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09.04.2022 ж № S00037
Жаңартылған бағдарлама бойынша – білім берудің жаңа мазмұны
УСМАНОВА МИНАВАР ҚАЛБЕКОВНА
Түркістан облысы Жетісай ауданы Мырзашоқы ауылы
«І. Жансүгіров № 30 ЖОМ» КММ көркем еңбек пәні мұғалімі
Мұғалімнің кәсіби құзіретілігін дамыту- басты міндет болып табылады.
Ұстаз «үйретуші мен білім көзі» емес үйрену процесін ұйымдастырушы»,
«үйренуге жағдай жасаушы»,. Бұл ұстанымнан «шәкірт өздігінен үйрену керек»
деген түсінік қалыптасады. Бұл дегеніміз ұстаз еңбегінің маңызы төмендегідей
мұнда мәселе-ұстаз міндеттерінің өзгеруінде педагог-білім тасушыдан-Білім
әлеміне жол көрсетушіге айналуы тиіс.Сонымен жаңаша білім беру жағдайында
ұстаз қандай болуы тиіс-педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған
-рухани дамыған
-толысқан
шығармашылық
тұлға
құзіретті
ұстаздарға
қойылатын,талаптар,бәсекеге қабілеттілігі білім беру сапасының жоғары болуы,
кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.Осы айтылғандарды
жинақтай келе, ұстаз-рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге ас ыруға талпынған
дидактикалық әдістемелік ,әлеуметтік тұлғалы,коммуникативтік,ақпараттың
және тағы басқа құзіреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатынруханиадамгершілікті,азаматтық жауапты, белсенді,сауатты шығармашыл тұлға болу
керек тұжырымдауға болады.Бұл бағытта мектеп ұстаздарының біліктілігін
арттыру-басты мақсат болып табылады.
Абай атамыз айтқандай-«ыстық қайрат.нұрлы ақыл, жылы жүрек болуыөмір сүрудің бастызаңдылығы болса,ол үш қасиеттті шәкіртттердің мойына
сіңіру-ұстаз міндеті.
Қазақстан Республикасында орта білім беру үдерісінің құрылымы мен
мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты курс бағдарламасы
«тәжрибедегегі рефлексия»
жалпы білім беретін мектептерде педагогика
кадырларының кәсіби даму бағдарлама бойынша –оқытудағы интербелсенді
әдіс-тәсілдерді үйрендім.
Еліміздің
ертеңгі болашағы
жас ұрпақ болғандықтан оларға
тереңде,сапалы білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі күннің
өзекті мәселесі болып отыр.
Елімізде орта білім беру мазмұнының жаңарту шеңберінде білім беру
үдерісінің құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізілуде.
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ЖаҺантану заманда жас ұрпақтың жаңаша ойлау қабілетін белсенділігін
арттыру, білімге деген құштарлығын ояту, өмірінде оны қолдана білу,
отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау-ұстаздың басты міндеті.
Оқушылар жалпы алғыр, шапшаң сезімтал,ештеңе жасырмай еркін айтады.
Мақтау сүйгіш мұғалім жетегіне тезілескеш үлкендердің ой-пікіріне
сүйенеді.Сондықтан баланың шығармашылығын дамытуда ұстаз көп еңбек
сіңіреді.Ал дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі.Сондықтанда,
әлемдегі дамыған елдер сияқты тәуелсіз елімізде білім жүйесі
сапасын
жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отыр осыған орай , білім
беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен
тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің біріжалпы педагогикалық, ғылыми-териялық,әдістемелік, жаңалықтар мен озықтәжрибені жетік меңгерудің маңызы зор.Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары
жетістіктерге ие болады.Ал білікті маман болу үшін көп ізденіс керек екені
даусыз. Мен өз әріптестеріммен бала оқыту мен тәрбиелеу ісіне үлесімді қосып
келемін. Оқушыларға сабақ беруде әр оқушының жүрегіне жол таба білу,оны
қызықтыра білу, ойландырып, ойландырып жұмыс жасата білу менің тікелей
міндетім.Оқушының ойлау қабілетін арттыру, белсенді- ету басты мақсатым.
Ойланып толғанған оқушы, әрине сөйлейді,тыңдайды жасайды
,тұжырымдап пікір айтады.Өзім осы бағыттағы тәжрибемде оқыту әдістерінің
тиімділігін іріктеп жиі пайдаланауым, көп нәтиже беруде.
Әсіресе баланың білімге деген қызығушылығын арттыратын жүйелі ісәрекеттер ұйымдастыруға талпынамын.
Топтардан бірлескен жұмыс сыныпта пайдаланатын әдіс қана емес жеке
философия екендігі бізге мәлім.Адамдарды бірлікке шақыратын нәрсенің бәріне
ашық болуымыз керек.
Топтардағы бірлесу топтың жекелеген мүшелерінің қабілеті мен іске
қосқан үлесі құрметтелген ,ескерілетін, билік пен жауапкершілік топ мүшелері
арасында бөленетін,ұжымдасу арқылы бітімге келісімге қол жеткізуге
негізделген оқытумен оқу тәсіліғой.
Жаңашылдық өзгеріс керек екені деңгейлік, тренер жағартылғанбағдарлама
бойынша өтетін курстардан маған түсінікті болды десем,осы тәжрибемде
қолдануға толық негіз бар, деп ойлаймын.
Қазір топтың жұмыс тәжрибемізден түспейтінәдіс-тәсіл болып табылады.
Бүкіләлемдік тәжрибеде білім беру саласында білімнің де дағдының да
маңыздылығы кең.Заманауи тәсілдің басты ерекшелігі білімді алып қана қоймай
,оны орынды жерде қолдану.Осы ғасырда талап етілетіндағды мәнісі осында
топтың жұмыс арасында оқушының бойында оқушының оқушылық кезеңде ғана
емес, кейін де пайдасын тигізетін әлеументтік өзара әрекет ету дағдысы, қарымқатынас дағдысы,проблем шешу дағдысы қалыптасады.
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Қазір осы мәселе төңірегінде әріптестермен іс-тәжрибе алмасып оқушымен
жұмыс жүргізудемін.Оқу үдерісінде топтық жұмыс жүргізіп отырмын.Оқу
үдерісінде топпен жұмыс жүргізуде оқушылар қалыптасып дағдыланып
қалады.Тапсырма орындауда топтың әрбір мүшесінің жеке үлесі ескеріледі.
Топпен жұмыста күшті оқитын оқушы тыңдағанда ол білімін арттыра ,
түседі, ынталанады.
Сабағымызды бақылау-зерттеу не тексеру жоспарлау тәжрибе
жасау,сарамандық жұмыс жасау жоспарланып жүргізіледі.
Сабақ мақсаты міндеті , обьектісі сабақ саяхат,лабараторияда, шеберханада
оқу-тәжрибе учаскесінде оқушы жұмысын жүргізу әдісі жолы дұрыс болу
керек.Ғылыми негізде шығармашылықпен жұмыс жасалған жоспар зерттеу
жұмысының нәтижелі болуына игі әсер етеді. Ғылыми бақылау зерттелген
педагогикалық құбылысты дұрыс әрі ,дәл жазып алу,педагогикалық іскерлігіне
сауатына байланысты.Зерттелген тақырып мақсат мазмұнына қарап бақылауды
жаппай ішінара жүргізуге болады.Оқу-тәрбие барысында зерттеу үшін бақылау
әдісі пайдаланады.Бақылау үшін формула, кесте фотосурет сұлба техника
құралдар
тәжрибе
жасау,
киноға
түсу
магнитофанға
жазу
қолданылады.Бақылаудың психология педагогикалық мәні оқушыға дер кезінде
көмек көрсету
шығармашылық күшіне, қабілетіне сенім білдіру,оқушы
тапсырмасын
нәтижелі етіп орындау үшін ынталандыру іске
жұмылдыру.Бақылау түрлері тақырыптық бақылау,талдау бойынша бақылау
қорытынды.Тақырыптық бақылау тақырып кезеңдері оқушының білімді,
іскерлік дағдыны игеру тексеріледі.
Тараулар бойынша бақылау әрбір тоқсан аяғында, тарау оқып болғаннан
кейін өткізіледі.Бақылау мақсаты-оқу бағдарламасы негізінде жұмыстары түрлі
техника құралдар, оқыту
машина компютер,электрон есептегіш оқушы
білімін іскерлік дағдысын іскерлігін анықтайды.Сынама сабақ –педагогикалық
тәжрибеден өту кезіндегі оқытушы өткізетін сабақ.Педагогикалық тәжрибе
жетекшісі, осы пәннің немесе сынып мұғалімі тәжрибе етушілердің
,қатысуымен өтеді,әдіскерлер басшылығымен талқыға салынады.Бүгінгі күні
білімді дайын қалпында қабылдамай, оны өздігімен құрастырудың тұлғаны
дамытатындығы, өздігімен құрастырылған білімнің есте ұзақ мерзімде
сақталатыны дәләлденген.Қайталау мен құрастырылған сындарлы білім
үйренушіден. Түсіну,қолдану,талдау, тәжрибе жасау жаңа мазмұн құрастыру
бағалау секілді белсенді әрекеттерді талап етеді.Өздігімен білім құрастыру қажет
бұл күнде.Бұл мақсатқа әр сабақта интербелсенді әдістемені қолдану арқылы
жетуге болады.
Қазірде білім игеру процесінің
ең басты мәселесі мен мақсаты
үйренушілердің белсенді әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады. Белсенді
әрекеттер арқылы шәкірттерге білімді өздігімен , меңгереді , үйренеді. Негізгі
қағида «не білу» емес, «не жасай білу».
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12.04.2022 ж № S00043
Дене тәрбиесіндегі акробатика
ТАПАЕВА АҚЖАНАР МЫНГАЛИЕВНА
Түркістан облысы Түркістан қаласы «Түркістан жоғары көпсалалы,
қолөнер колледжі» МКҚК. Дене тәрбиесі пәні оқытушысы
Адам өзін физикалық белсенділіксіз елестете алмайды. Бұл қарапайым
серуеннен спортқа дейін өзгереді. Акробатика физикалық белсенділіктің ең
әдемі, күрделі және танымал түрлерінің біріне қосылуы мүмкін. Біріншіден, бұл
ептілікке, икемділікке арналған жаттығулар топтарынан тұратын гимнастиканың
бір түрі. Акробатика жоғары дене дайындығын, күшті, жан мен дененің ішкі
тепе-теңдігін қажет етеді. Кәсіби мамандар денені жеткілікті түрде дайын болу
үшін бұл спорт түрін ерте жастан бастап жаттығуға кеңес береді.
Акробатика өзінің тарихын ежелден алады. Бұл туралы ғалымдар мен
археологтар кемелердегі суреттерден, әртүрлі фрескалар мен сәулет
ескерткіштерінен білді. Осылайша, акробатика ежелгі Египетте және Ежелгі
Грецияда әлі күнге дейін қолданылған деп түсінуге болады. Жалпы бұл спорт
түріне 5000 жыл бар. Ұзақ уақыт бойы акробаттар бай адамдар үшін ойын-сауық
құралы болды. Сиқыршылармен қатар, олар өздерінің қабілеттерінің көмегімен
қонақтар мен қожайындармен сөйлесті.
Сенімнің дамуы мен шіркеудің әсерімен акробатика ойын-сауық түрі
ретінде танымал болуды тоқтатты. 16 ғасырда акробатикалық жаттығулардың
нақты сипаттамасы бар алғашқы кітап жарық көрді. 19 ғасырға қарай акробаттар
цирк шоудың құрамына кірді. Содан кейін тек жаттығуларды ғана емес, сонымен
қатар әр түрлі суретшілерді сипаттайтын кітап жарық көрді. Ресейде акробаттар
буфундар деп аталды және адамдар арасында өте танымал болды. Көбінесе
оларды мерекелерде кездестіруге болатын, онда олар көп назар аударды. 20
ғасырдан бастап акробатикалық үйірмелер пайда бола бастады, онда олар негізгі
трюктар мен жаттығуларды үйретті.
Кеңес Одағында акробатика келесі түрлерге бөліне бастады:
• Спорттық акробатика. Оның мақсаты - жұптық, топтық бағдарлама,
мұнда барлық жаттығулар топтарда немесе жұпта орындалады, сонымен қатар
акробат тректе трюктар орындайтын секіру бағдарламасы.
• Цирктік акробатика әуе трюктері мен күштік трюктерге бағытталған.
• Арнайы акробатика икемділік пен физикалық жағдайды сақтауды қажет
ететін спортшылар мен бишілерге арналған.
Спортшы жүйелі түрде орындайтын акробатикалық элементтер акробатика
деп аталады. Гимнастиканың бұл түрі әлемде өте кең таралған және танымал.
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Бұл спорт жақсы дене дайындығын, дамыған үйлестіру мен шоғырлануды
қажет етеді. Акробатика ежелгі дәуірден басталады, б.э.д. 2300 жылы. е. ежелгі
Египетте. Мысырдан басқа, акробаттар Римде және Үндістанда болды. Ресейде
акробатика әлемнің басқа елдерінен бөлек дамыды. Көп ұзамай бүкіл әлемде бұл
сабақ толыққанды спорт түріне айнала бастады.
Шындығында, акробатика деген не екенін нақты тұжырымдау мүмкін емес.
Ия, біздің уақытта көптеген адамдар бұл спортқа құмар, бірақ бұл спорттық
акробатика. Жалпы акробатика, бұл не? Бұл спортшылар элементтерді
орындайтын және күшті дене, батылдық және басқа да қасиеттерге ие
гимнастика категориясы. Анық анық емес.
Акробатика мәселесіне әркім өз жолымен жауап береді. Мысалы, тарихшы
бұлар қабырғада суреттелген, бұқалардың үстінде тұрған және олардан бас
тартып, жайбарақат жүрген мықты адамдар деп жауап береді. Өнертанушы
акробатика - көркем өнер дейді. Ол да дұрыс, өйткені көптеген акробаттар циркте
ойнайды. Мамандардың пікірінше, акробатика - бұл өнертанушы мен
тарихшының айтқанының бәрі, тек олардың сөздеріне сай әлі толық емес
толықтырулар бар. Акробатика сонымен бірге пайдалы спорт түрі болып
табылады, оны жүзушілер бір дәрежеде жасайды. волейболшылар, секірушілер.
Бүгінгі таңда акробатика - бұл өз ережелерімен аяқталған спорт түрі.
Акробатика 3 түрге бөлінеді. Топтық ранг бар, дубль және секіру. Әр бөлімнің
қарапайым және қиын элементтері болады. Спортшылардан өз шеберліктерін
көпшілік алдында және төрешілер алдында сөйлеу түрінде көрсету талап етіледі.
Элементтердің, старттың, қонудың және басқа элементтердің сапасын бағалады.
Қойылым алдында әр элемент залда оқытылады.
Осы спорт шебері стандарттардың құрамына кіретін барлық элементтерді
орындай алуы керек. Тұтқадан бастап үш есе кіші аяқталумен аяқталады. Жаңа
атақтар алу процесінде элементтер күрделене түседі. Акробатика - бұл адамды
тұтастай дамытатын спорт түрі. Спорт әдемі және әсерлі көрінеді, бірақ бұл да
қауіпті. Жарақат өте ауыр болуы мүмкін. Аздап сынықтар, толығымен
жыртылған байламдар, аяқ-қолдардың сынуы және орналасуы бар.
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25.04.2022 ж, № S00054
Бастауыш мектептегі пән аралық байланыстың ерекшелігі
БОРАНБАЕВА ЖАЗИРА АБДАКИМОВНА
Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылы
№ 1 Омар Есімов мектебінің бастауыш пәні мұғалімі
Пәнаралық байланыс проблемасын педагогикалық, психологиялық жағынан
зерттеумен қатар, философиялық тұрғыдын да көптеген ғалымдар зор көңіл
бөлуде. Пәнаралық байланыстың философиялық негізіне дүниедегі барлық
заттың, құбылыстардың бірімен-бірінің өзара байланыстылығы туралы,
тұжырымдалған дүние туралы білімдер де бірімен-бірі байланыста болады.
Пәнаралық байланыстың физиологиялық, психологиялық негізінің нәтижесі
білімдер жүйесінің мида орналасуы адамның үнемі алға ұмтылушылығына
жағдай туғызады да, оның шығармашылық әс-әрекетіне дайын бола
алатындығын дәлелдейді.
Оқушының өз болмысын тануға көмектесіпғ қабілетін ояту, жаңа рухани
күш беру білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады.
Оқушының білім сапасының жоғары деңгейде болуы отбасындағы тұрмыс
жағдайындағы ата-анасының білімділік деңгейіне байланысты.
Әр баланың бойындағы ерекшеліктерді дәл танып, оны әрі қарай дамыту
үшін ата-анамен байланыс жасау, олардың отбасылық жағдайын зерттеу, атаананың өзінің қабілет дарыны қандай, арғы тегінде өнері дарыған адамдар бар
болған ба, осылардың барлығын баланың балабақшаға қабылдаған күннен
бастап зерттеу қажеттілігі туындайды.
Мұғалімнің
көздейтін мақсаты – балаларға
берілетін ғылыми
білім негіздерінің
бірлігін,
пәнаралық байланысын
сақтап
отыру.
Пәнаралық байланыс кезінде оқушылардың ойының тиянақталуына,
қиялдауына ұғымды меңгеруге, ойда сақтау мүмкіндіктерін арттыруға жағдай
жасалады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жеке тұлғасын қалыптастыруда
білім мазмұнының тиімділігі, оқытудың тиімді әдістерін іздестіру жолдары
пәнаралық байланысты күшейтуге себебін тигізеді.
Пәнаралық
оқытудың
қазіргі оқыту тәрбиелеу,
білім беру
жүйесінде оқушылардың
дүние танымын тереңдете отырып,
оқытудың
тиімділігін арттыруға көмектесуі ғылыми педагогикалық дәлелдеме ретінде
танылады. Оқушылардың әртүрлі пәндер бойынша алынған білім, біліктерді
қабылдауы, түсініп-білуі, олардың жалпы ақыл-ойына серпін тудырып,
танымдық іс-әрекеттеріне шығармашылық сипат беріп, барлық алынған
білімдерін жүйелейді.
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Пәнаралық байланыс арқылы оқытудың дамытушылық, білім және тәрбие
берушілік қызметі объективті түрде кеңейіп, дамып отырады. Пәнаралық
байланыс бастауыш сыныптарда білім және тәрбие беру міндеттерін шешуде
ерекше әрі маңызды рөл атқарады.
Сондықтан, олардың мәні мен меңгерілуі пәнаралық байланыс деңгейінде
жүзеге асырылуы қажет. Білім беру жүйесі бастауыш мектеп оқушыларында өмір
туралы дұрыс ой қалыптастырып, қоршаған дүниеге көзқарасын біртұтас жүйеге
бағыттайды. Пәнаралық байланыстың мәні мен маңыздылығына, оның ең
қажетті педагогикалық іс-әрекеттің бірі екендігін айта келе мынадай қорытынды
жасауға болады: пәнаралық байланыс бастауыш мектепте жан-жақты тәрбие
беруді комплексті түрде жүзеге асыра отырып, педагогикалық іс-әрекеттің,
еңбектің ғылыми негізінде тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі.
Пәнаралық байланыстың философиялық негізіне дүниедегі барлық заттың,
құбылыстардың бірімен-бірінің өзара байланыстылығы туралы тұжырымдалған
білімдерде болатындығын өмір көрсетіде.
Негізінде оқу пәндері әр ғылымның логикасына сүйенетіндіктен, олар бірбірінен өз алдына оңашаланып,бөлектенбейді. Ең бастысы қазіргі кезде өздігінен
білім алудың, оқытудың өзекті мақсаты пәнаралық байланыстағы ойлауды
кеңінен дамытуды жүзеге асыру. Пәнаралық байланысын, бір-біріне тигізетін
ықпалын, ортақ, негізгі тенденцияларын, әлеуметтік, экономикалық рухани ортақ
белгілерін бір – бірімен сабақтастыру ортақ заңдылықтарын ашуды көздеуі тиіс.
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25.04.2022 ж. № S00055
Роботтың сызық бойымен қозғалысы
КАРАЕВА НИЛУФАР АБДИЛАМИТОВНА
Түркістан облысы, Сайрам ауданы Манкент ауылы
Мектеп Ибрагим Ата ЖОМ Информатика пәні мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар
Бекітемін:
Бөлім
Педагогтың атыжөні
Күні:
Сынып:
сынып
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақтың
мақсаты:

Робототехника

Қатысушылар саны

Қатыспағандар саны

Роботтың сызық бойымен қозғалысы
5.3.3.3 – робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс
датчигін қолдану
Барлық оқушылар:
Түс датчик жұмыс істеу принципін түсінеді;
Көптеген оқушылар:
Роботтың программалық блоктарын біледі, программа
құрастыру барысында қолдана алады;
Кейбір оқушылар:
Бір түс датчигі бар роботтың сызық бойымен қозғалу
программасын құрастырады;
Сабақтың барысы:

Сабақ тың
кезені/
уақыт
Сабақ тың
басы
2 мин

Педагогтың әрекеті
1.Оқушылармен амандасу.
2.Сабақтың тақырыбы мен
мақсаттарымен таныстыру.
Сыныпта жағымды ахуал орнату.
"Жылы лебіз" әдісі арқылы үш тілде
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Оқушыны
ң әрекеті

Баға
лау

1.Мұғалім
Ауыз
мен
ша
амандасады бағалау
.
2.Сабақтың

Ресур
стар
Интер
белсе
нді
тақта
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сабақ барысына, оқушыларға жылы
лебіз білдіру.

Сабақтың
ортасы
3 мин

тақырыбын
дәптерге
жазады.
3.Сабақтың
мақсаттары
мен
танысады.
"Сұрақ-жауап" әдісімен өткенді
Сұрақтарды
қайталау:
тыңдайды,
Өткен тақырыптар интерактивтік тақта жауап
да көрсетілген цифрлы ұяшықтарда
береді
жасырулы тұр. Цифрлы ұяшықтарды
таңдау арқылы сұрақтарға жауап беру.
1. Робот дегеніміз не?
2. Роботтар датчиктерін атаңыз.
3. Гироскопиялық датчик қандай
құрылғы?
4. Алгоритм дегеніміз не?
5. Сызықтық алгоритм дегеніміз не?
6. Суретте көрсетілген блок атауын
және сол блоктың режимдерін
атаңыз.

Ауызш
а
бағалау
"Робот
" өзінөзі
бағалау
парағы.
Бағалау
парағы
ндағы
робот
кеудесі
н
бояйды

7. Суретте көрсетілген блок атауын
және сол блоктың режимдерін
атаңыз.
20 мин
Жаңа тақырыпты түсіндіру.
Түс датчигінің қызметін еске түсіру
"Түсті анықтау" программалық блок
құрастыру алгоритмін қарастыру
1. Старт блогы на Күту блогын
жалғаймыз.
2. Датчиктен мәліметтер алу үшін
оның режимін ауыстырамыз: Түс
датчигі ⇒ Салыстыру ⇒ Түс (2) көк.
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1-тапсыр
маны
орындайды
Программа
лық
блоктарды
атайды,
құрасты
рады

Ауыз
ша
бағалау
"Робот
" өзінөзі

Интер
белсе
нді
тақта
Компь
ютер
Презе
нтаци
я
Тарат
па
матер
иал
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3. Күту блогына Дыбыс блогын
қосамызда, файл атауын Blue деп
өзгертеміз.
4. Дыбыс блогына Рульдік басқару
блогын жалғаймыз.
5. Рульдік басқару блогын жалғап,
Қосу (Включить на количество
оборотов) режимін
таңдаймыз. Рульдік басқару күйін (25)ге келтіреміз.
7. Программаны роботқа жүктейміз.

Тапсырма №1
1. Робот жасыл түсті анықтаса,
алдыға бір қадам жасап (бір
айналып) және «Green» деп
айтатын программа кодын жасау
керек. Программа кодында не
өзгереді? Қандай блоктар қажет
болады.
2. Робот осы командаларды үздіксіз
орындайтын программа кодын
жасау керек. Қандай блок қажет?
Тапсырма №1 жауаптары
1) программалық блок

2) программалық блок

Дескриторы:
- түс датчигі орнатылған
программалық блокты құрастырады;
- программалық блоктарды атайды
және түсіндіреді;
10

бағалау
парағы.
Бағалау
парағы
ндағы
роботт
ың
басы
мен
қолын
бояйды
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- деңгейлі прогрммалық блоктарды
құрастырады;
ҚБ: "Робот" өзін-өзі бағалау
парағының тиісті бөлігі боялады
Бір түс датчигінің көмегімен жүретін
EV3 роботының 58, ә-суреттегідей
қозғалысының қарапайым алгоритмін
қарастырайық.
Робот сызық бойында түп-түзу болып
қозғалмайды, тек сызық бойымен
алдымен сол жаққа, содан кейін оң
жаққа қозғалыс жасай отырып,
біртіндеп алға қарай жылжиды.
Алгоритм өте қарапайым: егер түс
датчигі қара түсті көрсе, онда робот бір
бағытта, ал ақ түсті көріп қалса, екінші
бағытта айналады (59-сурет).

Көрсетілім. Бір түс датчигі бар
роботтың сызық бойымен қозғалу
программасы.
Программаны құрастырып болған соң,
роботқа жүктеп тексереміз. Программа
құрудағы қателер робот арқылы
тексеріп, тестіленгенде тез
анықталады. Роботты іске қосып, оның
қара сызық сызылған алаңнан қанша
уақытта өтетінін есептейміз.
Жеке жұмыс
Бір түс датчигі бар роботтың сызық
бойымен қозғалу программасын
құрастыру.
11

2-тапсыр
маны
орындайды.
Программа
лық блокты
атайды,
құрастыра
ды

Ауыз
ша
бағалау
"Робот
" өзінөзі
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Бір түс датчигі орнатылған
роботтың программалық блогы
1. Программалық блокта
қолданылған жалпы блок саны
2. Қолданылған блоктарды
көрсетіңіз. Дұрыс жауапқа +
қойыңыз.
Ауы
Уль
Руль
стыр
Түс
тра
Цик дік Мә
ыпдатч
дыб
л
басқ тін
қосқ
игі
ыс
бло ару бло
ыш
блог
бло
гы блог гы
блог
ы
гы
ы
ы
3. Блоктарға орнатылған
режимдерді көрсетіңіз. Дұрыс
жауапқа + қойыңыз.
Вык Гирос
Вклю
Күт
Түс
люч копия
чить
у
реж
ить
лық
режи
реж
имі
режи режи
мі
имі
мі
м
Дескриптор:
-бір түс датчигі бар роботтардың
программасын құрастырады;
- программалық блоктарды атайды
және түсіндіреді;
ҚБ: "Робот" өзін-өзі бағалау
парағының тиісті бөлігі боялады
Роботқа екі түс датчигін орнатамыз.
Робот Цвет (түс) және Яркость
отараженного цвета режімдерін
пайдаланып қара сызықытың бойымен
қозғалады.
Роботқа екі түс датчигін орнатамыз.
12

бағалау
парағы.
Баға
лау
парағы
ндағы
роботт
ың
аяғын
бояйды
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Робот Цвет (түс) және Яркость
отараженного цвета режімдерін
пайдаланып қара сызықытың бойымен
қозғалады.
Екі түс датчигі бар роботтың сызық
бойымен қозғалуы алгоритмі:
 Егер роботтың екі түс датчигі де ақ
алаңды көрсе, онда робот алға
қозғалады. Еер түс датчиктерінің
бірі ақ, екіншісі қараны көрсе, онда
ол аққа бұрылады.
 Егер екі түс датчигі қара сызықты
көрсе, онда робот «қиылыста
тұрмын» деп есептейді.

3-тапсыр
маны
орындайды.
Программал
ық блокты
құрасты
Ауыз
рады,
ша
талдайды
бағалау
"Робот
Көрсетілім. Екі түс датчигі бар
" өзінроботтың сызық бойымен қозғалу
өзі
программасы.
бағалау
Программаны құрастырып болған соң,
парағы.
роботқа жүктеп тексереміз. Программа
Баға
құрудағы қателер робот арқылы
лау
тексеріп, тестіленгенде тез
пара
анықталады.Роботты іске қосып, оның
ғында
қара сызық сызылған алаңнан қанша
ғы
уақытта өтетінін есептейміз.
робот
Жеке жұмыс. «Талдау» әдісі
тың
Екі түс датчигі бар роботтың сызық
басы
бойымен қозғалу программасын
мен
құрастыру. «Талдау» әдісі бойынша
қолын
құрастырылған программалық
бояйды
блоктарды талдау
Дескриптор:
-екі түс датчигі бар роботтың сызық
бойымен қозғалу программасын
құрастырады, тексереді.
13
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Сабақтың
соңы
3-4 мин

- программалық блоктарды атайды
және түсіндіреді;
ҚБ: "Робот" өзін-өзі бағалау
парағының тиісті бөлігі боялады
Рефлексия: тақырып бойынша
жинақтаған білімдеріне талдау
жасайды.

«Үй тапсырмасы»
Бір түс датчигі бар роботтың сызық
бойымен қозғалысы кезінде оның
алдына кедергі қойылды (сурет). Робот
кедергіні айналып өтіп, қайтадан қара
сызықтың бойымен қозғалуы үшін
Үй
суретте берілген программаны қалай
тапсырмасы өзгертуге болады? Қосымша қандай
1 мин
датчик қойылуы керек? Мәселені
шешудің жазбаша алгоритмін дайында.

14
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26.04.2022 ж.

№ S00056

«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы
САГИЕВА АҚМАРАЛ БАХЫТЖАНҚЫЗЫ
Нұр-Сұлтан қаласы №14 мектеп гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі
Білім беру ұйымының
атауы
Пәні:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сынып: 4

Әдебиеттік оқу

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
«Қош келдің, Наурыз!» .Міржақып Дулатұлы.
Сабақтың тақырыбы:
4.1.1.1. Шығарманың мазмұнын толық түсіну,
Оқу бағдарламасына
кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның себепсәйкес оқыту мақсаты:
салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және
жауап беру
1.Шығармашылық жұмыс дағдыланады.
Сабақтың мақсаты
2.Өз ойын білдіреді.
Сабақтың барысы
Сабақты
Педагогтің әрекеті
Оқушыны Бағалау Ресурстар
ң
ң әрекеті
кезеңі//уа
қыты
Ұйымдас -Сәлеметсіздер ме,
Сәлеметсізд ҚБ.
тыру
оқушылар!
ер ме!
1-10
Әдебиетті
-Көңіл-күйлерін қалай?
-Өте жақсы, бағалау
к оқу
керемет!
оқулығы
Психологиялық ахуал
туғызу.
“Сиқырлы қапшық” әдісі Оқушылар
арқылы оқушылар бірбіріне жақсы тілек айту
Қапшық
арқылы жағымды ахуал
ішіндегі
қалыптастырады.
сөздер
ҚБ.
Мақсаты: Оқушылар
арқылы
1-10
бойында идея немесе тілек мақсатында бағалау
білдіру, тыңдау
тілек
дағдыларын дамытуға
айтады.
15
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Өткен
білімді
еске
түсіру

Жаңа
білім

бағыттау, сондай-ақ
барлық оқушыларды
қатыстыру арқылы оқыту
жағдайларын теңестіру.
Тиімділігі: Оқушыны бірбіріне тілек айту арқылы
жақындастырады, көңіл күйін көтереді,
бауырмалдығын оятады.
Топқа бөлу: Оқушылар
«Ұшақ билеттері» әдісі
арқылы топқа бөлінеді.
І топ «Бауырсақ»
ІІ топ « Бешбармақ»

Оқушылар
топқа
бөлінеді.

Үй тапсырмасын сұрау:
«Қалташадағы
сұрақтар» әдісі
Әрқайсысы қағаз
қиындысына өзі білгісі
келген немесе өзі жауап
бергісі келген сұрақтарды
жазып, қалташаға салады.
Араластырылған сұрақтар
еркін түрде қатысушыларға
таратылып беріледі. Әркім
өзіне түскен сұрақтарға
жауап береді.
Дескрипторлар:
 Өткен тақырыпты
еске түсіреді.
 Өз ойларын толық
жеткізеді .
 Бір –бірін
толықтырып
отырады .

Оқушылар
үйге
берілген
тапсырман
ы сұрақтар
арқылы
жауап
береді.

ҚБ.
1-10
бағалау

Дәптер,оқ
улығы
Оқушылар
видео
арқылы
тақырыпты
ашады.

Оқушылар
тақырып
Тақырыпты ашу:
Оқушыларға интербелсенді пен
тақтадан видео көрсетіледі, мақсатпен
сол арқылы тақырыпты
танысады.
16

ҚБ.
1-10
бағалау

ҚБ.
1-10
бағалау
Айтылым
дағдысы
қалыптаса
ды.
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ашып мақсаты
жарияланады .«Наурыз
туралы аңыз» мульфильмін
көрсету.
Мультфильмде
«Наурыз
туралы
аңыз» айтылады. Наурыз
қарияның сөздерін мұқият
тыңда.
Сабақтың мақсатын және
тақырыбын айту.

Сабақтың
ортасы

Ән арқылы ҚБ.
тақырып
1-10
туралы
бағалау
мағлұматта
рды
толықтырад
ы.

«Ой қозғау» айдары
«Тыңдалым» дағдысы
«Наурыз- думан» әнін
тыңдап, өз ойыңмен бөліс,
тыңдаған ән сөзінде наурыз
мерекесі
қалай
сипатталған?
Дескриптор:
 Оқушылар өз
ойларың толық
жеткізе алады.
Оқушылар
шығарманы
Айтылым дағдысы
бойынша
тыңдау
арқылы
« Қаламгер айдары »
айтылым
тапсырмасын айтады.
мен
1-тапсырма:
Автор танысу мақсатында тыңдалым
ең алдымен «Жасырын
дағдысын
бейне» әдісі арқылы ақын
қалыптасты
суретін пазл беріліп, оны
рады.
құрастырады.
( М. Дулатұлының өмірі
мен шығармашылығы
жайлы мағлұматтар
жинақтау)
Міржақып
Аты-жөні
Дулатұлы
17

ҚБ.
1-10
бағалау

Оқулық

Қосымша
тапсырма
ҚБ.
1-10
бағалау
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1885 –
1935ж.ж
Қостанай
Туып-өскен
облысы
жері
Жангелдин
ауданы
Қызбел
Берілген
ауылы
Шығармалары «Азамат», тапсырма
«Терме», бойынша
мәтінді
«Оян, қазақ»
оқиды.
ақын
Ақпарат
Өзіндік
ойын
Мақсаты:Авторға
тұжырымда
қатысты мәлімет алады;
йды. Оқып,
Тиімділігі: Барлық
танысқан
автордың
кеңестерді
шығармашылығымен
басшылыққ
толық танысады.
а алып,
сұрақтарға
Дескриптор:
жауап
 Оқушылар кестені
береді.
талдау арқылы
автормен танысады;

ҚБ.
1-10
бағалау

Оқылым дағдысы
«Түсініп оқы» айдары
«Наурыз» өлеңі
а)іштей оқу
ә) тізбектей мәнерлеп
оқыту
Наурыз мерекесін біздің
қазақ халқымыз ерекше
тойлайтынын білеміз.
Толығырақ білу үшін
Міржақып Дулатұлының
«Наурыз» туралы
мәліметімен танысамыз.
Өлеңнен түсінгені туралы
«Қызғалдақ» әдісі арқылы

ҚБ.
1-10
бағалау

Туған жылы

ҚБ.
1-10
бағалау

Оқушылар
тапсырман
ы
орындайды.
Оқушыл
ар
бірбірінің
сабаққа
қатысу
белсенді
18

Қағаз
парақтары
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жеткізеді. Сұрақтарға
жауап береді

лігіне
. Кәсіби
қарай
сөздермен
бағалайд
танысып, өз ы.
дәптерлерін
е
тапсырман
ы
орындайды.

Дескритор:
 Оқушылар
сұрақтарға жауап
береді;
 Оқушылар шығарма
ойымен толық
танысады.

ҚБ.
1-10
бағалау

«Жаңа сөздер сандығы»
айдары
Қостанып – қос тігу
(жұмыс басындағы
баспана)

Бекіту

Кестелер

Сергіту
сәтін
жасайды.

«Құра» айдары бойынша
«жыл құстары»
түсіндермесінің тіркесін
жазып, ойларын білдіреді.

Оқушыл
ар
бір- Сабақты
Оқушылар бірінің
қорытынд
жұптық,
сабаққа
ылау
топтық
қатысу
тапсырмала белсенді
ры
лігіне
орындалад қарай
ы.
бағалайд
ы.

Дескриптор:
 Оқушылар «жыл
құстарын» ажырата
үйренеді;
Сергіту сәті. «Қара
жорға» биі
«Айтылым» дағдысы
«Білгенге маржан»
айдары
Наурыз туралы берілген
мәтінді оқып «Көршінмен
бөліс» әдісі бойынша
қасында отырған
19
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Кері
байланыс

көршісімен бар білгенімен
бөліседі.
Дескритор:
 Жұптық жұмыс
арқылы
ұйымшылдықпен
шығарман мұқият
түсінеді.

Кестемен
жұмыспен
орындалад
ы

Мақсаты: Жұптық жұмыс
арқылы мазмұнын ашады;
Тиімділігі: Айтылым
дағдысы қалыптасады.
«Ойлан» айдарына
Берілген кестеден сөздерді
тауып боя.
Л С О Р И Н К
Б Ү П С Ү Т М
И Р Б У Г Ұ Р
Д Е Ұ
Н З Т
А Т Р Ы П П А
Й Д Ш А Қ С О
Сүрі ет, бидай, тары, су,
сүт, тұз, бұршақ.
Бұл нелердің атауы?
Бір сөзбен қалай атауымызға болады?
Неше түрлі тағам берілген?
7 түрлі тағам дегенде,
біздің есімізге қандай ұлттық тағам түседі?
Наурыз көже қандай мерекеде дайындалады?
«Жазылым» дағдысы
«Орында» айдары
бойынша берілген
тапсырманы орындап
жазады.
1.Қою әріппен берілген
сөйлемнің мағынасын

Сұрақтарға
жауап
береді.

Жазылым
дағдысыме
н
жұмыстана
ды.

Оқушылар
кері
байланыс
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сызба немесе сурет арқылы береді.
бейнелеңдер.
2.Оқушының жазғанына
қара. Көп нүктенің орнына
тиісті сөзді қойып оқы.
Мақсаты: Сөздің
мағынасын толық түсініп,
оны жеткізе біледі;
Тиімділігі: Жазылым
дағдысы қалыптасады.
Дескриптор:
 Көп нүктенің орнына
тиісті сөзді қояды;
«Киіз үйлер» рефлексиясы

Оқушылар сабақтан алған
әсірлерімен бөліседі.

26.04.2022 ж. № S00062
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Бастауыш сыныптарда оқытудың жаңа технологиясын қолдану
АМАНОВА АГЕРКЕ БЕГЛЕРОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына
сай білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу
елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім
беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр.
Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе
жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі
оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз әсерін
тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты
жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз
білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың әртүрлі
технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі
зерттеліп,мектеп өміріне енуде.
Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа формация мектебінде
жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында тұрған проблемаларды шешу
негізгі мақсат болып табылады, олар:
·
баланы оқи білуге үйрету
·
баланы ойлауға үйрету
баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.
Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің
мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндетіоқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау,
жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі
зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру.
Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде
бергім келіп отыр.
«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?
• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.
• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/
көптігімен.
• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.
«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге
технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?
• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту,
мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .
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• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.
• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.
Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге
жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке
басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық
қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы
белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны
шығармашылыққа жетелейді.
Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ,
жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет
әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның
бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және
сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген
әдіс- тәсілдерін қолданамын:
• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас
тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/
• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма,
сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/
• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,
мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен
оқу стратегиясы/
• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/
• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу
стратегиясы
• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарамақайшы элементтер стратегиясы/
• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану
оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың
тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды.
Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш
сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең
керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім
деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу.
Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған
ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін
көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын
сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор.
Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында
23

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік
жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдістәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе
көрсетті.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге
жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын
бағыт.
Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру,
соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету
болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде
жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша
шыңдауға мүмкіндік туады.
Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет:
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек.
2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру.
3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.
4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану.
5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап
ету.
6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау.
Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі
оқушының:
- Сабаққа қызығушылығы артады;
- Нақты өз деңгейінде бағаланады;
- Жеке қабілеті айқындалады;
- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді;
- Даму мониторингі айқын көрінеді;
Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар:
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын?
- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе?
- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде
ойлауға үйренеді.
Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары:
- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау;
- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау;
- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру;
- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау;
- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау;
- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау;
- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың
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танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп
көңіл бөлемін.
Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың
бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған
әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты
білім беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау
технологиясының басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына
тоқталмақмын.
Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп,
бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады.
1. «Болжау» стратегиясы
2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы
3. «Топтастыру» стратегиясы
4. «Әдебиет үйірмесі»
5. «Бес жолды өлең» стратегиясы
1-ші «Болжау» стратегиясы.
Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай
жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді.
2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы.
1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз.
2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік
3.Жылқышының еңбегі
3-ші «Топтастыру» стратегиясы.
«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді.
4-ші «Әдебиет үйірмесі»
• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік»
• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта
5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы
1.Зат есім (1 сөз)
2. Сын есім (2 сөз)
3. Етістік ( 3 сөз )
4. Қорытынды ой (4 сөз )
5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз)
Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды
ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ
қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп
отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы
балаларды бағалайды.
Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың
белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық
қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс25
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тәсілдерді қолдануға болады.
Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша
тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша,
жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл
байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз.
Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің
басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін
ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды
тиімді пайдаланудың маңызы ерекше.
Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа
ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі,
шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі.
Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда
шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі.
Оқушыларым қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара біледі. Өз ойларын
ашық ,нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушыларымның сабаққа деген
қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа
технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз
нәтижесін береді деп ойлаймын.
Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым
келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың
тағдыры ұстаздың қолында»

26.04.2022 ж. № S00061
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Дара және күрделі етістік
ДУЙСЕНБАЕВА АЙНУР САГЫНБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім
беретін орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің аты-жөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқубағдарламасынасәйкесоқытумақсаттары
Сабақтың барысы.
Сабақтың кезең
уақыт
Басы

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Дара және күрделі етістік
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген
тақырып бойынша әңгіме құрау
Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті
Психол
Жаңа топ құру
огиялы
Психологиялық
қ
ахуал
ахуалға
қалыптастыру.
берілге
Бір-бірімізді
н
тыңдаймыз десек, 1
тақпақт
рет қол
арды
шапалақтаймыз.
Ұйымшыл боламыз дауыста
п
десек,
2 рет
қол шапалақтаймыз. айтып,
тілді
Белсенділік
жаттық
танытамыз десек,
тыру
3 рет қол
және
шапалақтаймыз.
жаңа
Жұмыс ережесін
сабаққа
келісу
Сабақта бірназар
бірімізді
аудару.
сыйлаймыз,
Оқушы
тыңдаймыз!
лар
Уақытты
сұраққа
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Бағал Ресурс тар
ау

Психологи
ялық
ахуал.
ҚБ:
От
шаш
у
арқы
лы
бірбірін
бағал
ау.

Алдың ғы
білімді
еске
түсірутапс
ырмалары.
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Сабақтың ортасы

үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап
береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызд
ы,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
Сабаққа белсене
қатысып, жақсы
баға аламыз!
Алдыңғы білімді
еске түсіру (ұжымда)
Оқу мақсатын
таныстыру
Күтілетін нәтижені
анықтау
Ширату
тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(топт
а, ұжымда)

Дескриптор:
• Мәтін түрлері мен
құрылымдық
бөліктерін ажыратады.
Жаңа білімді
меңгереді. Сауатты,
көркем жазады.
• Диалогке қатысады;
мұғалімнің көмегімен
28

жауап
береді,
жұмыст
ы
берілге
н түріне
қарай
орында
йды.

Берілге
н
сұраққа
жауап
беріп,
тапсыр
малар
ды
талапқа
сай
орында
йды.
Жұмыс
дәптері
ндегі
жазылы
м
тапсыр
мала
рын

Оқылым
ҚБ:
Жазы лым
От
тапсырмал
шаш ары.
у
арқы
лы
бірбірін
бағал
ау.
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Соңы

Кері байланыс

негізгі ойды анықтай
алады.
• Берілген
тапсырмалар бойынша
ой қорыту жасай
алады.
ҚБ: Бас бармақ
арқылы бір-бірін
бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау
Қолдану
Оқулықта
берілген
тапсырмаларды
орындау.
Түсіндіру.
Топтық, жеке жұмыс
жүргізу.
Дәптермен жұмыс.
Суретпен жұмыс.
Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану
«Ойлан, Жұптас,
Пікірлес»

(ҚБ) “Екі жұлдыз,
бір тілек” әдісі.
Көп нүктенің орнына
керекті сөздерді
қойып жаз.
29

орында
у

ҚБ:
Топтық
Оқулық Бағда тапсырмал
тағы
ршам ар.
қосымш көзде
а
рі
тапсыр арқы
малар.
лы
бірбірін
бағал
ау

Сабақта кері
кері байла
н алған байла ныс
әсерлер ныс
парағы
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БББ кестесі
Білген
ім

Білді Білгі
м
м
келе
ді

ін
парағ
стикерг ы
е
жазып,
суретін
жіберед
і.

Рефлексия
(жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушылар
өздері
белгілейді.

26.04.2022 ж.
Ағаштар неге ашуланды?
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АЖАНЯЗОВА МАРЖАН ТУРМУХАММЕТОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім
беретін орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің атыжөні
Күні:
Сынып:

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Сабақтың Бердібек Соқпақбаев.
тақыАғаштар неге ашуланды?
рыбы
Оқу
2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы
бағдарла- бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
масына
2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның
сәйкес
басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
оқыту
2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық,
мақсат
стилистикалық қателерді табу және түзету
тары
Сабақтың
барысы.
Сабақтың Педагогтің әрекеті
Оқушының
Баға
Ресурстар
кезең
әрекеті
лау
уақыт
Басы
Психологиялық ахуал
Психологиял
қалыптастыру.
ық ахуалға
берілген
Психологиял
«Әсерлерімізбен
психогия
ық ахуал.
бөлісейік» жылулық
лық
шеңбері
Педагог балаларға 1-2 жаттыңулард
Алдыңғы
минут
көздерін ы орындау
білімді еске
ҚБ:
От
жұмып,өздерін тағы да арқылы
түсірутапсыр
шашу
табиғат аясында,көк майса жаңа сабаққа
малары.
арқыл
шалғында
жатып,көк назар аудару.
ы біраспан,аппақ
бұлттарды
бірін
көріп,құстардың сайраған Оқушылар
бағала
әнін,судың
сыбдырын сұраққа
у.
естіген кездерін елестетуді жауап
ұсынады.
береді,
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Сабақтың
ортасы

Жұмыс ережесін келісу
Сабақта бір-бірімізді
сыйлаймыз,
тыңдаймыз!
Уақытты
үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап
береміз!
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
Сабаққа белсене
қатысып, жақсы
бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске
түсіру (ұжымда)
Ширату тапсырмасы.
1. Ағаштар ашулана ма?
Осы сұрақ төңірегінде ой
бөліс.
2. Мәтіннің қалай аталып
тұрғанына мән бер. Осы
сұраққа жауап іздей
отырып түсініп оқы.

жұмысты
берілген
түріне қарай
орындайды.

Берілген
сұраққа
жауап беріп,
тапсырмалар
ды талапқа
Форма Оқылым,
сай
тив
жазылым
орындайды. ті
тапсырмалар
бағала ы.
Белсенді оқу у.
тапсырмалар
ы(топта,
ұжымда)
ҚБ:
Жұмыс
Бас
дәптерін дегі барма
жазылым
қ
тапсырмалар арқыл
ын орындау ы бірбірін
бағала
у.

Дескриптор:
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Соңы

 мәтіннің тақырыбын
анықтай алады, негізгі
ойды табады.
 шығармашылыққа
негізделген сұрақтар
қояды.
 берілген тақырып
бойынша ой қорыту
жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ арқылы
бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын орындау
Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану
«Ойлан, Жұптас,
Пікірлес»
Оқушыларға қандай
да
болмасын
сұрақ,
тапсырма берілгенен кейін
оларды
тыңғылықты
орындауға
бағытталған
интербелсенді
тәсіл.
Тақтада
сұрақ/тапсырма
жазылғаннан кейін әрбір
оқушы жекеше өз ойлары
мен пікірін берілген уақыт
ішінде (2-3 минут) қағазға
түсіреді.
Содан
кейін
оқушы жұбымен жазғанын
3-4 минут
талқылайды,
пікірлеседі.
Мұғалімнің
екі-үш жұпқа өз пікірлерін
бүкіл сыныпқа жариялауын
сұрауына болады.
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір
тілек” әдісі.
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ҚБ:
Топ тық
Бағдар тапсырма
шам
лар.
көздер
і
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.
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Кері
байланыс

«Бағдаршам» кері
байланыс.

Сабақтан
алған
әсерлерін
стикерге
жазып,
суретін
жібереді.
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Бағдар Кері
шам
байланыс тақ
тайшасы.
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26.04.2022 ж. № S00063
Жылдам оқыту және зияткерлікті дамыту
АБДИГАЛИЕВА ЗЛИХА ЕРГАЛИКЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына орай, адамдардың
оқуға деген қызығушылығы төмендеген деп айтуға толық негіз бар және оған таң
қалудың қажеті жоқ. Өйткені теледидар, ғаламтор, түрлі газеттер кітапты
алмастырып, оқырмандардың оқуға деген ынтасын едәуір бәсеңдеткені анық.
Бұл қаншалықты маңызды?.. Оқу адамның ой-өрісін дамытып, есте сақтау
қабілетін шынықтырады.
Қазіргі ғасыр ақпарат ғасыры. Ал ақпараттар күннен күнге ауысуда. Бүгін
шыққан ақпарат ертең актуалды емес болып қалып жатыр. Дамуға ілесу үшін,
сол ақпараттардың барлығын оқып, біліп, оны аналитика жасай алу керекпіз. Осы
аналитиканы жасай алу үшін жылдам оқу әдіс тәсілі қажет.
Жылдам оқу адамның санасына ғана емес, сонымен қатар денсаулығына да
оң әсерін тигізеді. Жылдам оқу барысында, адамның бойында ерекше өзгерістер
байқалады. Тарихта кітапты жылдам оқумен ерекшеленген тұлғалар аз емес.
Жылдам оқу әдісін дамыту арқылы адамның түрлі қабілеті ашылады. Бұл әдісті
5-6 жастан бастап, кез келген жастағы адам меңгере алатыны дәлелденген.
Жылдам оқу әдісінің басты мақсаты білімді арттыру және уақытты үнемдеу.
Асықпай оқу барысында адам кітапта жазылған мәтіннің 60% -ын ғана
қабылдайды. Жылдам оқығанда керісінше, кітаптың 80%-ын түсінуге мүмкіндік
туады. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып тез сіңеді.
1. Шульте кестесі.
Жылдам оқуға не кедергі? Оқу жылдамдығын ұлғайтуға
кеңістікке, оқиғаға бейімделу қиындықтары кедергі келтіреді.
Мәтінді тез оқуға машықтану үшін мамандар Шульте
кестесінің арнайы жаттығуларын жасауды ұсынады. Бұл
жаттығулар әдістемесі ауқымды көруді жақсартуға, бірден
оқылатын мәтін санын арттыруға және сәйкесінше оқуды
жеделдетуге бағытталған. Шульте кестесі әр торында нақты
бір ақпарат
ретсіз орналасқан кестеден тұрады
(көбіне реттік сандар). Шульте кестесінің (немесе
Shultz
tables) кең
таралған түрі – бұл 1-ден 25-ке
дейінгі кездейсоқ сандар орналасқан 5 бағана мен 5 жолдан
тұратын шаршы кесте. Мұндай кесте төменгі суретте
көрсетілген:
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1.

Мнемотехника
Балаларды жан-жақты дамыту, олардың барлық
кемістіктерін жөндеу, мектепке дайындаудағы балабақша
алдындағы басты мақсат. Сөйлеу - бас мидың бірнеше
бөлігінің бірігіп жұмыс істеу нәтижесі. Артикуляция
мүшелері тек мидан келген бұйрықты орындаушылар.
Мнемотехника – дегеніміз не? Мнемотехника - тіл дамытуда
тиімді есте сақтау,оны дұрыс жеткізе білудегі әдіс пен
тәсілдер жүйесі. Қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі
балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолдану өзекті
болып тұр. Бұл мақсатты іске асыру үшін, баланың тілін
дамытуға әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдану қажет. Қойылған мақсатты
нәтижелі етуге қолданылатын тәсілдер:
-

Көрнекіліктер,
дидактикалық ойындар;
суреттер;
буындық кестелер;
тірек-сызба;
үлгілер ;
жаңылтпаштар,
тақпақтар,
жұмбақтар,
саусақ жаттығулары, нейро жаттығулары.
2.
Айырмашылығын тап
Балаларға
екі
суреттің
немесе
заттың
айырмашылығын таба білуге, ой – өрісін дамытып,
шапшаңдыққа,
байқағыштыққа
және
жылдымдыққа үйретеді.
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3. Лабиринт .
Бұл кез келген құрылым, кездейсоқ түрде
болатын, не шығу жолына немесе тұйыққа
бағыттайтын жолдар. Саябақтағы, жолдардағы,
аллеялардағы келушілерге шығуға қиын болатындай
етіп ұйымдастырылған орын. Лабиринт ойны
арқылы балалар жылдам ойлау арқылы тығырықтан
шығуға жаттығады, жылдам оқуға дайын болуды
үйренеді.
4. Көңілді нүктелер.
Көңілді нүктелер әдісінде нүктелерді сандарды
ретімен бір-біріне қосу арқылы белгілі бір бейнені
шығаруды
үйрету.
Балаларды
зейінділікке,
байқағыштыққа, шапшаңдыққа үйрету.

5. Суретті көріп есте сақтау.
Баланың тал бойындағы қабілеттерінің бірі - оның еске сақтау қабілеті. Көріп
есте сақтауда балаларға нүктенің жан жағында суреттер беріледі. Бала кеңістікті
бағдарлай отырып бейнелерді есте сақтайды. Белгіленген уақыттан кейін еске
сақталып, қайта жаңғырғаны естің мазмұны болып саналады. Көру арқылы еске
қалдыру баланың жылдам ойлау тәжірибесін байытады.

6.Есту жады
Есту арқылы есте сақтаудың түрлерін қиял мен зейінді
қалыптастыру. Жалпы оқу икемдігі мен дағдыны
қалыптастыру. Жаңа шешімдер іздеу, қажетті нәтижеге
жету қабілеттерін шыңдау. Алған білімдерін күнделікті
өмірде пайдалана білуге дағдыландыру.
Динамикалық есте сақтау.
-Жылдам оқу– қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі.
- Жылдам оқу – жадыны және ойлауды дамытады. Яғни, көп оқыған адам жады
мықты, тез ойлап, тез қорыта алады.
- Жылдам оқу – талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға
үйретеді.
- Жылдам оқу – көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі.
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- Жылдам оқу – адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу
дағдыларын қалыптастырады.
- Жылдам оқу – сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін
арттырады.
- Жылдам оқу – адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді
дамытады.
Жылдам оқуға дағдыланған адамда ерекше антиципация тәсілін үйренеді.
Антиципация - бүкіл мәтінді бірдестен оқуға мүмкіндік береді.
Кітап – бүгінгі күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған дүние. Ендеше,
қоғамның сан-салалы мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты ол – үнемі
жас оқырман тәрбиелеп отыру. Бұл біздің бөбекжай-бақшамыз үшін абыройлы
әрі үздіксіз жүре беретін міндет болмақ.

Мектеп – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұндағы
тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады.
Мұғалімнің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі өтуіне
негіз болатын оқу қызметінің мақсатының айқындығы. Себебі оқу материалын
баяндауда негізгі идеясын немесе балалардың іс-әрекетін анықтап алмай, оқыту
мақсатына жету мүмкін емес.
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26.04.2022 ж. № S00064
Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны
МУНАЛБАЕВА РАУШАН МУХТАРОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып,
уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы
орын алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап
қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме
деп қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің
тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты.
Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың
бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында:
«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру
жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын
жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі
оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін
жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін
меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен
зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген.
Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды
болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім
саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым
бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін
өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі.
Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық
экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030
стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен
және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне
кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта
білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының
Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім
беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген.
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Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін
жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін
дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің
білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің
өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен
жұмыс жасауға негіз болады.
Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің
қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне
байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі
өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды
меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл,
ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім
алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын
жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін
арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша
жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім
беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа
айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің
шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза
алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде
қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы
азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және
жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай
алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту
ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді,
шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру
кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан
ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ
дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған
міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады.
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Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы
дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас
ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны
білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін
нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр
оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады.
Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу
үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг
жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту
мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл
білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық
құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру
үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы өзінөзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп,
әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс
жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына
сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін қалыптастыруға
себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің
барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу
жетістіктерін салыстырылады.
Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік
Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер,
зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі.
Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық
патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас
жасай алуға үйрету болып табылады.
Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық
мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты
үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін
ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада
көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – негізгі
білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған
және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық
құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл
жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - жиһанкез Шоқан
Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен
азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші
жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен
және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып
табылады.
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Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын
жаңа құрылымы болып табылады:
1. Пәннің маңыздылығы;
2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
3. Үштілділік саясатты іске асыру;
4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер;
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі;
8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге
түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында
шәкірттердің жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті
болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел
боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме
пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.
Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған
бағдарлама екендігіне көз жеткіздім.
Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде.
Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының
парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың
талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып,
ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен
туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл
үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен
озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның,
қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді.
Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз
үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай
еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады.
Елді өсіретін де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді
пайдалана білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай
қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып,
өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты
ұстаз болайық.
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26.04.2022 ж. № S00065
Оқушылардың танымдық қызығушылдығын арттыру
КАЙЫРОВА АЙЗАДА КОНЫРБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Мақсаты: Топтық жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тіл байлықтарын,
шығармашылық қабілеттерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын арттыру.
Міндеттері:
1. Жаңа әдістеменің әдіс – тәсілдерін енгізу;
2. Топтық жұмыс түрін қалыптастыру.
Өзектілігі:Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті проблемалар бар: Оқушылардың өз
бетінше ойланып, әрекет етулері жеткіліксіз. Бір оқу міндетін басқа түрлі
жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік
дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен байланыстырып,
салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде.
Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл проблемаларды шешу үшін, білім
үдерісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп, өз іс-әрекетімде
енгізу қажет деп ойлаймын. Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны,
құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
технологиялар бар.
Бүгінгі таңдағы оқыту үдерісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды
қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген
қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз
білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету
жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және
ерікті түрде білдірсе, шығармашылықпен жұмыс істесе екен деген мақсаттарды
көздеймін. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және
оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптасcа екен деймін.
Мұғалім топтық жұмыс түрін қолданғанда, үнемі оқушы санасында болып
жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз
сабақтарын соған сай өзгертіп отырады.
Топпен жұмыс жүргізу кезінде оқушылар:
· Бір - біріне бірдей бағынышта, сыйластықта болады;
· Бір - біріне деген жауапкершіліктері артады;
· Топтың барлық мүшелердің бір - бірін тыңдау, күту шыдамдылығы, кезектесе
сөйлеу дағдылары қалыптасты. Топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген
оқушылардың білімдері нәтижелі шыңдалады;
·
Оқушылардың есте сақтау қабілеті жоғарылайды;
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· Жиі - жиі ой талқысын жасау және өз пікірін білдіру арқылы оқушының
сөйлеу дағдылары дамиды.
Бірлескен оқудың мәні
Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі, аталған тәсіл проблемаларды
шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар
тобының бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи
әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бірбірімен әңгімелеседі, және осы әңгімелесу арқылы білім алады.
Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та
бірлескен оқу үдерісінің негізгі сипаттамалары мынадай:
1. Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін
меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.
2. Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау
емес, құрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын
талап етеді.
3. Қатысушылар әр адамның көзқарасымен танысудан пайда алады.
4. Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында
жетіледі. Осы зияткерлік жаттығу кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін
құрып, мәнін ұғады.
5. Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және
эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі, өйткені олар түрлі көзқарастарды
тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда
оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің
ерекше тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. Осылайша
ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен
алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және оған белсенді
қатысуға мүмкіндік алады.
Сабақ беру кезінде мен сын тұрғысынан ойлау стратегияларын әдебиет
сабақтарында қолдана бастадым. Олардың жаңашылдығы мен көп уақыт
алатындығы топтық жұмыс түрінде көп қолдануға мүмкін болды.
Оқушылардың тілдерін жетілдіру мен шығармашылыққа баулуда сыни
тұрғыдан оқытустартегиялардың маңызы зор. Соның ішінде толғануды тиімді
етуге лайықталған “Венн диаграммасы”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік
арқылы баяндау”, “Семантикалық карта”, “Автор орындығы” сияқты
стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр - жеңілдігіне қарай лайықтала
қолданылады. Оқушы өз ойын сын тұрғысынан ойлап, дәлелдеуге тырысады, ой
өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, тапсырмаларды орындау барысында өз
ізденісімен қызығушылық танытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады.
Сондай - ақ топтық жұмыс арқылы оқушылар өз ойларын ашық айта білу, пікір
айтуға үйрену, пікір таластыру (дебат), жолдастарының ойын тыңдау,
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жауаптарын бағалай білу, сыйластық, ұйымшылдыққа, білім сапасының
көтерілуіне көп әсерлерін тигізеді. Сынып бойынша көп сөйлемейтін, ойлау
дәрежелері төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, өз мүмкіндіктеріне
қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысады.
Сынып оқушыларының топтағы білімдерін бағалау үшін бағалау
критерийлерінбелгілеп алу қажет. Олар:
· Оқушылардың сабақта белсенділік танытулары;
· Өз ойларын ашық та еркін жеткізе алуы;
· Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білулері;
· Барлық топтар бойынша сыйластық, тәртіп, ұйымшылдықтың болуы.
Бағалау критерийлері оқушыларға алдын ала таныс болуы тиіс немесе тақтаға
ілініп қоюы тиіс.
Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен
қажеттілік ретінде қабылдады. Бір-біріне деген жанашырлықтары, өзара
татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды. Алдағы уақытта да топ
мүшелері топ ережесін ұстанып, жұмыс істеуге тырысып отырды. Мен өз
тарапымнан ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға ықпал етіп
отырдым. Мен оқушыларымның мінез - құлқының ерекшеліктерін жақсы
білемін. Сондықтан маған сыныпта ынтымақтастық атмосфераны
қалыптастыру айтарлықтай қиындық туғызбады. Сыныбымдағы тәртіп
ережелері мен нормалары сақталды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс істегенде
өздерін жайлы сезінді. Олар топта, жұпта тапсырмаларды талқылау кезінде
әңгімелесуге құлықты болды.
Топтық жұмыс түрін қолданған кезде менің сабағымда оқушылар арасында:·
бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың;
· өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;
· бір-біріне құрметпен қарауға;
· өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;
· өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;
· мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;
· достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты шешуге көмектесуге;
· белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды.
Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмауы керек. Мұғалім баланың
білімді игеруге қызығушылығын оятуы, шығармашылықтарын дамытуы қажет.
Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы,
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы,
дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы
қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін
нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық
тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті
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оқушылар орындап отырғанын байқадым. Бұл дарынды оқушыны анықтап алу
үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын
топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылды. Бұл жерден
ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады.
Өз тәжірибемде оқытудың диалогтік тәсілдерін қолдануда топтық әңгімеге
басты назар аудардым. Себебі сабақ берген сыныбымда оқушылар өз ойларын
еркін жеткізуге тартынып тұрды. Ал топта жұмыс істегенде оқушылар
меңгеретін материалды топта талқылап, бір - біріне айтып, тілдерін
жаттықтырып алады. Содан соң сынып алдына шығып сөйлейді.
Топпен жұмыста оқушы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады,
сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі
бағалауды үйренеді. Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар
сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде танып, белсенділік танытуға
тырысып бақты.
Қорыта келгенде, аталмыш бағыттағы жұмыс жүргізуге дейінгі және кейінгі
кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға деген ынта-ықыласының
артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, мұғалімнің
шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың басқаны
қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.
Тәжірибе барысында көзім жеткені: оқушылардың топпен жұмыс жүргізу
барысында сабақтағы белсенділіктері, шығармашылықты қажет ететін
жұмыстарға қызығушылықтары арта бастады.
Сабақтарымда топпен жұмысты әрі қарай қолданып, оқушылардың қазақ тілі
мен әдебиеті сабақтарына деген қызығушылықтарын әрі қарай арттыру, топпен
жұмыс істеу жағдайында оқушылардың құрбы-құрдастарымен қарым - қатынас
жасауға, жаңа идеяларды ұсынуға және қорғауға, әр түрлі ұстанымдармен
алмасуға, шығармашылықтарын дамытуға және сабаққа белсенді қатысуға
ықпал жасауды жалғастыруды көздеймін
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26.04.2022 ж. № S00066
Инклюзивті білім берудің ерекшелігі
НОВРУЗОВА ШАМСИЯ ИЛЕСОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Әр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал
мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін бұл кезең әлдеқайда эмоциялық жағынан
да, психологиялық жағынан да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан
Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті білім беру қағидаларына бет
бұрды. Бұл арнайы қажеттілігі бар балалар үшін мектептерде, мекемелерде
жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру жүйесіне қосу. Әрбір бала,
мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті.Инклюзивті оқыту – ерекше
мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту
үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың
қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік
қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар
балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Тәжірбие
көрсеткеніндей қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалады,
өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін
қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке
жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.
Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған
мәселе балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының
қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім
беру. Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді:
инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде
мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу және
әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай,
балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға,
баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы
қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған
мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың
жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады.
Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын
жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету,
сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай
қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке
жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады.
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Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - барлық
балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне
белсене қатысуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар
Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың
13 желтоқсанында енгізілді.
Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мектептерде
білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. Атап айтқанда:
жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі
балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру бағытындағы оқу
бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық
ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы.
Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90
жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы
бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру
жүйесінің дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім
беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»
көрсетілді. Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру
мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді шешу көзделген:
-мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік
бағдарламалары жасалады;
- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп
оқыту ережесі әзірленеді;
- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;
-мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары
әзірленеді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде
мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде
арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, үстелдермен және
басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз
аймақтар» құруы жоспарланған. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі
балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу
міндеті (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды психологиялықпедагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық
құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке
мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен
қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз
мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене
араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс
орындарын құру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше
жағдай жасамақшы.
Саламан Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының міндеттері
мынадай:
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Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс.
Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері және оқуға
деген мұқтаждықтары болады.
Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды қанағаттандыру
мақсатына орай өзгерту.
Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі туындайды. Яғни ол
мына принциптер:
1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен
жетістіктерімен анықталады.
2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті.
3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы.
4. Барлық адам бір-біріне қажет.
5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады.
6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді.
7.Әрбір оқушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай алатын
әрекетін жүзеге асыру.
8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді.
Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың тең құқығын
анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына
қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы
барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар
балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға
болады. Мұндай оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде
қалыптасқан және даму үстіндегі формаларды ығыстырмайды, қайта
жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда
жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.
Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке,
ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті
оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ .
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№ S00067

Заттардың қасиеті қалай өзгереді?
ТУЛАМИШОВА БАГИЛА ЮЛДАШОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім
Педагогтің аты - жөні
Күні
Сынып:4

Заттардың және олардың қасиеттері.
Қатыспағандар саны
Қатысушылар саны:

Пәні
Сабақтың тақырыбы
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқыту мақсаттары
Сабақтың мақсаты

Бағалау критерийі

Жаратылыстану
Заттардың қасиеті қалай өзгереді?
4.3.1.1заттың қасиетіне байланысты қолдану аясын
анықтау
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
Барлық оқушылар:заттың қасиетіне байланысты
қолдану аясын анықтайды, алынған нәтижені оқушы
таңдаған формада ұсынады
Оқушылардың басым бөлігі: ағаш жаңқасының
үдеріске дейінгі қасиетін анықтайды,ағаш жаңқасының
үдерістен кейінгі қасиетін анықтайды.
Кейбір оқушылар: майшам мен сіріңкенің қасиеттерін
зерттеп, сипаттайды
- заттың қасиетіне байланысты қолдану аясын анықтайды
-ағаш жаңқасының үдеріске дейінгі қасиетін
анықтайды,ағаш жаңқасының үдерістен кейінгі қасиетін
анықтайды

Сабақтың барысы
Сабақтың Педагогтің
кезеңі
әрекеті
/уақыты
Сабақтың Психологиялық ахуал «Сәттілік
басы
шапалақ тілеу»тренингі
8 минут
(бір –біріне күлімсіреп қарап,бүгінгі
сабаққа іштей сәттілік тілейді.Енді
маған қараңыздар менде сіздерге
іштей сәттілік тілеймін)
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Оқушының
әрекеті

Бағалау

Ресурстар

Тапсырман
ы
орындайды
Сабақтың
тақырыбы
мен

1балл

Оқулық
60- 61
беттер

шапалақ
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Үй тапсырмасын тексеру

мақсатымен
танысады.

Сабақтың Бүгінгі сендердің мақсаттарын: алған
ортасы
білімдеріңді өмірде пайдалану.
15минут
Бүгін біз зерттеушілер боламыз.Көз
алдарыңызға елестедіңдер,біз
барлығымызда зертханадамыз.
1-тапсырма «Зертеу» әдісі
Үдерістердің қайсысында ағаш
жаңқасының қасиеті өзгерді?
1) Ағаш қабығын аламыз,
қолымен ұстаймыз, қандай
екен.(қатты)оны суға
саламыз.жібіді ме?Енді
майыстырып көрейік.Майыса
ма?суға салғанда
майысады,бірақ ол кебеді.өз
қалпына келеді.енді оны жағып
15 минут
көрейік.Өзім жағамын, жанады,
күл болады, өз қасиетін
жоғалтады.Өз қалпына келе ме?
Келмейді. Ағаш жаңқасын
майыстырып көру.
Бақылауларын тіркеу.
2) Стақандағы суға ағаш
жаңқасын салу, бақылау, болған
өзгерістерді тіркеу.
3) Ағаш жаңқасының бөлігін
қысқышпен қысып,
спиртшамның жалынында
ұстау (мұғалімнің
басшылығымен). Бақылаған
өзгерістерін тіркеу.
Зерттеу нәтижесін дайын кестеге
тіркеу Зерттеу жүргізуге арналған
нұсқаулықпен таныстыру.
Ағаш жаңқасын майыстырғанда
қасиеті өзгермейді, суға салғанда да
суды сіңіреді, бірақ өзгермейді,
кептіргенде қайтадан бастапқы
қалпына келеді. Ал ағаш жаңқасын
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ҚБ:

Ағаш
жаңқасыны
ң үдеріске
дейінгі
қасиетін
анықтайды,
ағаш
жаңқасыны
ң үдерістен
кейінгі
қасиетін
анықтайды

1балл
1балл
1балл
1балл
1балл
1балл
1балл

Оқулық
61 бет
Ағаш
жаңқасы,
су,сіріңке
кесте

ҚБ:
1балл
1балл
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жаққан кезде өзгеріп, күлге айналады,
түтін бөлініп, иіс шығарады.
Заттардың басқа затқа айналғанда
қасиеттері өзгереді.
- Ағашты жаққан кездегі
алынған заттарды қайда
қолдануға болады?
Ағашты жағу арқылы үйді жылытуға
болады, шоғын тамақ пісіруге, түтінін
ыстауға пайдаланады. Ағаш
көмірінен сурет салатын қарындаш
жасайды.
Қорытынды жасау.
Кестеге толтыр
Тәжірибе нәтижесін бақылау
парағы
Майыстыру
Суға Жағу
салу
Үдері
ске
дейін
гі
қасие
ттері

Қатт
ы,құр
ғақ

Қатт
ы
құрға
қ

Барлығы:
10балл

Қатт
ы
құрға
қ

-суды сіңіреді,кеуіп
Үдеріқайта
- қалпына келеді;
стен
майы күлге
кейін сады, өзгер айнал
гі
мейді ады,и
қасие сына
,
іс
ттері
ды
кебед шыға
і
ды,тү
тін
пайда
болад
ы, балқи
ды.

Майшам
мен
сіріңкені
зерттеп
сипаттайды.
Ағаш пен
қағаздың
қасиеттерін
салыстыры
п,
сипаттайды

Дескриптор:
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-ағаш жаңқасының үдеріске дейінгі
қасиетін анықтайды(1б)
- ағаш жаңқасының үдерістен кейінгі
қасиетін анықтайды(1б)
Бастапқы қалпына келе ме?
Заттардың қасиеті туралы
меңгергендерін айтады
Сабақтың тақырыбы мен
мақсатымен таныстырады
2 тапсырма Ұжымдық жұмыс
Зертте №2
Топқа бөлу.Зертте.Әр топқа бір
заттан беремін.1топқа майшам
беремін,2 топқа оттық,3 топқа
таттанған шеге,жаңа шеге, магнит,4
топқа парақ. Осы заттардың қасиеті
қалай өзгерді екенін айтамыз.
Кіріспе тапсырма. Заттар өзгеріске
түсе ме?

Майшам мен сіріңкенің шиі жанғанда
қандай өзгерістер болады?
Қандай заттар түзіледі?
Майшам мен сіріңкені бастапқы
қалпына келтіруге бола ма?Ағаш
қандай зат?Одан қағазды қалай
жасайды деп ойлайсың?Ағаш пен
қағаздың қасиеттерін салыстырып
көр.Ағаш қағазға айналғанда қандай
қасиеттері сақталды?Қандай қасиеті
жойылды?Сипатта
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Өзіндік
жұмыс
Жұппен
жұмыс
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Дескриптор:
- майшам мен сіріңкенің шиі
жанғанда қандай өзгерістер
болатынын айтады(1б)
- қандай заттар түзілетінін айтады(1б)
- майшам мен сіріңкені бастапқы
қалпына келтіруге бола ма сұрағына
ойын білдіреді(1б)
- ағаштың қандай зат екенін
айтады(1б)
- ағаш пен қағаздың қасиеттерін
салыстырады(1б)
- ағаш қағазға айналғанда қандай
қасиеттері сақталатынын айтады(1б)
-қандай қасиеттері жойылатынын
анықтайды(1б)
Өздік жұмыс: 61 бетегі мәтінді
параққа жазамын,кейбір сөздерден
әріптер түсіп қалған.Оқушылар
іштей оқиды, қандай әріптер түсіп
қалғанын жазады.Қандай жаңа сөздер
кездесті.Жұптарына беріп тексереді.
Дәптерге жазады.
Қағаздың күлінен бояу болады екен
айту.
Жұппен жұмыс.тапсырманы
орындайды.
Сабақтың Табыс баспалдағы.
Қойылған
аяғы
сұрақтарға
7 минут
жауап
береді
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Үйге
тапсырма
60-61 бет,
түсініп
оқу
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26.04.2022 ж. № S00068
Баяндауыш
УРКЕНОВА ДЭМЕЛИ МУРАДОВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің аты-жөні
Күні:
Сынып:
Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы
Баяндауыш
Оқу бағдарла масына сәйкес 3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш)
оқыту мақсат тары
және тұрлаусыз мүшелерін ажырату
Сабақтың барысы.
Сабақтың кезең Педагогтің әрекеті
Оқушының Бағалау Реуақыт
әрекеті
сурстар
Басы
(Ұ) Психологиялық ахуал.
Психология
Қайырлы күн! Бүгінгі
лық ахуалға
сабағымызды бір-бірімізге
берілген
Психо
жымиып,
тақпақтар
логия
күлімсіреп қарап бастайық.
ды
лық
Кел, балалар, күлейік!
дауыстап
ахуал.
Күлкіменен түлейік.
айтып, тілді
ҚБ: От
Күлкі көңіл ашады,
жаттықтыру
Алды
шашу
Күліп өмір сүрейік!
және жаңа
ңғы
арқылы
Көңілді әуен
сабаққа
білім
бір-бірін
қосып қою
назар
ді
бағалау.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» аудару.
еске
мақалының мағынасына
түсіру
талдау жасатылады.
Оқушылар
тап
Сендер тек жұмыла, бірге
сұраққа
сырма
жұмыс жасау арқылы сабақтың жауап
лары.
мақсатына жетесіңдер.
береді,
Барлығымыз бірлесе отырып,
жұмысты
жұмыс
берілген
атқарамыз.
түріне
Топ ережесі еске түсіріледі.
қарай
орындайды.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
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Ортасы

Ширату тапсырмасы.
3.2.3.1 (Ұ; Т; Қ) Мәтінді түсініп
оқып, бір-біріне сұрақ қою.
9-жаттығу. Мәтінді түсініп
оқиды. Мәтіндегі маңызды
ойды анықтайды.
(МК; Ж; Қ) Мәтін мазмұны
бойынша сұрақ қою, жауап
беру.
«Интервью» стратегиясы
бойынша жұптық жұмыс
ұйымдастырылады. Мұғалімнің
басшылығымен мәтін мазмұны
бойынша бір-біріне сұрақтар
қояды, жауап береді.
(МК; Ұ) Түсіндірме сөздіктен
сұрақ бойынша ақпарат табу,
талдау жасау білігін бағалау.
Түсіндірме сөздікпен жұмыс
ұйымдастырылады. Мәтіннен
өзі бұрын естімеген жаңа
сөздерді табады. Тапқан
сөздерінің
мағынасын түсіндірме сөздіктен
қарайды. Талдау жасалады.
3.4.2.7 (Ө; Қ) Сөйлемнің
тұрлаулы мүшелерін ажырату.
Мәтіндегі қарамен жазылған
сөздерге сұрақ қойып, бұл
сөздер нені білдіретінін
анықтайды. Олар сөйлемнің қай
мүшесіне қатысты екенін
анықтайды.
Оқулықтағы жаңа ақпаратты
оқытып, түсіндіру жұмысы
ұйымдастырылады. Мысалдар
келтірту арқылы оқушылардың
игерген білімдері пысықталады.
Дескриптор:
Тілдік нормаларды сақтап
сөйлеп, мәтіннің түрлері мен
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Берілген
сұраққа
жауап
беріп,
тапсырмала
рды талапқа
сай
орындайды.

Белсенді
оқу
тапсырмала
ры(ұжымда)
Жұмыс
дәптерінде
гі жазылым
тапсырмала
рын
орындау

Форма
тивті
бағалау.
ҚБ: Бас
бармақ
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Оқы
лым,
жазыл
ым
тапсы
рма
лары.
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Соңы

Кері байланыс

құрылымдық
бөліктерін анықтап, салыстыра
алады.
Диалогке қатысады; мұғалімнің
көмегімен негізгі ойды анықтай
алады.
Берілген тақырып бойынша ой
қорыту жасай алады.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым
тапсырмаларын орындау
Жаңа білім мен тәжірибені
Оқулық
қолдану
тағы
қосымша
тапсырма
лар.

«Рефлексия» кері байланыс.
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Сабақтан
алған
әсерлеріне
кері
байланыс
береді.

ҚБ:
Бағдарш
ам
көздері
арқылы
бір-бірін
бағалау.

Топ
тық
тап
сырма
лар.

«Рефлек Кері
сия»
байла
ныс
тақ
тай
шасы.
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26.04.2022 ж. № S00069
Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту
ДЖОЛДАСБАЕВА РСАЛДЫ КОНЫСКАЛЫЕВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі таңда еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеу бағытындағы білім
беру мәселесі мемлекетіміздің басты ұстанымдарының бірі. Осы ұстанымға
жетудің бірден –бір жолы: әлемдік білім кеңістігінен орын алу, өркениетті,
қуатты елдер қатарына қосылу болып табылады.Оқытудың инновациялық
технологияларын пайдалана отырып білім сапасын арттыру, сондай –ақ рухани
жан дүниесі бай, жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеу осы ұстанымдардан туып
отырған өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын
білімді, дағдыдары меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта
жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшелетін
жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.
«Оқушының шығармашылық іс-әрекетіне жағдай тудыру дегенімізоқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Бүгінгі таңдағы жаңаша білім
міндеттерін негізі үш мақсат қана шеше алады.Олар –дүниетанымдылық,
шығармашылық және терең білімділік».
« Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады»
деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-жақтылығы,
құзіреттілігі арқылы айқындалса, сол құзіреттілік оқушы шығармашылығы
арқылы көрінеді. Мектеп қабырғасында оқытылатын пәндер бойынша
дарындылық танытқан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне
жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен педагогикалық-психологиялық көріністі
талап етеді. «Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясы зерттеген
С.Л.Рубиштейн « оқушы шығармашылығының ерекшілігі оның сапалы түрде
мақсатты әрекет жасауцымен анықталады» - деген, «шығармашылық, шешімінің
нәтижесі баланың өзі үшін жаналық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни
шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен салыстырылады.
Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы тиіс,
нәтижеге жетуге ұмтылу қажет.
Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті,
дарындылықты тани білу, оның басқаға ұқсамайтын қабілетін ашу ерекше қиын
іс. «Бұлақ көрсең көзін аш» дегендей, әр баланың жеке қабілетін анықтап,
шығармашылығын арттыру ұстаздың парызы.
58

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оқушылардың белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттері арқылы
шығармашылығын дамыту, қажетті жағдайда айрықша шешім қабылдай алатын
жеке тұлғаны дайындау, осыған орай оқытуды ізгілендіру, қазақ мектептерінің
алдында тұрған үлкен міндет.
Шығармашылық – ойлау қабілетінің ең жоғарғы қасиеті. Шығармашылық
арқылы оқушының жолдасына, өмірге, білімге деген сенімі, көзқарасы
өзгереді.Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе
бермейді деп қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері негізінде
қабілеттің мұндай дәрежесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда кез
келген баланы шығармашылыққа бейімдеуге болатыны көп айтыдуда. Адамның
шығармашылыққа ынтасы оның өз даралығын, өз қабілеттерін іске асыруға жол
ашады.
Бастауыш сынып оқушылары жалпы алғыр, шапшаң, сезімтал, ештеңені
жасырмай, нені болсада ашық, еркін айтады. Олар мұғалімнің жетегіне тез
ілескіш, үлкендердің ой-пікіріне қатты сүйенеді.
Сондықтан баланың шығармашығын дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіруі
керек. Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің
міндетіміз оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып
көрсету.
Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және
шығармашылық ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. Оқушының
білім сапасын көтеру негізгі мақсат. Біз соңғы нәтиже сипатын, мектеп түлегінің
білімділігі үлгісі арқылы құрдық.
Біздің оқушыға қойған талабымыз:
 Қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін іздене білу;
 Ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін арттыру;
 Алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
 Өзін-өзі талдауды, өзін –өзі бағалай білуді меңгеру;
 Басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу, осы заманға сай
технологияларды пайдалана білу ( интернет, электронды почта);
 Қоршаған ортада өз орныңды, жеке рөлінді анықтай білу;
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін
сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады:
Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
Сабақты түрлендіріп өткізу;
Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану;
Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
О.Бальзактың «Ұдай еңбек ету өнердің де, өмірдің де заңы» дегеніндей,
оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге
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үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді талап етеді. Олай болса, қазіргі ұстаздар
қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді,
шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға
тәрбиелеу.
Бұл мақсатқа жетуде ұстаздар терең білімді, әдістемелік жағынан толық
қаруланған және жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс. Себебі қазақ тілі пәні
мұғалімі оқушылардың оқуға ынтасын оятып, олардың қабілеттерінің дамуына
жол ашады. Мұғалім алғашқы сабақтан бастап әрбір оқушының
жеке
ерекшеліктерін, ынтасы мен бейімділігін, оқу мен еңбекке ұқыптылығын ескере
отырып оқу үрдісін жүргізуі керек.
Ертеңіне лайық ұрпақ тәрбиелемеген елдің келешегі жоқ десек, сол ұрпақты
тәрбиелеудегі ұстаз еңбегі –ұлы еңбек. «Ұстазын сыйламаған елдің ұрпағы
азады»,- дейді халық даналығы. Осыған байланысты шығармашылық, ізденіс
деген әр ұстаздың алдында тұрған үлкен міндет деп ойлаймын.
Шығармашылық –бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылу,
іздену.Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы,
дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет.Адам бойындағы қабілеттерін
дамытып, олардың өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық
жұмыста, әсіресе, бала қиялының орны ерекше. Шығармашылық сипаттағы
сабақтар түрлерін жүйелі ұйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық
белсенділігі қалыптасып, ұстазы берген ақпаратты, іс-әрекет тәсілдерімен
бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық іс-әрекетте шығармашылық бағыт
ұстанады, қабілет білігін ұштай түседі.
Оқушыларды
шығармашылыққа
баулудың,
өзіндік
іс-әрекетін
ұйымдастырудың
түрлері өте көп. Мысалы: тірек сөздер беру арқылы әңгіме құрастыру, өлең
құрастыру, мысалдарды, ертегілерді сахналау, шығарма жазу, ертегі мазмұны
бойынша сурет салу, т.б.
2-сыныпта әдебиеттік оқу сабағында баланың шығармашылық қабілетін
дамытуда пайдаланған жұмыс түрлері.Өлең құрастыру.
Бұл жұмысты екі тәсіл арқылы ұйымдастыруға болады.
Дайын өлең жолдарын ұсынып, оқушыларға соны аяқтауды тапсыруға болады.
Мысалы, Ө. Тұрманжанов «Туған өлкем» өлеңінде қайталанып тұрған:
«Неткен сұлу, неткен көркем,
Осы – менің туған өлкем» деген жолдар бар.
Оқушыларға осы дайын өлең жолдары ұсынылып, оны ары қарай жалғастыру
тапсырылады.Тапсырма дұрыс орындалу үшін, ең алдымен, оқушылар
құрастыруға
тиісті.
Оқушылардың
шығармашылық
белсенділігін
қалыптастыруда өлеңнің сызбасы түсіріледі:
«Неткен сұлу, неткен көркем,
Осы – менің туған өлкем»-ұсынылған жолдар.
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« Ұлан –байтақ жерлері бар.Өз өлкемді мақтан етем», -оқушыныңи аяқтауы, яғни
бұл –жоспар, өлең ұйқасқа құрылады және бұл сызба бойынша өлеңнің бірінші,
екінші, төртінші жолдары ұйқасуға тиіс.
Ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі әрбір
оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті дамыту
арқылы өзін, өмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы жауапкершілік
қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр.
Оқушыны бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға,
білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен –күнге дами түсуі қажет. Сонда
ғана оқушы бойында білім нұры тасып, сыныптан-сыныпқа көшкен сайын
оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы
дүниетанымы арта түсері анық. Заман талабына сай білім бере отырып, оқушы
бойында танымдық қабілетін дамыту бүгінгі таңда ұстаз үшін үлкен
жауапкершілік іс болып табылады.
Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың
танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген
қызығушылығын оятып, ойын ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз сабағын
шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып жұмсаса, үнемі ізденіс
үстінде болса, шәкірттерді анасындай аймалап жүрек жылуын бәріне бірдей
шаша білудің қорытындысы бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі
іспеттес. Бүгінгі күннің мұғалімі –шығармашылық адамы.Ол қанша ізденсе,
болашақ ұрпаққа соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш қуатын
көңіл әрдайым жоғары көтере білсе, сонда сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі
жанады.
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26.04.2022 ж. № S00070
Топтық жұмыс арқылы оқушылардың танымдық
қызығушылдығын арттыру
КОНИСБАЕВА НУРСАУЛЕ ЕРЕЖЕПБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы № 21 жалпы білім беретін
орта мектбінің бастауыш сынып мұғалімі
Мақсаты: Топтық жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тіл байлықтарын,
шығармашылық қабілеттерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын арттыру.
Міндеттері:
1. Жаңа әдістеменің әдіс – тәсілдерін енгізу;
2. Топтық жұмыс түрін қалыптастыру.
Өзектілігі:Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті проблемалар бар: Оқушылардың өз
бетінше ойланып, әрекет етулері жеткіліксіз. Бір оқу міндетін басқа түрлі
жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік
дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен байланыстырып,
салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде.
Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл проблемаларды шешу үшін, білім
үдерісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп, өз іс-әрекетімде
енгізу қажет деп ойлаймын. Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны,
құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
технологиялар бар.
Бүгінгі таңдағы оқыту үдерісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды
қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген
қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз
білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету
жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және
ерікті түрде білдірсе, шығармашылықпен жұмыс істесе екен деген мақсаттарды
көздеймін. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және
оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптасcа екен деймін.
Мұғалім топтық жұмыс түрін қолданғанда, үнемі оқушы санасында болып
жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз
сабақтарын соған сай өзгертіп отырады.
Топпен жұмыс жүргізу кезінде оқушылар:
· Бір - біріне бірдей бағынышта, сыйластықта болады;
· Бір - біріне деген жауапкершіліктері артады;
· Топтың барлық мүшелердің бір - бірін тыңдау, күту шыдамдылығы, кезектесе
сөйлеу дағдылары қалыптасты. Топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген
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оқушылардың білімдері нәтижелі шыңдалады;
· Оқушылардың есте сақтау қабілеті жоғарылайды;
· Жиі - жиі ой талқысын жасау және өз пікірін білдіру арқылы оқушының
сөйлеу дағдылары дамиды.
Бірлескен оқудың мәні
Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі, аталған тәсіл проблемаларды
шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар
тобының бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи
әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бірбірімен әңгімелеседі, және осы әңгімелесу арқылы білім алады.
Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та
бірлескен оқу үдерісінің негізгі сипаттамалары мынадай:
1. Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін
меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.
2. Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау
емес, құрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын
талап етеді.
3. Қатысушылар әр адамның көзқарасымен танысудан пайда алады.
4. Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында
жетіледі. Осы зияткерлік жаттығу кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін
құрып, мәнін ұғады.
5. Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және
эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі, өйткені олар түрлі көзқарастарды
тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда
оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің
ерекше тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. Осылайша
ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен
алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және оған белсенді
қатысуға мүмкіндік алады.
Сабақ беру кезінде мен сын тұрғысынан ойлау стратегияларын әдебиет
сабақтарында қолдана бастадым. Олардың жаңашылдығы мен көп уақыт
алатындығы топтық жұмыс түрінде көп қолдануға мүмкін болды.
Оқушылардың тілдерін жетілдіру мен шығармашылыққа баулуда сыни
тұрғыдан оқытустартегиялардың маңызы зор. Соның ішінде толғануды тиімді
етуге лайықталған “Венн диаграммасы”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік
арқылы баяндау”, “Семантикалық карта”, “Автор орындығы” сияқты
стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр - жеңілдігіне қарай лайықтала
қолданылады. Оқушы өз ойын сын тұрғысынан ойлап, дәлелдеуге тырысады, ой
өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, тапсырмаларды орындау барысында өз
ізденісімен қызығушылық танытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады.
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Сондай - ақ топтық жұмыс арқылы оқушылар өз ойларын ашық айта білу, пікір
айтуға үйрену, пікір таластыру (дебат), жолдастарының ойын тыңдау,
жауаптарын бағалай білу, сыйластық, ұйымшылдыққа, білім сапасының
көтерілуіне көп әсерлерін тигізеді. Сынып бойынша көп сөйлемейтін, ойлау
дәрежелері төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, өз мүмкіндіктеріне
қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысады.
Сынып оқушыларының топтағы білімдерін бағалау үшін бағалау
критерийлерінбелгілеп алу қажет. Олар:
· Оқушылардың сабақта белсенділік танытулары;
· Өз ойларын ашық та еркін жеткізе алуы;
· Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білулері;
· Барлық топтар бойынша сыйластық, тәртіп, ұйымшылдықтың болуы.
Бағалау критерийлері оқушыларға алдын ала таныс болуы тиіс немесе тақтаға
ілініп қоюы тиіс.
Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен
қажеттілік ретінде қабылдады. Бір-біріне деген жанашырлықтары, өзара
татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды. Алдағы уақытта да топ
мүшелері топ ережесін ұстанып, жұмыс істеуге тырысып отырды. Мен өз
тарапымнан ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға ықпал етіп
отырдым. Мен оқушыларымның мінез - құлқының ерекшеліктерін жақсы
білемін. Сондықтан маған сыныпта ынтымақтастық атмосфераны
қалыптастыру айтарлықтай қиындық туғызбады. Сыныбымдағы тәртіп
ережелері мен нормалары сақталды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс істегенде
өздерін жайлы сезінді. Олар топта, жұпта тапсырмаларды талқылау кезінде
әңгімелесуге құлықты болды.
Топтық жұмыс түрін қолданған кезде менің сабағымда оқушылар арасында:·
бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың;
· өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;
· бір-біріне құрметпен қарауға;
· өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;
· өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;
· мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;
· достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты шешуге көмектесуге;
· белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды.
Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмауы керек. Мұғалім баланың
білімді игеруге қызығушылығын оятуы, шығармашылықтарын дамытуы қажет.
Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы,
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы,
дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет.
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Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның
рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық
тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті
оқушылар орындап отырғанын байқадым. Бұл дарынды оқушыны анықтап алу
үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын
топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылды. Бұл жерден
ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады.
Өз тәжірибемде оқытудың диалогтік тәсілдерін қолдануда топтық әңгімеге
басты назар аудардым. Себебі сабақ берген сыныбымда оқушылар өз ойларын
еркін жеткізуге тартынып тұрды. Ал топта жұмыс істегенде оқушылар
меңгеретін материалды топта талқылап, бір - біріне айтып, тілдерін
жаттықтырып алады. Содан соң сынып алдына шығып сөйлейді.
Топпен жұмыста оқушы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады,
сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі
бағалауды үйренеді. Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар
сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде танып, белсенділік танытуға
тырысып бақты.Қорыта келгенде, аталмыш бағыттағы жұмыс жүргізуге дейінгі
және кейінгі кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға деген ынтаықыласының артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын,
мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың
басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.Тәжірибе
барысында көзім жеткені: оқушылардың топпен жұмыс жүргізу барысында
сабақтағы белсенділіктері, шығармашылықты қажет ететін жұмыстарға
қызығушылықтары арта бастады.Сабақтарымда топпен жұмысты әрі қарай
қолданып, оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына деген
қызығушылықтарын әрі қарай арттыру, топпен жұмыс істеу жағдайында
оқушылардың құрбы-құрдастарымен қарым - қатынас жасауға, жаңа идеяларды
ұсынуға және қорғауға, әр түрлі ұстанымдармен алмасуға,
шығармашылықтарын дамытуға және сабаққа белсенді қатысуға ықпал жасауды
жалғастыруды көздеймін.
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