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Зорлық - зомбылықсыз балалық шақ
АБУЕВА КЛАРА КАНАТБАЕВНА
Атырау облысы Атырау қаласы "Кешкі мектеп"КММ
Тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық адам бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас
бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау - Конституциялық заңдылықтың
басты талабы. Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты
сақтау мен нығайтудағы басты міндеттің бірі - бала құқығын қорғау, зорлықзомбылыққа қарсы күрес жүргізу. Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық
қасірет көрсету әрекеті деп анықтауы болса, онда тұрмыстық зомбылықта осы
әрекеттің бастауы мен айқындау нүктесі анық белгіленеді.
Ол - жанұя, яғни, зұлымдықшы мен оның жемтігі ең жақын адамдар болады.
Олар - жұбайлар мен балалар. «Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер»
демекші балаға отбасы тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта,
ата-ананың тәрбиесі дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі
жаман мінезді жұқтырады. Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы - баланың көз
алдындағы үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны.
Нашақорлық, темекіге, ішімдікке үйірлік бұзықтық жолға түсіп, зорлықзомбылық жасауға мүмкіндік туғызады, еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа,
ұрпаққа, отбасына зиянын тигізеді. Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі
мәселесі - жаман қылықтардан, яғни, зорлық- зомбылықтан аулақ болу.
Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, қасындағы адамдарға зиянын
тигізеді, отбасына ойран салады,отбасы мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп,
мазасын алады. Бұл баланың психологиясына кері әсерін тигізеді. Бала өзіне
керекті рухани дүниенің барлығын қоршаған ортадан алады. Зорлық-зомбылық
тәрбиесіздіктен де туындайды. Бұл мәселе жөнінде біздің ұлы бабамыз Әбу
Насыр әл Фараби:"Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек, тәрбиесіз
берілген білім адамзаттың қас жауы"- деген болатын.
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Отбасындағы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтың
алдын алуға бағытталған заңды нормалар жетілдірілді. Қазақстан Республикасы
Үкіметінің заң жобаларының жұмыстарын іске асыру жоспарының 29 пунктіне
сәйкес 2004 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Премьер
Министрінің тағайындауымен «Тұрмыстық зомбылыққа қарсы әрекет ету
туралы» заң жобасы әзірленді.
Заң жобасының негізгі мақсаттары: адамның қызығушылығын,
бостандығын, заңды құқықтарын қорғауға, кепілдеме беруді көтермелеу.
Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықты төмендету
жөнінде тиімді шаралар қабылдау. 2 зомбылықтың алдын алудың көп деңгейлі
жүйесін жүргізу.
Аталған заңды қабылдау отбасылық, тұрмыстық қатынастардағы
азаматтардың қызығушылықтарын және бостандықтарын, құқықтарын
қорғаудағы тиімділікті арттыру, осы саладағы құқық бұзушылықтың деңгейін
төмендету. Әйелдер мен балаларға қатысты зомбылықтың алдын алуға
бағытталған профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық
үгіттеушілік жұмыстарды өткізу керек іс болып табылады.
Зорлық-зомбылықтың баланың мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері бар.
Ата-анасы және басқа да заңды өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған
кезде баланың дене және психикалық денсаулығына, оның имандылық дамуына
зиян келтіруге құқылы емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық
қадір-қасиетіне менсінбей дөрекі қарау,оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс.
Бүгінгі күні отбасына қатысты мемлекеттік саясаттың бейнесі болатын және
оның қызмет аясы мен қорғауының құқықтық кепілдіктерін ұлғайтатын осындай
қалыптағы заңдарды қабылдау қажеттілігі туды.
Зорлық-зомбылықпен табысты күресу үшін бірінші кезекте осы мәселеге
қоғамның көзқарасын өзгерту керек. Балаларға қамқорлық жасау, баланың
абыройы мен құқықтарын құрметтеу - бұл тек мемлекеттің ғана емес, сонымен
қатар жекелеген әрбір адамның міндеті. Немістің ұлы ақыны В.Гете серуенге
шығарда қалтасына түрлі гүлдердің тұқымын салып шығып, шалғындардан,
орманнан өткенде, тауға шыққанда гүл тұқымдарын сеуіп жүруді жаны сүйген.
Оның жүрген жерлеріне мезгілі келгенде керемет гүлдер өсіп шығатын.
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Гете сепкен гүл ме, әлде табиғи жолмен өздері көктеді ме, оны білу міндетті
емес. Дегенмен бүгінде сұлулық әлемі, әсемдік әлемі байыды. Сол сияқты
дүниеде зорлық-зомбылық болмаса адам өмірі, адамзат дүниесі сұлу да әсем
болар еді. Бала тәрбиесінде тәрбиелілікке жетудің жолы - еңбекке, әдептілікке,
инабаттылыққа, адамшылыққа, қайырымдылыққа үйрету.
Осылардың барлығын балалардың бойына сіңіріп, күнделікті өмірде әдетке
айналдыру тәрбиенің басты мақсаты болмақ. Сонымен бірге бала тәрбиесіндегі
тәрбиелілікке үйретудегі пәрменді тәсіл - адамдардың өзара тәлімі мен үлгісі
екенін айтқанымыз жөн.
Халық даналығы – «Адамнан - адам тәлім алады, ағаштан – ағаш мәуе
алады» деген сөз бекер айтылмаған. Үзіліссіз ұрпақ тәрбиесіндегі қос босаға тәртіп пен мәдениет күллі адам атаулының күнделікті әдеттеріне айналған кезде,
біздер мейірімі мол қайырымды қоғамды құрып қана қоймай, зорлық зомбылықсыз балалық шақтың шаңырағын биіктете түскен болар едік.
Қазіргі таңда тәуелсіздік алған мемлекетімізде зорлық - зомбылыққа жол
жоқ. Оның етек алуы отбасынан басталады. Отбасындағы салауаттылық –
өркениетті қоғамның талабы, өйткені ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан
дәстүрлер мен мұраттар көбінесе отбасында дамып, қалыптасады.
Адамды өзара түсіністікке жеткізетін шынайы да, тұрақты сүйіспеншілік
дәстүрлері де тек салауатты отбасында ғана қалыптасады.
Жастардың білім деңгейі, ата - анадан алған тәлім - тәрбиесі қандай
дәрежеде деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа толық, жан - жақты жауап беру
әзірге қиындау, оған дәлел – бүгінгі қоғамымызда қылмыстың күннен - күнге
көбеюі. Біздің ойымызша, оның себебі жастарымызға уақытында ұлттық
тәрбиені бере алмағанымыздан туындағаны жасырын емес.
Әрине, қазіргі таңдағы әлеуметтік - тұрмыстық жағдайдың нашарлауы да
бұған әсер етуде. Сонымен қатар тәрбие саласына аса мән беру бүгінгі күннің
өзекті мәселесі болып табылады. Балалар – еліміздің болашағы.
Оларды тәрбиелеу, оқыту, білім беру, болашаққа қадам бастыртып осы
өмірде өз орнын таптыру әр ата - ананың міндеті. Ананың бесік жырынан
басталатын қарым - қатынасы, іс - әрекет, әдет - ғұрып, салт - дәстүр осылардың
бәрі адамның дүниетанымын, сана - сезімін, мінез - құлқын қалыптастыратын
тәлімдік мұра. «Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз».
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Қорытынды:
Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп,
қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына
деген сүйіспеншіліктен басталады. (Н.Ә.Назарбаев) - деп елбасымыздың сөзімен
қорытындылау. Зорлық-зомбылық - жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, (тәндік және
рухани мағынада) туралы азаматтардың құқын бұзатын бір адамның екінші
адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі.
Түрлі тәсілдермен ұрып-соғу, дене жарақатын салу, азаптау (азапқа салу
және денсаулыққа зиян келтіру); адам психикасына (жүйкесінің тозуы немесе
тіпті жынданып кетуін тудыруы мүмкін) қорқыту, тәнге жарақат салу катері
жолымен ыкпал ету және т.б.
Зорлық-зомбылықты қолдану аркылы жасалған қылмыс, қылмыстық
жауапкершілікті ауырлататын мән-жай болып табылады.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА НАЧАЛА 21-ГО ВЕКА
МЕРБАЕВА БАКЫТГУЛЬ ТАНАТОВНА
Город Атырау КГУ"Вечерняя школа"
Преподаватель русского языка и литературы.(РКШ)
Проблема возникновения и употребления новых слов как основного
маркера изменений в системе языка всегда интересовала лингвистов, особенно в
нашу эпоху, отличительной чертой которой стала раскрепощённость языка,
ослабление «внутреннего цензора» и как следствие – обилие всевозможных
новообразований.
Как показывают наблюдения, новообразования последнего времени
широко представлены в языке газеты. Это объясняется тем, что газета, как один
из видов массовой коммуникации, разносторонне и быстро отражает события
каждого нового дня. В наши дни газета – самый чуткий регистратор новых слов,
значений, словосочетаний. Она значительно быстрее всех других жанров
письменной речи отражает сдвиги, которые происходят во всех сферах жизни
общества, и в большинстве случаев является первым письменным источником,
фиксирующим появление новых слов, значений и выражений, претендующих на
вхождение в общеупотребительную лексику.
Проблеме новообразований в разное время посвящали работы такие
ученые, как И.И. Срезневский, П.Д. Первов, А.Г. Горнфельд, Г.О. Винокур, А.И.
Смирницкий, Н.И. Фельдман, В.В. Виноградов.
Любое диахроническое изменение элементов системы русского языка
обусловлено двумя основными факторами его развития: экстралингвистическим
(внеязыковым) и собственно лингвистическим (языковым). Внутренние стимулы
развития языка связаны с особенностями его системы, а внешние - влияют на
развитие и на характер функционирования языка.
Язык - есть явление общественное, поэтому, безусловно, его развитие не
может быть полностью автономным: оно, так или иначе, зависит от развития
общества. «Язык никогда не существует вне общества, ибо язык - это
социологическое явление.
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Его социальная природа - одно из его внутренних свойств» (Ф.де Соссюр
1977, с. 59). И Р. А Будагов отмечает, что «социальная обусловленность языка
определяется не только взаимоотношениями языка с другими общественными
институтами, но и природой самого языка» (Будагов 1971, с. 11). Вопрос
заключается в том, как именно изменения в общественной жизни влияют на
изменения в языке, каков механизм такого влияния. Ф.П. Филин указывает, что
«природа языковых изменений оказывается двойственной: с одной стороны, язык
развивается согласно своим внутренним законам, заложенным в нём
возможностям изменяться в том или ином направлении, с другой - не все
возможные изменения реализуются. Та или иная их реализация
предопределяется общественными факторами, связанными с функциями языка в
обществе» (Филин 1968, с. 14).
Внеязыковые социальные факторы, как правило, влияют на язык не
прямо, а опосредованно, через носителя языка. Лингвисты указывают, что «путей
и способов, какими могут экономические (и политические) или вообще
культурно-исторические явления воздействовать на языковую эволюцию, много,
но в качестве основного момента здесь нужно указать на следующее: экономикополитические сдвиги видоизменяют контингент носителей (или так называемый
социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и
видоизменение отправных точек его эволюции» (Поливанов 1968, с. 178).
К «социальным факторам» относятся: изменение круга носителей языка;
распространение просвещения; территориальное перемещение людей
(миграции); создание новой государственности, по-новому влияющей на
некоторые сферы языка; развитие науки; крупные технические новшества,
влияние СМИ и рекламы, развитие науки, расширение зарубежных связей,
интеграция в мировое экономическое и научно-информационное пространство,
процессы глобализации в мировом сообществе и др.
Русский язык начала 21 века характеризуется рядом речевых тенденций,
отличительной
особенностью
которых
является
неоднозначность,
двойственность,
противоположность
и
комплементарность
(под
комплементарностью в данном случае понимается дополнительность):
демократизация и либерализация языка современных носителей граничат с
вульгаризацией и криминализацией, креативность со стереотипностью,
динамичность с небрежностью в использовании языковых единиц,
интеллектуальность – с общим снижением языковой культуры
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К наиболее важным изменениям двух последних десятилетий принято
относить:

Лавинообразный характер словообразования;

Массовое и не всегда оправданное вхождение в русский язык заимствований;

Интенсивные семантические преобразования;

Постоянное сближение кодифицированной сферы языка и разговорной речью;

Контаминацию стилей;

Проникновение сниженной, жаргонной лексики в печатные и аудиовизуальные СМИ.
Считается, что демократизация и либерализация связаны с ростом
вариативности и динамичности языковой нормы, а также со стиранием границ
между социальными группами, что приводит к постоянному обновлению
литературных норм, исчезновению различий между стилями речи. Ряд лексем,
считавшихся ранее маркерами непрестижной среды, в настоящее время начинает
приобретать статус единиц литературного языка. Однако упрощение языковой
системы на всех уровнях может в итоге приводить к ее расшатыванию, что
способствует тому, что недостаточная культура устной и письменной речи
начинает рассматриваться как закономерное явление, а ненормативная и
жаргонная лексика проникает в литературный язык. Так проявляется
противоположная тенденция вульгаризации и криминализации языка.
Проблема иноязычных заимствований также занимает одно из первых
мест в дискуссиях, посвященных развитию языка нового времени. В
настоящее время пополнение словарного состава происходит преимущественно
за счет заимствованной лексики. С одной стороны, русский язык становится
более насыщенным, способным участвовать в диалоге культур, с другой –
использование заимствованных слов засоряет родную речь, а то, что звучание
заимствованного слова не соотносится с его внутренней формой, ведет к
десемантизации и изменению восприятия означаемого. Неосознанной
использование заимствованных слов ведет к варваризации.
Под креативностью понимается возможность использования языковых
средств для создания более точного образа. Одним из примеров ее проявления
является языковая игра, которая часто используется в СМИ, а также лежит в
основе системы знаков и символов, использующихся в интернет-общении, в
котором в то же время наблюдается тенденция к стереотипности, поэтому сам
факт такого общения трактуют противоречиво и неоднознакчно.
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Скорость современной жизни не может не наложить отпечаток на
использование языковых единиц в речи. Динамичность проявляется на всех
языковых уровнях: в сфере фонетики наблюдается необоснованная редукция
гласных и согласных звуков, в сфере синтаксиса – неумелая парцелляция, в
сфере лексики и словообразования - использование универбов – кратких
(свернутых) наименований. Оборотной стороной динамичности стала
небрежность в использовании языковых единиц, связанная с нарушением
различных речевых норм.
Тенденции к интеллектуализации языка связаны с количественным и
качественным усложнением сфер речевой коммуникация, использованием новых
информационных технологий, компьютерного языка, языка Интернета. На базе
профессионального языка создается сленг, что ведет к общему снижению
речевой культуры.
Таким образом, в связи с неоднозначностью современной языковой
ситуации можно выделить негативные и позитивные тенденции развития
русского языка на современной этапе.
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№ Z00058

31.10.2022 ж.

ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРМЕН
ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ
ЖУМАБАЕВА ХАДИША ТАУПИХОВНА
Атырау қаласы "Кешкі мектеп "КММ
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Білім беру – жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың
оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің
біртұтас кешені деп айқындалған. Әлемдік дәрежеге жету мақсатын көздей
отырып, жаңаша қырда қолданылатын көптеген технологияларды
Отандық педогогтар өз тәжірибелерінде тиімді пайдалануда.
Мұғалім өзі тәжірибесіндегі, біліктілігі жоғары, жан-жақты іздену, жұмыс
түрлерін түрлендіруі, сабақты қызықты өткізуінің арқасында оқушылардың
пәнге үлгермеушіліктері азаяды. Барлығы мұғалімнің шеберлігі мен оқушының
қызығушылығына байланысты.
Ал оқушылардың білімді қалыпты игеруде, психологтар мен педагогтардың
зерттеулері бойынша баланың оқуына үш фактор себепші болады деп зерттеген:
1. Балаға қоғамдық жағдай мен өмірдегі тұрмыс жағдайы себепші болады;
2.Балалардың мінез-құлқындағы жағымсыз ерекшеліктері мен
психикасының өзгеше қалыптасуынан немесе қалыпты нормадан ауытқуы
және ақыл-ой даму деңгейінің тежелуінен;
Педагогикалық тәрбиенің дұрыс болмауынан деп зерттеген.
Мектепте оқу мен тәрбиелеу бағдарламалары бірдей болғанымен, оқушылардың
білімді игеруде барлығы бірдей емес. Оқушылардың үлгерім көрсеткіштері, оқу
міндеттеріне қатынасы, тәрбиелері, даму деңгейлері әртүрлі болып келеді. Білім
беру орындарында оқушыларды тәрбиелеу мен оқыту бойынша қоғам мен
мемлекеттің алдында олардың үлгермеушіліктерін уақытылы жою міндеттері
тұр.
Үлгерімі төмен оқушының сөз қоры аз болады, шығарма, мазмұндама жазу
қиынға соғады. Есте сақтау қабілеті өз жасынан төмен, сондықтан мақал-мәтел,
өлең, тақпақтарды тез арада жаттай алмайды. Зейіні тұрақсыз. Сабаққа енжар
қарайды. Бұл балалардың танымдық қабілеттері төмен болып келеді. Білімді
қабылдауына әртүрлі себептер әсер етуі мүмкін, денсаулығына байланысты,
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ата-анасының қарауынсыз қалуына байланысты немесе психикалық дамуында
ауытқу болуы мүмкін.
Көптеген ұстаздар «Үлгермеуші оқушылармен қандай жұмыс ұйымдастыруға
болады?» деген сұрақ қоя отырып, жоспар құрады. Соның ішінде мен де өзіме
жоспар құрдым:
 Оқу жылында үлгерімі төмен оқушымен жүргізілетін жеке жұмыс кестесін
құру;
 Оқушыға жеке папка арнау;
 Қосымша сабақтарға арналған дәптерлер бастату;
 Білім кетіктерін жоюға арналған тапсырмалар (карточка, тірек –үлгілер, ребус, сөзжұмбақтар);
 Ата-анасымен үнемі байланыста болу, бірігіп жол іздеу;
 Психолог, дәрігерлер, логопедтердің кеңесіне жүгінуге ата анасына кеңес
беру.
Жас ерекшеліктеріне сай дүниетанымы, қабылдауы мен зейіні тұрақталмаған,
үлгерімі төмен оқушыға оқу қызметінің жетістігін қамтамасыз ету үшін
алдымен жұмыс жүйесін ойластыра келіп, белгілі бір ережеге сүйенген дұрыс:
 Үлгерімі төмен оқушыларға бірден жағдаятты сұрақ қойып, бірден тез жауабын талап етуге болмайды.
 Ойлануы мен дайындалуына жеткілікті уақыт беру.
 Жауабын жазбаша жазғаны жақсы. Үлгерімі төмен оқушының сөздік қоры
таяз болғандықтан оның ауызекі сөйлеуі дамуында қиындықтар туындайды.
Тапсырма түрлері:
Қабылдауын шыңдау үшін 10-15 секундта геометриялық фигураларды
көрсетіп, уақыт бойынша суретін салғызуға болады. Осындай тапсырманы
түрлендіріп отырған жөн.
Мақал-мәтел, тақпақ оқытып, жаттатуда, есте сақтау қабілетін дамыту үшін
заттарды визуалды көрсету арқылы тапсырмалар ұсынамын.
Ойын толық жеткізуге арнайы тірек –үлгілер арқылы сөйлетіп дағдылату.
Мысалы: кескін-тірек арқылы жыл мезгілдерінің ерекшеліктерін ажыратып,
шағын ауызша шығарма құруға дағдыландыру.
Зейіннің тұрақтылығын дамыту үшін қазақ тілі сабағында қысқаша жеңіл
балаға түсінікті жаттығудан үзінді алып, әр жолды жазып отырып осы
сөйлемдегі «үнді,» немесе «қатаң» дыбыстардың астын сызып, санап шық деп
тапсырма беріп уақытты белгілеп, жазу таңбасынан қанша қате жібергенін
қадағалауға болады.
Ребус шешу:
Сабақта тақырыпты жеңіл меңгеруде дүниетану пәнінен викториналық
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сұрақтар құрастырып, математика элементтеріне көңіл аудартып пән аралық
байланыс жасалса, оқушының есте сақтауына, әрі ойлануына тапсырма
ұйымдастырамын. Мысалы:
 Дала көкегі орта есеппен күніне 40 шақты қырық-аяқ, 40 шақты жұлдызқұрт
жейді, 5 қоңыз личинкасын жейді. Сондықтан ол пайдалы. Ал 2 күнде қанша
жәндік жейді?
 Қайың 250 жылдай, қарағай 600 жылдай өмір сүреді. Қайыңның сөлі пайдалы. Сусын ретінде ішуге болады. Қарағай қылқан жапырақтылар класына
жатады. Одан желім даярланады. Қайың қарағайға қарағанда қанша жыл аз
өмір сүреді, деген салыстыру жүргізуге болады.
Тақырыпты түсініп оқуда баланың оқыған әрбір сөзін белгілі затпен,
математикалық элементпен байланыстырса , оқығанына мағына бере бастайды ,
жеңіл қабылдап, тақырып есінде сақтала бастайды. Сондай-ақ, үлкен көлемді
тақырып кездессе, әр топқа (өсімдік, жануар немесе жәндіктер класына бөліп
беру арқылы тақырыпты жеңіл игертуге болады. Осы әрекеттер жүзеге асқан
жағдайда оқушының дүниетану пәніне деген қызығушылығы ояна түседі.
Осындай бағытта үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жасаймын, зейінін
дамытатын тапсырмалар беріп, байланыстырып сөйлеуге дағдыландырамын.
Үлгерімі төмен оқушылардың міндеті — түсініп оқу, әрбір сөзді топтап, белгілі
затпен байланыстыра білу.
Нәтижесінде: оқушының бойынан оңтайлы өзгерістерді аңғаруға болады.
 Пәнге деген қызығушылығы артады;
 Өздеріне сенімді бола бастайды;
 Белсенділік көрсетеді;
 Жолдастарының ықыласына бөленеді;
 Сабақты себепсіз босатпайды;
 Жауапкершілігі артады;
 Түсінбей қалса, батыл сұрақ қоюға талпынады.
Алған білімдерін кеңейтіп, білім, білік, дағды, іскерлік қабілеттерін
қалыптастыратын, математикалық ойлауын, ережелерді ұғынып,
шығармашылық ойын дамытуға жетелей отыра қабілетті тұлға тәрбиеленеді.
Оқу бағдарламасына сай білімді өз дәрежесінде меңгерген, ұлттық сана сезімі
жетілген және ішкі жан дүниесін тани білетін, өзін өзгелердің мүмкіндігімен
салыстыра алатын тұлға қалыптасады.
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№ Z00061

03.11.2022 ж

ҚАЗАҚ КӨРКЕМӨНЕРІНДЕГІ БЕЙНЕЛЕУ
ТОЛЕМИСОВ ДОСЖАН АИТКАЗИНОВИЧ
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
Абай облысы білім басқармасының
Үржар ауданы білім бөлімінің
«Қ.Игенбайұлы атындағы орта мектеп-бақшасы» КММ
Рухани мәдениетіміздің зерттелу тарихын дәл мына уақыттан басталды деп
басып айту қиын. Халықтық мәдениет қаншалықты көне болса, оның зерттелу
тарихы да соншалықты тереңге таратады. Сол сияқты рухани мұрамыздың
жиналу, саралану, насихатталуы да тереңге тамыр созады.
Мәдениет – қоғамның өмір сүруінің қозғаушы күші.
Қазақ мәдениетінің үш мың жылдық тарихы ұрпақтарға жалғастық пен
сабақтастық арқылы жетіп отыр. Мәдениеттің басты таратушылары болған
көшпенді ата-бабаларымыз рухани қазынаны ең биік құндылыққа қоя
алғандықтан және өздері сол рухани құндылықты бойына жинақтай да білді.
Қазіргі бізге жеткен ұлттық салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптардың қайсысын
алып қарасақ та, осыны аңғарамыз. Кешеге дейін өткеніміз бен бүгінгіміз
жалғастырған нәзік жіп үзілмей, ұрпақ пен ұрпақты байланыстырып келеді.
Сәби кезімізден анамыздың әлдиі мен әжеміздің ертегісін тыңдадық.
Демек, ұрпақтар сабақтастығы үзілген жоқ. Мәдениетіміз тірі, оған серпін
мен ырғақ керек. Ғасырлар бойы екшеленген мұраларды бір сәтте естен
шығармаған абзал» – деген. Қазақ халқының ежелден қалыптасқан, түп-тамыры
тереңнен тартылған тума төл мәдениеті бар, ол мәдениеттің өзіндік даму жолы,
талай ғасырлар бойғы өз тарихы бар. Олай деуіміздің себебі, қазақ деген ел жер
бетіндегі ең ежелгі елдердің бірі.
Шығысы мен батысы Азия континентінің Еуропамен шектесетін тұсынан
бастап Қытай шекарасына дейін, оңтүстігі мен солтүстігі Хантәңірі тауларынан
бастап Солтүстік Мұзды мұхиттың бергі жағындағы Сібір тоғайларына дейін
жарты жаһанды алып жатқан қазақ елі ешқашан да дүниежүзілік тарих
сахнасынан түсіп көрген емес. Осынау орасан зор кең байтақ Ұлы Даланы
мекендеген қазақ халқы өзінің екі жағындағы екі державаның оқымысты
зиялыларының назарын үнемі аударып келген, әлі де аударуда.
12
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Қазақ халқының ескі заман дәуірінен сөнбес мұра болып, ұрпақтан- ұрпаққа,
әкеден балаға сабақтасып, ұзақ жылдар өзіндік тарихымен елімізді бүкіл әлемге
мәдени қол өнерімен танытып келген өшпес өнер кейінгі уақытта да танытпақ.
Қазақ халқы мол байлығымен республика жерінде ескіден қалыптасқан көне
мәдениеттің тікелей мұрагері және сол дәстүрді, салтты өркендетуші, әрі қарай
жаңғыртып, байытушы. Көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі адамзат
мәдениетінің дамуын қарастыратын
болсақ,
мәдениеттер арасындағы
қарымқатынастың, сұхбаттың үзілмей келе жатқанын көреміз.
Белгілі ғалым Л.Н.Гумилев көшпелілер жайында былай дейді: «Біздің
дәуірге дейінгі І ғасырдағы көшпенділер мәдениеті ерекше дараланды. Оның
үстіне ол ХVІІІ-ХІХ ғ. көшпелілер мәдениетінен көп жоғары болған».
Көшпелілер мәдениетінсіз адамзат мәдениеті толымсыз болар еді, сонымен
өткен мәдени мұраны игеріп, басқа халықтың мәдени жетістіктерін бойына
сіңіріп, рухани құндылықтарды жасауға қабілетті мәдениет қана болашақтан
үміт күте алады.
Қазақ халқының көркем мәдениеті көне ғасырлардан бастама алады, осыған
орай мәдениеттің тарихи қозғалысын, тілдік заңдылықтарын біліп-танудың мәні
артып отыр. Бұл талаптарды іске асыруда, өткен дәуірдің рухани мұрасын
тарихифилософиялық тұрғыда қарастыру қажет.
Белгілі философ А.Х.Қасымжанов айтқандай, «қайта жаңару уақыты туды,
ол рухани тамырларымызды зерттемей, ұғынбай іске асуы мүмкін емес. Іздену,
ұғыну, өткенге құрметпен қарау бұл – халықтың іштей түлеп, өзін-өзі тану
жолына түсуі, өркениетті қоғамдағы озық халықтың қатарына терезесі тең
қатарға қосылуы. Халықтың тарихи мұрасының өрлеуі ұлттық сана сезімінің өсу
үрдісінің негізгі бөлігі болып табылады. Мұнсыз халық тәуелділігі дегеніміз сөз
болып қала бермек».
Халық арасында көне мәдениет сырттан келген мәдениеттер ықпалымен
жаңарып, толыққан үстіне толыға түсті. Өйткені қазақ халқының көркем
тіршілігінде ғасырлар барысында көптеген өзгерістер болды. Сырттан келген
мәдени үлгілерді халық өз өмір тіршілігіне байланысты өзгерткен. ХІХ ғ. 2-ші
жартысы мен ХХ ғ. басында қазақ халқының дәстүрлі қолөнері ең жоғарғы даму
баспалдағына көтеріліп, өмірде өз орнын ала білді.
Қазіргі таңда біздің пікірімізше, қазақ қолөнерін жан-жақты этнографиялық
тұрғыда зерттеудің ғылым үшін де, өмірлік тәжірибе үшін де маңызы өте зор.
Академик Ә.Марғұланның айтуынша, «Қазақтың қолөнері жалпы қазақ
мұраларының даму жолындағы, мәдениеттің ішіндегі негізгі бір саласы.
13
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№ Z00065 04.11.2022 ж
ШАРАПИЕВА ГҮЛБАҒИДА ҚУАНЫШКАЛИЕВНА
БҚО, Орал политежникалық колледжінің
жоғары санатты физика және информатика пәнінің оқытушысы
Сабақтың тақырыбы: Толқындық қозғалыс.Серпімді механикалық
толқындар. Механикалық толқындардың таралуы.
Дайындаған педагог: Шарапиева Гүлбағида Қуанышкалиевна
1. Жалпы мәлімет
Курс1 курс, топ 18Б
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
2. Мақсаты:
1.Толқындық қозғалыс жайлы мағлұмат беру
2.Толқындық қозғалысты күнделікті тұрмыста және формулаларын есептер
шығаруда қолдана білуге үйрету
2.1 Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің
тізбесі
2.2 Бағалау критерийлері : Толқындық қозғалыс жайлы мағлұмат алады
Толқындық қозғалысты тұрмыста және формулаларын есептер шығаруда
қолдана білуге үйренеді
2.3 Ойлау дағдыларының деңгейлері:
2.4 Құндылықтарға тәрбиелеу: Білім алушылар бір –бірімен келісіп және
үйлесімді жұмыс жасауға және өмір бойы білім алу
2.5 Тілдік мақсаттар: Пәнге қатысты сөздік терминдер: Толқын, жиілік,
энергия, период
2.6 Пәнаралық байланыс: Математика,информатика
3. Сабақтың жабдықтау:
3.1 Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер Физика 11
сынып 1 бөлім
3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар Белсенді тақта,
4. Сабақтың барысы

14

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың элеЖоспарланған іс-шаралар
менттері,
(оқытушы мен студенттің іс-әрекеті)
уақыты
Сабақтың басы 1.Ұйымдастыру бөлімі.
2 мин
Амандасу,түгендеу
Сабаққа назарын аудару
7 мин
«Шаттық шеңбері» арқылы топтарға бөлу
Үй тапсырмасын сұрау Физикалық
диктант(әр студент бірін бірі тексереді)
10 мин
1.
Тербелістер деген не?
2.
Автотербелістер дегеніміз не?
3.
Гармоникалық тербелістер деген не?
4.
Тербеліс периоды деген не?
5.
Жиілік деген не?
6.
Тербеліс амплитудасы деген не?
7.
Еркін тербелістер деген не?
8.
Математикалық маятник дегеніміз не?
9.
Серіппелі маятник дегеніміз не?
10. Еріксіз тербелістер деген не?
Дескриептер.
Физикалық диктантты толық орындау
алады
Бірін бірі бағалай алады
Сабақтың
1 топ. Серіппелі механикалық толқындар
ортасы
2 топ. Механикалық толқындардың таралуы
Кітапен жұмыс
20 мин
Тербелістердің серпімді ортаның бір
бөлшегінен екінші бөлшегіне таралу процесі
механикалық толқын деп аталады.
Толқын тербелістегі бөлшектерді
тасымалдамайды, тек энергияны ғана
тасымалдайды.
Бөлшектерінің тербелісі толқынның таралу
бағытына перпендикуляр бағытта жүзеге
асатын толқынды көлденең толқын деп
атайды.
15

Ресурстары

Түрлі түсті
қағаздармен
топқа бөлу

1-4 49 балл
5-6 69 балл
7-8 79 балл
9-10 100
балл

Физика 11
сынып 1бөлім
93 беттен
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Екі топ
постр
қорғайды
Бөлшектерінің тербелісі толқынның таралуы
бойында жүзеге асатын толқынды бойлық
толқын деп аталады.
Толқын ұзындығы –Т периодқа тең уақыт
аралығында толқын таралатын ара
қашықтық.
5 мин

7 мин

Үлкен ауқымдағы қатты денелердегі
толқындық қозғалыстың мысалына жер
сілкінісі кезіндегі тербелістердің таралуы
жатады. Бұл толқындар сейсмикалық деп
аталады.
Дескриептер.
Тақырыптың мазмұнын аша алады 2 ұпай
Постор қорғай алады
2 ұпай
«Сәйкестендіру» әр топқа 1 ұпайдан
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Бос орынды
кілт сөзбен
сәйкестендір
еді
Себеттен
жеміс алып
соңындағы
сұраққа
жауап береді
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5 мин

«Себеттегі жеміс» логикалық есептер (әр
тапс 1 ұпайдан
1.Бір көйлек жылы ма, әлде бір көйлектің
қалыңдығындай үш көйлек жылы ма?
(Жауабы: үш көйлек)
2. .Вольтметр тізбекке қалай жалғанады?
(параллель)
3. Неліктен су отты сөндіреді? (су ауа
жібермейді, от ауасыз жанбайды)
4. Ыстық суда қандай стакан көбірек
жарылып сынады? Қалыңы ма? Жұқасы ма?
(қалыңы, ішкі қабаты бірден жылымайды)
5.Термометр аяз болғасын – үш градус
көрсетіп тұр. Осындай екі термометр неше
градус көрсетеді? үш
6. Үстел үстінде үш стакан шие тұр. Марат бір
стакан шиені жеп қойды. Неше стакан қалды?
Үш стақан
Тор көзді
«Домино» ойыны. Сен білесіңбе? кесте толықтыру
толтыру( 1 ұпайдан)
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№ Физикалық Белгілен Формула
шама
уі
сы
атауы
1

10 мин

Өлш
ем
бірлі
гі
рад/с

Циклдік
ω
ω=2πν=2
жиілік
π/T
2 Математик
алық
T
𝑻=𝟐𝝅√𝒍𝒈 с
маятниктің
тербеліс
периоды
3 Толқын
λ
λ =ϑ/ν
м
ұзындығы
λ=ϑТ
4 Электрома T
с
гниттік
𝑻
тербеліс
=𝟐𝝅√𝑳𝑪
периоды
5 Серіппелі T
𝑻=𝟐𝝅√𝒎 с
маятниктің
𝒌
тербеліс
периоды
6 Толқын
ϑ
ϑ=λ/T
м/с
жылдамды
ϑ =λν
ғы
«Кім шапшаң, кім тапқыр есептер шығару
1-топ .Тербеліс
1.Индуктивтігі
1,3
мГн
катушкасын
қолданып, жиілігі 2,5 МГц тербелмелі
контурды құрастыру керек. Конденсатор
сыйымдылығы қандай болады? Жауабы: 3,1
пФ
2.Ай бетіндегі ұзындығы 1 м математикалық
маятниктің тербеліс периоды қандай? Айдағы
еркін тісу үдеуі 1,62 м/с2.
3. Судағы дыбыс толқынының ұзындығын
анықтандар. Оның жылдамдығы 1480 м/с, ал
жиілігі 740 Гц.
18
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7 мин

2 топ. Толқындар
1.Қатаңдығы 100 Н/м серіппеге массасы 9 кг
дене бекітілген. тербеліс периоды неге тең?
Жауабы: 2 с
2. Егер периоды 0,005 с тербеліс суда
ұзындығы 7,175 м дыбыс толқының тудырса,
онда осы дыбыстың жылдамдығы қандай?
3. Рояльдың жиілік диапазоны 90 Гц пен 9000
Гц
аралығында.
Дыбыстың
таралуы
жылдамдығы 340 м/с. Ауадағы дыбыс
толқындар ұзындықтарының диапазондарын
табындар.
Дескриептер.
1.Есептің шартын дұрыс жаза алады
2.Есептің өлшемдерін халықаралық бірліктер
жүйесіне айналдыра алады
3.Есептің мәнін таба алады
Ойлан тап Бұл кім ?Ғалымдардың
суреттері ( кестені әр ғалымның еңбектері
туралы шатастырмай кестеге қағаз
қиындыларын жапсыру)

1 Ғалымдарды
ң суреті
2 Аты ,жөні
3 Туған жылы
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4 1.Ашқан
еңбектері
5 Қай
жылы
ашылды
6 2.Ашқан
еңбегі
7 Қай
жылы
ашылды

Сабақтың
соңы
10 мин

Бекіту .Тест жұмысы
1. Егер толқын 400 м/с таралса, ол жиілігі
200 Гц тең болса, онда толқын ұзындығы
неге тең?
А) 10000м Б) 400м В) 200м
Г) 2м
2. Қандай дыбыстар ультрадыбыстар деп
аталады?
А) Жиілігі 20000 Гц-тен артық дыбыс
Б) Жиілігі 20 Гц-тен төмен В) Жиілігі 20дан 20000 Гц аралығындағы Г) Естілу
табалдырығынан артық интенсивті
дыбыстар.
3. Ұзындығы 160 м математикалық
маятниктің тербеліс периоды қанша?
А) 1,2с
Б) 25с
В) 1,4с
Г) 4с
4. Егер математикалық маятник жібінің
ұзындығы 4 есе артса, оның периодыи қалай
өзгереді?
А) 4 есе артады
Б) 2 есе артады
В) 4 есе кемиді Г) 2 есе кемиді
5. Бойлық толқындар қандай ортада
таралады?
А) қатты, сұйық, газдар Б) тек газдарда В)
тек сұйықтарда
Г) тек қатты
денелерде
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Рефлексия
2мин
3 мин
2 мин

6. Көлденең толқындар қандай ортада
таралады?
А) қатты, сұйық, газдар Б) тек газдарда В)
тек сұйықтарда
Г) тек қатты
денелерде
7. Уақыт өткен сайын амплитудасы азайып
отыратын тербелістер…
А) өшетін тербелістер
Б)
гармоникалық тербелістер
В) өшпейтін тербелістер
Г)
механикалық тербелістер
8. Дененің тепе – теңдік күйінен ең үлкен
ығысуының мәні…
А) тербеліс периоды
Б) тербеліс
амплитудасы В) тербеліс жиілігі Г)
тербеліс жылдамдығы
9. 10 секундта 5 рет тербеліс жасайтын
механикалық тербелістің периоды қандай?
А) 5с
Б) 0,2с
В) 2с
Г) 4с
10. Электромагниттік толқындар қандай
толқындар болады?
А) көлденең
Б) бойлық
В) ортаға
байланысты қума және көлденең
Г) бір мезгілде бойлық, көлденең
Кері байланыс «СМС» әдісі
-бүгінгі сабақта не қызықты болды
- бүгінгі сабақта не қиындық келтірді
-бүгінгі сабақта не қажет болды
Бағалау
Үйге тапсырма. §15;16;17;18 11 жаттығу
1,3 есептер
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№ Z00066 04.11.2022 ж
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ШКОЛЕ
ЖЕТПІСБАЙ МӘЛІК
Преподаватель информатики
Актюбинская область, город Актобе
КГУ «Средняя школа № 29»
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного
материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных
презентаций.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерных программ.
Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые
наиболее удерживают внимание учащихся.Одновременное воздействие на два
важных органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего
эффекта. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика
легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток
звуковых и зрительных образов, причём на него оказывается не только
информационное воздействие, но и эмоциональное.
При разработке презентации учитывается, что она:
1. Быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать
словами;
2. Вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи
информации;
3. Усиливает воздействие выступления.
Использовать презентации можно на всех этапах урока. Это и во время
актуализации знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении.
Более эффективным применение мультимедиа на каждом уроке будет тогда.
Когда используем не весь урок, а фрагменты более сложных вопросов.
Возможные направления педагогического использования компьютеров в
начальной школе многообразны:
22

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Использование средств ИКТ усиливает мотивацию учения. Компьютер
помогает раскрыть практическую значимость изучаемого материала.
2. Развитие индивидуальных способностей. Индивидуальная работа ребёнка
за компьютером создаёт условия комфортности при выполнении заданий,
предусмотренных программой: каждый ученик работает с оптимальной для него
нагрузкой, т. к. не чувствует влияния окружающих.
3. Расширение возможностей получаемой учебной информации.
Информационные технологии позволяют не только воссоздать реальную
обстановку, но и показывать процессы, которые в реальности могут быть не
замечены. В результате осуществляется познавательное развитие ребёнка.
Задачи же обучения остаются неизменными:
1. Дать школьникам первоначальное представление о компьютерах и
современных информационных технологиях
2. Познакомить школьников с основными свойствами информации, научить
их приёмам организации и планировании деятельности, в частности, в учебной,
при решении поставленных задач
3. Дать школьникам представление о современном информационном
обществе.
Выполнение этих задач приведёт к реализации идей развивающего
обучения, совершенствованию форм и методов организации учебного процесса,
овладению школьниками знаниями, умениями, навыками работы с информацией,
умениями самостоятельно приобретать новые знания. Использование
компьютеров в школьной практике способствует совершенствованию
традиционного процесса обучения, повышая его эффективность в области
моделирования изучаемых процессов и явлений, тренажа учебной деятельности,
автоматизации контроля уровня знаний.
Информационная
компетентность
школьников
необходима
для
качественного освоения всех учебных предметов. Без интереса предмет не
обсуждают, поэтому внедрение информационных технологий в учебный процесс
начальной школы позволяет в доступной форме использовать познавательные и
игровые потребности учащихся для познавательных процессов и развития
индивидуальных качеств.
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№ Z00067 04.11.2022 ж
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ
СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ
ИСМАГАМБЕТОВА НУРГУЛЬ ЖЕНЕСОВНА
Қазақ тілі пен әдебиеті пән мұғалімі
Жамбыл облысы әкімдігі
білім басқармасының
«№ 7 Бетқайнар колледжі» КМҚК
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің
басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа
технологияларын енгізу; білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру,
өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту
қажеттілігі туындайды.
Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара отырып, оқушылардың
қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, олардың
өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен табыстарды сын көзбен
бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар.
Қазіргі кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, эссе, ой
қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне
сыртына, синквин, т.б. СТО бағдарламасын қазақ тілі және әдебиет сабығында
осы жүйемен өтілген сабақтарда ғана оқушылардың жазған, айтқан сөздерінде
табиғатқа , елге,айналаға, өзгеге, өзіне деген азаматтық жауапкершілік үні айқын
сезіліп, оқушылардың бойында ұйымдастырушылық, көсбасшылық қабілеттері
қалыптаса бастады.
«Әрбір ұстаз — білікті маман, ал әрбір оқушы — ойшыл тұлға» деген
қағидаларды ұстана отырып, білім беру үрдісінде кез келген ұстаз білім сапасын
жақсарту мақсатында оқытудың озық технологияларын пайдаланады.
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Болашақ
ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде
оқытушылардың инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негізін
меңгеруі-маңызды мәселелердің бірі.
Оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастыруда сабақтарды
түрлендіріп өткізудің маңызы ерекше. Мұндай сабақтардың тиімділігін атап
өтсек: сабақ құрылымының ұйымдастырылуы, сыныптағы оқушылардың іс әрекетін бақылауға қолайлылық, оқу - танымдық тапсырмаларды орындаудағы
ұжымдық бірлескен әрекеттің жүзеге асуы, оқыту уақытының үнемделуі.
ХХІ ғасыр мектебінің мақсаты жас жеткіншектерді жауапкершілігі жоғары,
парасатты, адамгершілік мәдениеті қалыптасқан, өмірге икемді, ұлтжанды тұлға
қалыптастыру. Болашақ мұғалімдер осы мақсатты орындауға бейімделген маман
болуы шарт.Бүгінгі ең негізгі мәселе болып отырған жағдай оқушылардың ойын
оқу мен жазуға сын тұрғысынан ойлауды дамыта оқыту жүйесін қолға алу.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпіртүкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге
келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі
Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады.
Сын тұрғысында ойлау барысындағы стратегияларды білімді меңгертудің әр
түрлі кезеңінде қолдануға болады.
Сын тұрғысынан ойлау әдісі мұғалім қызметінде ұйымдастыра оқыту,
оқушылардың жеке топпен жұмыс жасау негізінде білім алуымен ұштасады. Бұл
стратегия оқушының жекелеген мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға
бағытталады. Бұл әдістің ерекшелігі оқу әдісінде қолданылады. Яғни
оқушылардың ауызша және жазбаша тілін, ойлау, есте сақтау қабілетін, әрбір
ақпаратқа, сонымен бірге өзінің және басқаның шығармашылығына сыни
қарауына, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталады. СТО жобасы
мұғалім мен оқушының белсенділігін арттыруда қолдануға болатын бірден – бір
әдіс деп айтар едім. Бұл әдіс оқушының сабаққа деген қызығушылығын
арттырып, жаңа сабақты оқушының өзі меңгеруіне жағдай жасайды. Меңгерген
жаңа тақырып бойынша салыстырулар, болжамдар жасайды, тақырыпты
жүйелейді, ұмтылыс, белсенділік пайда болады. Оқушылар алған білімдері мен
оған дейінгі білімдерін салыстырады.
Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар қажет .
Жаңалықты меңгеру мен іске асыруда дұрыс түсінбеушілік ұйымдастырушыға әр
түрлі кедергі жасайтындығы белгілі. Сондай педагогикалық технологиялардың
бірі сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
25

«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы
PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Осы педагогикалық технологияның ерекшелігіне сүйене отырып, оның
тиімді әдіс- тәсілдерін жетілдіруге болады. Атап айтқанда:
- дарынды оқушыны дамытады, оқушылар шығармашылығын арттырады;
- оқушылардың ойлау қабілетін жетілдіріп, білім сапасын көтереді;
- пәнге деген бейімділігі, қызығушылығы артады;
Жаңа технологияның арқасында оқушының белсендігі артып, жан- жақты
талдауға, өз ойын ашық айтуға, сын тұрғысынан ойлауға үйренеді.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпір- түкпірінен
жиналған білім берушілердің бірлескен еңбегіміз деп түсінуіміз керек.
Сын тұрғысынан ойлау- бұл кез- келген мазмұнды сынау емес, оны зерттеу,
бақылау, талдау, әр түрлі стратегиялар арқылы өзінің ойлау негіздерін сыни
тұрғыдан дамыту.Сабақта сыни тұрғысынан оқыту технологиясының
стратегияларын пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін
айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік
туғызып отырдым. Әрбір әдіс оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп
келеді.
Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі оқушы санасында болып
жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан- жақты зерттей отырып, өз
сабақтарын соған сай өзгертіп отыруы тиіс. Әйтпесе жаңа жүйенің құны
болмайды.
ІІІығармашылық - бүкіл тіршілік көзі. Адам баласының сөйлей бастаған
кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың
нәтижесі. Ал, бүгінгі күрделі жаңарулар тұсында балалардың шығармашылық
бастамасы басты нысанасы болып отыр. Баланың шығармашылық бастамасын
дамытудың жолдарын, құралдарын анықтау психология мен педагогика
ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылық ұғымы
мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болған. Ежелден-ақ
ойшылдарымыз Жүсіп Баласұғын, Әл-Фараби, Абайды ерекше толғандырып, өз
еңбектерінде адамның жеке басын, қабілеттерін дамытуды үнемі көтеріп
отырған.
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