балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда 
жаңашыл тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Зерттеуші ғалым Ф. 
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Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз тәжірибесін жаңғыртуға 
емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы қажет, сонда ғана сапалы 
нәтиже болады»-деген. 
        Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық 
педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық 
ойлау, сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу  
қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты 
ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 
Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  технологиясының элементтерін қолданып 
келемін. Әр ұйымдастырылған оқу  қызметінде  ойын технологиясының  
элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, 
сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 
тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, 
толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі 
ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, 
тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық 
қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл 
баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын 
барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге 
қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың 
байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір 
әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық 
тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап 
дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын
да – ойын әрекеті болып саналады .
Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, 
оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы 
мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына 
арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. 
Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен 
тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын. 
Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік
болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны 
нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті 
өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында 
айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: 
олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 
қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті 
мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін 
айналадағыны танып білу тәсілі. 
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Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 
болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарым-
қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер 
алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі 
құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар 
жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі. 
Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы 
анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы», 
«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды. 
  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын 
ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты 
өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті - 
рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 
ұлттық ойындар болып бөлінеді. 
Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар 
болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді 
ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның 
дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл 
ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу 
құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын 
ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 
ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне еліктейді.  
Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай да бір 
әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. Ол 
сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай болсын 
айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны 
дұрыс. 
Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған 
өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді 
бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді: 
ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі 
біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар, 
цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене 
балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен 
қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның 
сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, 
олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті 
қақпақтың астында не бар екенін білу. 
Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 
балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас 
жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. 
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Дидактикалық ойындарда да балалардың алдына қандай да бір міндеттер 
қойылады, оларды шешу үшін назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін 
ой елегінен өткізе білу т.б. Олар балалардың.    түйсік жене қабылдау 
қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  қалыптастыруға, білімді меңгеруге 
көмектеседі Қимыл ойындары балалардың қозғалысын жүгіру, секіру, өрмелеу, 
лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік 
береді. Қимыл ойындары баланың жүйке - психикалык дамуына, жеке басының 
аса маңызды салаларының қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында
ережелер ұйымдастырушы роль атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін,
ойнаушылардың қарым - қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды. 
Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды 
ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке», 
«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың 
бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар да топта жас 
ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет,
өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады. 
Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді. 
Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда 
барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-
қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем 
беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек 
бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі талаптары 
Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса,
ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана 
олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады. 
Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым 
еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады. 
Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 
соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін 
бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын. 
Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру 
керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын 
ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн.
 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды. 
Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып 
бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі 
балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен 
ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті 
қалыптастырамын. 
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Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін өткіземін :
1.Ойыншықпен ойналатын ойындар.
2. Үстел үстінде ойналатын ойындар.
3. Сөздік ойындар .
Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай- ақ 
тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын, 
зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін .
            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 
тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент
– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы 
тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойын- 
баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , оп- 
оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл 
табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі 
мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға 
тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : 
сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 
қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын 
араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын 
арттырады, түсініктерін тереңдетеді. 
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10.05.2021 жыл   № T00059

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

ОКАСОВА АЙНУР
ШҚО,Куршим  ауданы Куйган ауылы 

"Куйган орта мектебІ" КММ   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. 
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Ой  толғау-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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Тәрбиеші туралы ой толғау

ИБРАЙМОВА БАХЫТ ТАШКЕНҚЫЗЫ
Алматы қаласы «Жан ұя» балалар үйінің тәрбиешісі

Тәрбиеші деген кім?  Алдымен осы сұрақтың жауабын тағы да бір айқындап 
бағайық.
Тәрбиеші – адамшылық ар-ожданы жоғары, намысшыл, қайталанбайтын жеке 
тұлға. Тәрбиеші мамандығы – біліктілікті, икемділікті, шеберлікті, ерекеше 
шәкірт жандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық. «Адамға ең бірінші
білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас 
жауы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі» — деген екен ғұлама 
ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби. Адам баласы шыр етіп дүниеге келген сәби 
кезінен бастап берілетін тәлім – тәрбиенің маңызы өте зор. Баланың тұлға 
болып қалыптасуына отбасының тәрбиесі аздық етеді. Бұл орайда бала 
тәрбиесінде  балабақшаның орны ерекше. Өйтекені, әр бала әр үйдің ерке – 
тотай тентегі. Әжесі мен атасының төбесіне шығарып отырған елдегі жоқ 
тәттісі. Ата – ананың әлпештеген ардақтысы. Бағындырып көріңіз осындай әр 
үйдің еркесін. Олар оңайлықпен бағынбайды. Айтқанды қылмайды. Олар жүген
– құрық тиген тайдан бетер асау. Бұған енді үлкен шыдам, шексіз сабыр, терең 
ақыл, парасат – пайым, кез келген адамда бола бермейтін әдіс, айла керек. 
Өйткені, адам баласын ұрып жөндей алмайсың. Қатты сөйлеп, қорқыта 
алмайсың. Сондықтан жауқазындай жаңа ғана бүр жарып, көктеп келе жатқан, 
әлі оң-солын танып білмеген жас бүлдіршіндердің өмір атты үлкен мектепке 
алғашқы қадамы балабақшадан басталады. Әр үйдің еркелерін тәрбиелеген 
балабақша тәрбиешісінің еңбегі жеңілге жатпайды. Баланың тілін табу үшін де 
терең білім, сабырлылық, шыдамдылық керек – ақ. Осындай қиын да, қызықты,
ең құрметті мамандықты жанына серік еткендердің бірі – мен. Кейде: «мен 
шаршадым, мына дәптер, мына қағаз» — деп бәріне қолыңды бір сілтегің 
келеді. Алайда, мен осылай салғырттық танытсам, менен қандай тәрбиеші 
шығады?  Ал мен үшін осының бәрін жеңуде, өз мақсаттарыма жетудің ең 
біріншісі төзімділігімнің арқасында. Шынында да, төзімділік бар болса, 
көптеген биік жетістіктерге жетіп, өз жұмысыңды нақты және бапты да 
ойластырып, атқарасың. Төзімділік – адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. 
Төзімді болғанда ғана жақсы бір нәтижелерге жетуге, нақты дұрыс шешім 
қабылдауға болады. Таң сәріден көзін тырнап ашып, ұйқысы қанбай қыңқылға 
басқан балдырғандарды жайдары мінезбен құшақ жая қарсы алу да төзімділікті 
талап етеді.
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Бала – әрі болашағың, әрі өсіріп, баптап отырған бәйтерегің. Бүгінгі бүлдіршін 
– еліміздің байрағын желбіретер ертеңгі азамат. Бірақ, бала тәрбиесі оңай іс 
емес. Ал, сол сәбилердің қызығы мен шышығын көріп, еркелігін көтеріп, 
анасындай бауырына басқан, тәрбиеші қауымның атқарар ісі мен көтерер жүгі 
ауыр да жауапты.
Отбасы мен балабақша бірлесіп тәрбиелеген бала – жеміс берген ағашпен тең. 
Бұлай деуімнің себебі – жаңа отырғызылған бұтақ пен бала бойындағы 
қасиеттер ұқсас келеді. Ең алдымен бұтақты отырғызбас бұрын, топыраққа 
үлкен мән беру керек. Сол сияқты мықты отбасы пайда болмас бұрын, екі 
жастың бойында бір-біріне деген сүйіспеншілік, сыйластық, құрмет болу керек, 
міне, осылардың барлығы құнарлы топырақ сынды. Жаңа отырғызылған бұтақ 
нәзік секілді, отбасында да аппақ, кіршіксіз, таза сәби дүниеге есігін ашады. 
Бұтақ – ағашқа айналып, қисық бұтақтарын шығара бастайды, онымен қоса, 
жан – жағына арам шөптер өседі. Сол сияқты, сәби балабақша жасына 
жеткенше өз бойына бірнеше қасиеттер жинап үлгереді. Олар: жылауық, 
қырсықтық, еркелік т.б. дәл сондай күйде көптеген бала балабақша 
табалдырығын аттайды.Яғни, ағаш өсіруші бір ғана бағбан болса, бала 
тәрбиесіне жауапты отбасы мен балабақша болып есептеледі. Бағбан ағашының
қисық бұтақтарын кесіп баптаса, тәрбиеші де дәл сол сияқты бала бойындағы 
теріс әрекеттерін, кейбір қасиеттерін түзеуге кіріседі. Ағашқа су құйып, 
жылуын беріп, баптаған секілді, балаға тәрбие беру жұмыстарын жүргізеді. 
Оның ішінде: тәртіпке баулу, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету т.б. Ағашымыз 
өсіп, қатайғаннан кейін өз кезегінде жапырақтар шығара бастайды, яғни 
бүлдіршіндер жақсы қасиеттерді бойына жинап, өзгелерге үлгі көрсете 
бастайды. Үлкен еңбектен кейін ағаш жеміс берген секілді, тәрбиешінің 
атқарған жұмысының нәтижесі көрініс табады. Бұдан шығатын қорытынды: 
«Ағашты қалай ексең, солай өседі. Қисық ексең  — қисық, түзу ексең – түзу 
шығады». Яғни, балаға кішкене күнінен тәрбиені бойына сіңіріп берсең, ол оған
өмір бойына азық болады.

29



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

04.05.2021 жыл  № T00017

Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық 
технологияларды  тиімді қолдану

ТАШИМОВА ГУЛЖАНАР ТҰРСЫНАЛИЕВНА
Жамбыл облысы  Тараз қаласы 
Төле би атындағы №8 гимназия 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

Қазіргі  қоғамның  жаһандану  үдерісінде  адамзаттың  ғылыми-
техникалық  прогресс  жетістіктерімен  жаңа  еңбек  салаларының
қалыптасып дамуына ықпал етуде. Ол адам еңбегінің икемді, қолайлы және
тиімді  орындалуына  мүмкіндіктер  жасап  келеді.  Соның бірі,  өндіріс  пен
қызымет  көрсету  салаларында  замануи  материалдардың  пайда  болуы,
инновациялық  технологияялардың,  акпараттық-коммуникациялық
технологиялардың үдемелі даму болып табылады.

Осы  замануи  инновациялық  технологиялар  барлық  қоғамның
инфрақұрылымдарына  үйлесімді  енгізілуі  негізінде  тұрпайы  еңбек  түрлері
еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына ықпал етіп
келеді.  Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа мамандықтар пайда
болып, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге ұшырып келеді. Осыған куә
болатын үлгілерге өндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен өнімді
жасау,  сол  сияқты  қызмет  көрсету  салаларында  кішігірім  құралдар  мен
аппараттардың  кеңінен  қолданылып,  маманның  еңбек  опеацияларын
жеңілдетуге  үлкен  көмегі  тиіп  келеді.  Бұл  үлгідегі  құрал-жабдықтар  қазіргі
өндірісте,  қызмет көрсету  саласында және тұрмыста да  кең орын алып келе
жатқаны белгілі.

«Көркем еңбек» пәнін оқытудың мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы 
және өз ойын білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік мәдениетін 
дамыту, шығармашылық, кеңістіктік-образдық ойлауын, көркемдік-
технологиялықбілімінің негізін қалыптастыру. Оқу бағдарламасының мазмұны 
көркемдік-шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Сабақта іске 
асырылатын қөркемдік іс-әрекеттің түрлерін «Көркем еңбек» пәнінің мұғалімі 
анықтайды. Сонымен бірге міндетті түрде қөркемдік іс-әрекеттің үш түрі 
жүзеге асырылады: конструктивті, бейнелеу, сәндік.

Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 
оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. 
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Бұл жаңа технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға 
болады:

1. Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның 
шешімін іздестіруге құрылады. Жетекші әдісі – ойын. Оны ұйымдастыру 
түрлері: іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар.

2. Коммуникативтік технология – мүмкін болған барлық ақпарларды 
қатыстыра отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына 
құрылады. Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, 
жұптық, топтық оқу т.б.

3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар ашуға 
құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі.

Осылармен  бірге  саралап,  жеке  дара,  жеделдетіп  оқыту,  оза  оқыту,
деңгейлеп  оқыту,  оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлау  т.б.
технологиялар  көп  қолданыс  табуда.  Бұл  технологиялардың  бәріне  ортақ,
негізгі мақсаты – жеке тұлғаны дамыту, оқуға шығармашылық ендіру, мұғалім
мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, өзара әрекеттестік сипатындағы жаңа
әлеуметтік қатынастың пайда болуы, т.б. Оқыту технологияларын оқу мазмұны
мен  оқушылардың  жас  және  психологиялық  ерекшеліктеріне  орай  таңдап,
тәжірибеде  сынап  қараудың  маңызы  зор.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы
оқытудың  озық  технологияларын  меңгермейінше  сауатты,  жан-жақты  маман
болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық,
кәсіби,  рухани,  азаматтық  және  де  басқа  көптеген  адами  қабілетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді
ұйымдастыруына  көмектеседі.  Оқытуда  оқушының  еңбек  біліктері  мен
шығармашылық  қабілетін  дамыту  үшін  жаңа  ақпараттық  технологияны
пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек ету үрдісін даралауда оқушыны
жеке  тұлға  ретінде  қабылдау,  яғни  оқушының  өзіндік  танымдық  іс-әрекетін
қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды дамыту көзделуі қажет.

Модульдік оқыту технологиясы. Тігін бұйымдарын модельдеу
Модульдік  оқыту  технологиясы -  балаларға  жеңілдік  жасап,  оқушы мен

мұғалім қарым - қатынасына теңдік жағдай жасап, оқушыларды қатты қыспай,
еркін  сөйлеп  қызықтырушы  көрнекілікпен  баланы  баулап,  алып  кету.  Жас
ұрпақты  қоғамдық  өмірге,  отбасындағы  қызметке,  кәсіпке  даярлау,  үнемі
өзгеріп  отыратын  әлемде  өмір  сүретіні  туралы  түсінікті  қалыптастыруды
міндеттейді.  Бұған  жету  үшін  басқаруды  дамытуға  бағытталған  жаңа
модельдерді  көп  қолданған  жөн.  Әр  пән  мұғалімі  жаңа  технологияларды
меңгеріп,  пәнаралық  байланыс,  кірістіру  сабақтарын  кеңінен  қолдану  қажет.
Себебі  оқушы  алған  теориялық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  отырып,  оны
өмірімен, өзінің іс - әрекетімен байланыстыра білгенде ғана өзіне де, қоғамға да
пайдасын тигізе алады. 
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Жас  өспірімдерді  еңбекке  тәрбиелеудің  жалпы  міндеттері  бірнеше  жеке
міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар білім алушыларды еңбекке
практикалық  тұрғыдан  даярлау.  Білім  алушының  ынтасын  және  қабілетін
дамыту еңбек тәрбиесіндегі  жеке міндеттердің бірі.  Халық шаруашылығында
автоматтарды,  компьютерлерді,  т.  б  қолдану  барлық  мамандардан  жоғары
техникалық сауаттылығы талап етеді.
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МАЗМҰНЫ

• АЙТБАЕВА САКИШ ЕРГАЛИЕВНА

• КАЛИЕВА РАУШАН АЗЫМХАНОВНА

• КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА

• МЫРЗАҒҰЛОВА АЙЖАН ЖАНАТҚЫЗЫ

• АЙТКОЖИНА АКМАРАЛ КАНАЕВНА

• ОМИРОВА ЭЛЬВИРА КУРБАНБАЕВНА

• БАЙБОСЫНОВА РАХИМА КАУРАНБЕКОВНА

• ОКАСОВА АЙНУР

• ИБРАЙМОВА БАХЫТ ТАШКЕНҚЫЗЫ

• ТАШИМОВА ГУЛЖАНАР ТҰРСЫНАЛИЕВНА
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