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«БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ САБАҚ:
БАСЫМДЫҚТАР ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ»
Атырау қалалық №24 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі
ЕСМАГАМБЕТОВА ЗАЙТУНА ТУРАЛИЕВНА
Көптеген
елдердегі
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
саласындағы мұғалімдердің цифрлық құзыреттілік шеңберлері қазіргі білім беру
жүйесіндегі оқыту мен оқу тәжірибесінің құрылымын қолдауға негізделген.
Осы тұрғыда жүргізілген онлайн және қашықтықтан білім беру
тәжірибесінде жинақталған тәжірибе, сондай-ақ ғылыми зерттеулер аясында
мұғалімдердің цифрлық құзыреттіліктері эпидемияға дейін айтылған ұғымдар
мен компоненттерден асып кетуі керек деген ортақ пікір пайда болды.
Қазақстандағы мұғалімдердің цифрлық құзыреттіліктері бойынша бар
ресурстарды зерттегенде, осы құзыреттерді дамыту үшін нұсқаулықтар, ғылыми
зерттеулер және қосымша ресурстар бар болғанымен, орталық деңгейде ұлттық
қажеттіліктерге сәйкес анықталған мұғалімдердің цифрлық құзыреттілік
шеңбері жоқ екені көрінеді.
Ұлттық негіздің жоқтығы мұғалімдердің цифрлық құзыреттіліктеріне
қатысты ағымдағы жағдай мен қажеттіліктерді анықтауға кедергі келтіреді;
қашықтан білім беру орталарының тиімділігі туралы сұрақтар қояды.
Сондықтан, қазіргі заман талабына сай біліктілігі бар мұғалімдерді даярлау және
қашықтан оқытудың сапасын арттыру үшін ең алдымен ұлттық
тұжырымдамалық негізді жасау қажет.
Цифрлық құзыреттілік цифрлық технологияның дамуына және қоғамның
қажеттіліктері мен күтулерінің өзгеруіне байланысты процесте дамитын және
көбінесе бағдарламалық құжаттарға енетін тұжырымдама ретінде пайда болады.
Цифрлық құзыреттілік тұжырымдамасын жасаған алғашқы тәсілдер негізінен
«цифрлық сауаттылық» тұжырымдамасына бағытталған. Ол алғаш рет айтылған
кезде цифрлық сауаттылық цифрлық ресурстарды, құралдар мен қызметтерді
дұрыс пайдалану, оларды өмір бойы білім алу процестеріне бағалау және
бейімдеу қабілеті ретінде анықталған.
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Кейінірек дамып келе жатқан технологиялар мен қолданбаларға байланысты
цифрлық сауаттылық ұғымының ауқымы оны «ақпараттық сауаттылық»,
«компьютерлік сауаттылық», «интернет сауаттылығы», «медиа сауаттылық»
сияқты әртүрлі құрамдас бөліктермен байланыстыру арқылы кеңейтілді. Екінші
жағынан, технологиялық дамумен бірге барлық мәдениеттер мен қоғамдарға
сәйкес келетін бірыңғай цифрлық сауаттылықты анықтау қиынға соқты және
уақыт өте әртүрлі тұжырымдамалық шеңберлер пайда болды.
Педагогикалық білім берудегі цифрлық әлеуетті дамыту мәселесі 30 жылдан
астам уақыт бойы талқыланып келеді. Жақында жүргізілген зерттеулерде
мұғалімдерге білім беру бағдарламаларының нәтижелерін қайта қарау үшін
шеберлікке бағытталған цифрлық сауаттылық тұжырымдамасының орнына
сандық құзыреттілікке немесе білімнің, мүмкіндіктердің және бағыттардың кең
ауқымы бар цифрлық құзыреттілік үлгілеріне жүгінудің маңыздылығы атап
өтілді. Бұл мұғалім үміткерлеріне қажет болуы мүмкін.
Кейбір зерттеулерде цифрлық құзыреттілік пен цифрлық сауаттылық
ұғымдары синоним ретінде қолданылғанымен, құзыреттілік ұғымының жалпы
ауқымы кеңірек.
Халықаралық ұйымдар дайындаған бағдарламалық құжаттар мен есептерге
енгізілген цифрлық құзыреттілік тұжырымдамасы негізінен цифрлық
құрылғыларды пайдалану мен түсінуге арналған әлеуметтік-эмоционалды
компоненттерді, сонымен қатар цифрлық дағдыларды қамтиды. Мысалға;
Еуропалық Парламент дайындаған Өмір бойы білім алу құзыреттіліктерінің
қатарына кіретін цифрлық құзыреттілік шеңберіндегі цифрлық құзыреттілік
тұжырымдамасы;
«...өмірдің барлық аспектілерінде білім алу, қарым-қатынас жасау және
іргелі мәселелерді шешу үшін кең, сенімді және сыни перспективасы бар
цифрлық технологияларды пайдалану...»
Осы шеңберде Еуропа азаматтары үшін бес бағыт бойынша 21 цифрлық
құзыреттілік анықталды. Екінші жағынан, педагогтарға арналған тағы бір
тұжырымдамалық негізді Еуропарламент 2017 жылы жариялады. Педагогтардың
цифрлық құзыреттілігін арттыру мақсатында алты бағыт бойынша 22 цифрлық
құзыреттілік тізімделген. Бұл тұжырымдамалық негізде техникалық дағдыларға
назар аударудың орнына, бұл дағдыларды оқыту мен курстарда қалай пайдалану
керектігі туралы кеңестер бар.
Мұғалімнің цифрлық құзіреттілігі шеңберлері – бұл мұғалімдердің өз кәсібі
аясында, белгілі бір қарым-қатынастар аясында цифрлық контексте болуы тиіс
сипаттарды анықтайтын өрнектер жиынтығы.
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Мұғалімдердің білім беру саласында жұмыс істейтін әртүрлі мүдделі
тараптардың пайдалануы немесе игілігі үшін жасалған бұл құрылымдар ғылыми
зерттеулер нәтижесінде әртүрлі зерттеушілер ұсынған концептуалды модельдер
мен шеңберлер ретінде әдебиетке енгізілген, сонымен қатар ұлттық саясаттың
ауқымы және ресми құжаттар ретінде жарияланған. Бұл бөлімде кейбір
академиялық зерттеулердің үлгілері, сондай-ақ Еуропалық Одақ және ЮНЕСКО
сияқты ұйымдар жасаған мұғалімдердің цифрлық құзыреттілік шеңберлері
қамтылған. Мұғалімдердің цифрлық құзіреттілігін арттыруға назар аудару үшін
цифрлық контексте техникалық инфрақұрылымдық проблемаларды жою және
оқушылар арасындағы цифрлық алшақтықты азайту бойынша күш-жігерді
бәсеңдетпей жалғастыру керек.
«Бастауыш мектептегі сабақ: басымдықтар және жетілдіру
стратегиялары» педагогтердің біліктілігін арттыру курсының мақсаты –
бастауыш сынып мұғалімдерінің пәннің мазмұны, бағалау және инклюзивті білім
беру мәселелері бойынша кәсіби құзыреттілігін жетілдіру.
Курс барысында сапалы білім алып кәсіби деңгейіміз және біліктілігімізді
арттырдық.
Курста өткізілген негізгі тақырыптар:
1)
бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің мазмұны арқылы
оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қажеттілігі туралы
түсінік беру;
2) бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндердің заманауи мазмұнына
сәйкес тыңдаушылардың пәндік-педагогикалық білімін кеңейту және күрделі
тақырыптарды оқыту тәсілдемелерін анықтау;
3)
бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын
дамытуды қамтамасыз ететін сабақ жоспарларын әзірлеу және инклюзивті білім
беру ортасын жобалау дағдыларын дамыту;
4) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды өзара сыйластық пен
ынтымақтастыққа негізделген білім беру процесіне қатыстырудың қажеттілігі
туралы түсінік қалыптастыру;
5) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудағы қиындықтар
мен кедергілерді анықтау үшін педагогикалық диагностикалау нұсқаларын
қарастыру;
6) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жеке білім беру
траекториясын жоспарлауды үйрету;
7) бағалау құралдарын әзірлеудің негізгі тәсілдемелерін, тапсырмалардың
сипаттамаларын қарастыру және оларды әртүрлі бағалау тапсырмаларын
әзірлеуде қолдану.бжб мен тжб тапсырмасын 2з3рлеуде ерекшеліктерін анықтау
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Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз мамандығын шексіз сүйетін,
бала үшін өзінің ұстаздық ғұмырын арнайтын мамандар ғана сапалы да, жемісті
еңбек ете алады деп ойлаймын.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы оқушының сөйлеу әрекетінің төрт
түрін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл
сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша түйінді дағдылар оқу жоспарында
«спиральді» тәсілмен берілген. Қарапайымнан күрделіге қарай, бірте-бірте білім,
білік пен дағдылары кеңейтіліп қалыптасады.
Оқу мақсаттары оқушылардың зерттеу дағдыларын, қарапайым бақылауға
тәжірибе арқылы білімі қалыптасуына, алған білімін қайта өмірде қолдана
білуіне бағытталған. Оқушы бойында әлеуметтік дағдылар, жалпы білімнің
іргетасы, танымдық белсенділігі, жүйелі оқу әрекетінің қалыптасуына бастауыш
сынып оқу бағдарламаларында көңіл бөлінген.
Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу
мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап
етеді. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана
білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді
(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары)
қолдана білу.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді
қағидатпен берілуі. Оған оқу мақсаттарының жүйесін талқылау барысында көз
жеткіздік. Критериалды бағалау, кері байланыс тәсілі ХХІ ғасырдағы қарқынды
дамып келе жатқан зияткерлік және техникалық ортада табысты болу үшін
қажетті дағдыларды меңгертуге бағытталған.
Олар оқушыларды сын тұрғысынан ойлау, бірлесіп жұмыс істеу, ақпаратты
өңдеу, проблемаларды шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі көптеген
дағдыларды өз бетінше меңгеруге және зерделеуге дайындайды және
ынталандырады.
Осы дағдыларды жоғары дәрежеде меңгеру математика бойынша білім беру
бағдарламасында мәселелерді шешу, жаратылыстану бойынша білім беру
бағдарламасында бірлескен зерттеу және ғылыми зерттеу жүргізу дағдыларына
баса назар аударса, дүниетану пәні аясында ойлау дағдыларын дамытуды
көздейді.
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№ Z00030

26.10.2022 ж

COMMUNICATION AND TECHNOLOGY
ТУГАНБАЕВА АМАНГУЛЬ МУРАТОВНА
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Абай облысы білім басқармасының
Үржар ауданы білім бөлімінің
«Қ.Игенбайұлы атындағы орта мектеп-бақшасы» КММ
School:
Date:15.10.2019 Teacher name:
Grade:7

Number present:

The theme

Communication and technology

Learning
objectives(s)
that this lesson
is contributing
to

7.C3 respect different points of view
7.L3 understand more complex supported questions on a
growing range of general and curricular topics
7.L6 deduce meaning from context in supported extended talk
on a range of general and curricular topics
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range of
general and curricular topics
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to
talk about a limited range of general topics, and some curricular
topics
All students will be able to
use new topical vocabulary
match at least 2 communication types to the speaker
Most students will be able to
match 2-3 communication types to the speaker
Some students will be able to
predict possible answers during listening activity
give their opinion with the help of prompts
Students will be considered successful if they are able to
match the types of communication in listening section with 23 correct answers

Lesson
objectives

-

Assessment
criteria

absent:

5
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Value instilled
at the lesson
(including
Global
citizenship key
elements (GC)
Cross curricular
links
ICT skills
Previous
learning
Plan
Planned
timings

GC Knowledge and understanding: The importance of
respect and protection of human rights.
GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.
GC Values and attitudes: appreciate own individuality and
individuality of other people.
Kazakh and Russian languages
Interactive board
Hobbies and leisure

Planned activities (replace the notes below with your
planned activities)

Beginning Warming up:
10 min Divide the class into two groups of equal size.One
group should stand in a circle,looking out.The other
group should stand in a larger circle around
them,looking in.So the two circles of students will be
facing each other , with a partner for each student.
What is the Kazakh for bag?
2 min
watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3
player,ticket
Techer asks students come to teacher’s table and choose
one piece of the puzzle then find the other parts of the
puzzle which have other students by this way you will
collect three pictures and compound three groups W
Teacher asks: Look at your pictures, what are they?
T elicits from Ss the theme of the lesson and
introduces the LO

6

Resources

PPT 1
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Middle
5 min

20 min

13 min

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about
What about our today’s theme? Watch the video
Ss –about ICT
Pre – teaching: T uses flascard technique to present
new vocabulary.
This order is repeated for each word .
New words: navigatormemory stick
printer;
camera;
refrigerator.
Touching the flashcards
Write the names of the most popular gargets.

PPT 3-10

PPT 11

1_____________2______________3_____________

PPT 12
6______________

7_____________
Listening
worksheet
audio

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs.
Comlate the dialogue with 4 of the words.
7
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10 min
• Ann:Hi Jason,. I have a question for you.
Jason: OK, what's up?
• Ann:I've been having a problem with my computer. I
know you're an engineer so I thought you might be able
to help me.
10 min Jason I see. What's the problem?
Ann I have a file that I can't open for some reason.
Jason: What type of file is it?
Ann: It's a Word document I've been working on. I
need to finish it by tomorrow.
Jason: Do you think your computer might have a virus?
Ann: No, I checked and there weren't any.
7 min
Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's possible,
email the file to me and I'll see if I can get it to open.
• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you going
to be around tonight?
Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to me
when you get a chance and I'll call you later.
Pre – listening: T gives each S a copy with the task and
give them the time to study it.
Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and
asks the question: How do you keep in touch with your
friends?
T elicits from Ss what kind of information should they
write in a missed spaces.
Ss share their ideas.
Listening: T plays the record twice and Ss match the
speakers to the type of communication. T shows right
answers on the PPT and Ss peer check.
Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social
networking sites
Students listen again and note down the benefits and
negative points the speakers mention.
Post-listening; Students discuss the advantages and
disadvantages of technology.
8
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Prompts:
 I get really annoyed when you’re talking to someone,
but they’re texting to
someone else.
 Generally, I think technology is ….
 The only problem with my smartphone is that I keep
(gerund) when I should …
End
3 min

Plenary
White-spots strategy
Learners evaluate their achievement according LOs of
the lesson. Learners write questions what was unclear
and still needs some explanation.
Homework: Learn new words. Make up sentences their
own sentences. Weak Ss just make up sentences,
stronger Ss have to make up a story with sentences with
new vocabulary
Additional information
Differentiation Assessment – how are you planning to check
– how do you
learners’ learning?
Formative peer assessment for thelistening task:
plan to give
more support? 2-3 correct answers – Achieved
1 correct answer – Working Towards
How do you
plan
to
Differentiation
challenge
the
Differentiation: 1) While introducing new
can be by task,
more
able
vocabulary strong Ss can make up their own
by outcome, by
learners?
sentences with new words. 2) In pre – listening
individual
support, by
selection of
teaching
materials and
resources taking
into account
individual
abilities of
learners (Theory

activity strong Ss can easily predict possible
words. 3) As a hometask weak Ss just make up
sentences, stronger Ss have to make up a story
with sentences with new vocabulary

9

PPT 13
PPT 14

Health and
safety
check
ICT links
Safety rules
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of Multiple
Intelligences by
Gardner).
Differentiation
can be used at
any stage of the
lesson keeping
time
management in
mind
Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve
the LO?
If not, why?
Did my planned differentiation work well?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?
Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and
learning)?
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties
of individuals that will inform my next lesson?

10
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№ Z00032

26.10.2022 ж

ЖАҢА ҒАСЫР ПЕДАГОГІ
ЕРКИМБЕКОВА МОЛДИР АГИБАЕВНА
Қызылорда облысы, Шиелі аудандық жалпы орта білім
беретін кешкі мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен
үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол.
Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі
Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне
икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен
өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер
Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық
соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен
үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық
білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені
салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы
әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік,
еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі
ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, көңілін
таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек
жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат
ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан
жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу.
Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен
үшін биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің.
Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да
қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол.
Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада,
Болу керек құдіретті төрт ана.
Туған жері – түп қазығы, айбыны,
Туған тілі – сатылмайтын байлығы,
Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі,
11
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Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам
баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен қазақ
әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай
жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық
рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу
барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына жүктелетін
міндет зор. Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған басты
мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы үстелдің
бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы,
тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, шығармашылықпен
жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын.
Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең
білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық
тәжірибеде тиімділікке қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын жеті
модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және
алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын тұрғысынан
ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-бағдар беремін,
ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз пікірлерін айтып,
ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер мен тәсілдер заман
талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма ұнайды. Жаңа ғасыр педагогі, бұл
–
рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі жетілдіріп және де
рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді.
Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар
және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде
жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде
қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы Генри
Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға
болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдістәсілдерге сүйенемін.Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар күтеді
және олардың сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты
жұмылдыруды талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және
тәрбиелеу үшін барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз
болашағымды» оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери
және барлық болашақ мамандарын даярлаймын.
Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім
көзі болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы
оқу үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені
жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады.
12
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№ Z00042

27.10.2022 ж

ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ ПӘНДЕРІН
БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДАҒЫ ӘДІС-ТӘСІЛДЕР
УТЕПБЕРГЕНКЫЗЫ КУРАЛАЙ
Қызылорда облысы, Шиелі аудандық жалпы орта
білім беретін кешкі мектептің химия-биология пәнінің мұғалімі
Жаңа заман – жаңа сұраныс – жаңа технологиялар. Педагогикалық дамуды
қамтамасыз ету үшін кәсібилікті түсіндірудің нақты тәсілі талап етілді. Осы
тәсілдің шеңберінде қоғамдастықтың басты бөлігі – мұғалім дамыту жұмысының
көшбасшысы. Білім беру үрдісі сияқты, көшбасшылық та ұстаз бойындағы
қабілеттердің, қасиеттердің, құндылықтардың, біліктіліктің дамуына әкеледі.
Бұндай жетістікке жету үшін ұстаз жан-жақты ізденуді, шығармашылық
жұмыстармен айналысуды, кәсіби шеберлігін әрқашан шыңдауды, сыни
тұрғысынан ойлауды жетілдіре түсуді қажет етеді. Қазіргі таңда өзін білікті
маман ретінде көргісі келетін әр ұстаз жаңа бағытта біліктіліктерін арттыруға
асығып, өздерінің біліктіліктерін арттыруда.
Үшінші деңгейлік базасында сертификатталған мұғалім жұмысының ең
бастысы орта мерзімді сабақ жоспарын құру болып табылады. Жаңа бағдарлама
негізінде орта мерзімдік жоспарда сабақтағы барлық мақсат, нәтиже, әдістәсілдер, оқушылар әрекеттері, бағалау формалары, дарынды және әзірге
кедергісі бар балаларды оқытуға арналған тапсырмалар, қосымша дереккөздер
толық қамтылып дайын түрінде көрініп тұрады. Бұдан әрі орта мерзімдік сабақ
жоспарынан қысқа мерзімдік сабақ жоспарын құру өте тиімді және түсінікті.
Сабақтың мақсатын қойып, нәтижесіне жету үшін оқытудың топтық талқылау,
жұптық диалог, зерттеушілік әңгіме, блум таксономиясының «ашық» және
«жабық» түрткі болар сұрақтар т.б. жаңаша әдістер енгізіп отырамын. Барлық
оқушыларды сабаққа тарту жұмыстары, оқушылардың оқып үйрену барысын
бағалау формативті және суммативті бағалау тәсілдері таңдап алынды.
Тақырыпты меңгертудегі мақсатым, күтілетін нәтижем және қай тақырыпта
қандай әдіс-тәсілдер қолданатыным орта мерзімді сабақ жоспарымда нұсқау
беріп тұрады. Орта мерзімді сабақ жоспарын құруда модульді ықпалдастыруды,
бір тарауға жоспар құруды, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін үйрендім.
Орта мерзімдік жоспарды бағдарламаның 7 модулін ықпалдастырып құрып
дайындаймын, топтық жұмысқа ыңғайлы әдіс-тәсілдерімді әр қашан жетілдіріп
отырамын.
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Қазақта жеті санын қасиетті санға теңесе, мен үшін Үшінші деңгейлік оқу
бағдарламасының негізі болып табылатын жеті модуль әдістері ерекше қасиетті..
Осы 7 модульді өз сабақтарымда ықпалдастырған кезде, сыныптың іші
жылулыққа толып, оқушылардың бір-біріне, пәнге деген көзқарасы жаңа серпін
алып, оқу үдерісіндегі «өмір бойы азық боларлықтай білім беру» идеясы «өмір
бойы өздігімен үйрену» ұстанымына өзгерді.
Мен үшін өзгеріс – ол жаңа әдіс тәсілдер. «Елді түзетуді бала оқыту ісін
түзетуден бастау керек» деп ағартушы ұстаз А.Байтұрсынов айтқандай баланы
оқытуды түзету үшін алдымен өзім бағдарлама негізінде өзімнің іс-тәжірибеме
өзгеріс енгіздім. Ең алдымен енгізген жаңа тәсіл – тренинг. Тренинг сынып
арасындағы жағымды атмосфераны қалыптастырып, сабағымның жоғары
дәрежеде өтуіне үлкен көмегін тигізгеніне көзім жетті. Тренинг – оқушы назарын
жаңа сабаққа аударуда, миын шынықтыруда, қызығушылықты арттыруда,
мейірімділікке баулуда маңызды тәсіл болып табылады.
Жаңа тәсіл бойынша оқушылар арасындағы байланысты арттыру
мақсатында топқа бөлу әдісінің көптеген түрлерін қолданып келемін. Әсіресе
топқа бөлуде үй тапсырмасына немесе жаңа сабаққа қатысты етіп аламын.
Мысалы: «металдар мен бейметалдар», «Сілтілік металдар, сілтілік жер
металдары, радиоактивті металдар», «галогендер, халькогендер, инертті газдар»,
«оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар». Сабақ соңында топтар арасындағы
бәсекелестік емес, достық қарым-қатынас пен жақсы көңіл-күй байқалады. Топқа
бөлу әдісінде оқушылар шығармашылыққа, рөлдік ойындарды ойнауға, сыни
тұрғысынан ойлауға үйренді. Үй тапсырмасын сұрау кезінде оқушыларды
қызықтыру, сыни ойлауға жетелеу мақсатында түрлі әдістерді «стикердегі
диалог», «сұрақты ұстап ал», «серпілген сауал», «өрмекші торы», «карта ойыны»,
«ыстық орындық» т.б. тиімді қолданып жүрмін.
Жаңа сабақты меңгертуде мен үшін өзгерістің бірі – жаңа тақырыпты
айқындап, мақсатын оқушылармен бірге ашуға арналған тұсаукесер бөлімі. Бұл
бөлімде оқушыларға арнайы тапсырма беру арқылы оқушыларға сұрақтар беріп,
оларға толық емес жартылай жауап алу арқылы оқушылардың көмегімен жаңа
тақырыпты айқындап, «оқушылар тағыда нені білгілерің келеді?» деген сауалды
қоя отырып сабақтың мақсатын ашып алуды үйрендім. Бұл әдістер (9 ромб, стоп
кадр, бұл не?, құпия зат?, автобус аялдамасы, карусель, 10 сұрақ, сұрақты тап,
т.б.) оқушыларға көп көмегін тигізді, себебі оқушылар сол мақсатқа жетсем екен
деп талпынады. Жаңа сабақты меңгертуде бағыт-бағдар беріп отырамын.
Мысалы: «Маршруттық карта» мен «Блум таксономиясы», «Өкіл», «Джиксо»,
«Аквариумдегі балықтар», т.б. әдістері.
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Бағалау – одан арғы оқу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың
нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметтерді бақылау үшін
қолданылатын термин. Жалпы, жаңа бұрын-соңды мен қолданбаған жаңа
тәсілдердің бірі – формативті бағалау. Сабақ барысында оқушылардың арасында
өзара, жұптық, топтық әдістерді бағалау үшін «Смайликтер», «Бағдаршам»,
«Мадақтау сэндвичі», «Басбармақ», «2 жұлдық, 1тілек», «критериалды бағалау»
әдістерін тиімді қолданып келемін.
Бұндай бағалау арқылы оқушыларды әңгімеге тартып, ойларын жинақтап,
бір-бірін сынамай, сындарлы дос ретінде, ынталандыру мақсатында ұсыныс
айтуға үйренді. Бағалау оқушы көрсеткіші ғана емес, ол тәрбиелік мәні зор құрал
болып табылады. Сыныптастарын бағалауы, жұптық, топтық бағалау арқылы
ойын жинақтап, өзін-өзі реттеп, өзін және сыныптастарын тани алады.
Мектептегі химияның әр сабағын өткізу барысында оқушылар үшін де, мұғалім
үшін де бағалаудың критериалды болуы тиімді болатынын түсіндім.
Сабақ соңында оқушы жеткен жетістіктері мен кемшіліктерін талдап, өзөзіне және сыныпқа баға беру мақсатымен рефлексияны жаздыртып отырдым.
Мен қолданып жүрген кері байланыс түрлері: «Блоб сынып бөлмесі»,
«Сұрақтары бар қорап», «3:2:1», «Мадақтау сэндвичі». Рефлексифті парақтарға
көз жүгіртсем оларға топ болып жұмыс істеген ұнайтындықтарын, сабақта өзін
белсенді деп танулары, кейбір оқушылардың өзіндік мені, көшбасшылық
қабілеттерінің оянғандықтарын көрдім. Кері байланыс арқылы өткізген
сабағымды қорытындылап, келесі сабағымды жоспарлауда оқушылармен пікір
алмасуды үйрендім. Оқушыларымды үйрете жүріп, менің де үйренерім көп деп
айта аламын. Қазіргі таңда беріліп отырған, түрлі бағдарламалардың оқушы
бойына дұрыс таралуы нағыз ұстаздың ғана қолынан келетін іс деп білемін.
Қасиетті жеті модульді тиімді пайдалану пәнге деген оқушылардың
қызығушылығын арттырып, білім сапасын жақсартуда тигізетін әсері мол.
Менің сабағымда оқушыларда селқостық, зерігу сәттері болмай, әр бала
шығармашылықпен шұғылданып, құзырлы оқушыны қалыптастыруда
аянбайтыныма сенемін. Жаңа форматты мұғалім - мектептің негізін қалаушы
көшбасшы, ал мұғалімнің рухани ішкі жан дүниесі өзгерген кезден бастап,
мектеп те түгелдей өзгеріске ұшырайды.
Қоғамның XXI ғасырдың алғашқы шебінде, яғни ғылыми техникалық
прогресс пен өркениетті даму дәуірінде бет бұру кезеңінде жаңа қоғамға
лайықты саналы, білімді, жетілген жеке тұлғаны қалыптастыру бүгінгі мектеп
алдында тұрған негізгі міндет.
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№ Z00044 27.10.2022 г
МАЦЮТА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
Учитель биологии
КГУ «Средняя школа № 29» город Актобе
Тема урока: «Животные и окружающая среда».
Цель урока: познакомиться с основными жизненными средами и
местообитаниями животных, выявить особенности каждой среды обитания,
обсудить место и роль животных в природе, закрепить информацию по теме
«Зоология – наука о животных.
Задачи:
Образовательные: продолжить рассмотрение зоологии как науки, изучить
жизненные среды, выделить характерные особенности каждой среды обитания.
Развивающие: продолжить развивать у учащихся основные приемы
мышления (анализировать материал, сравнивать процессы), совершенствовать
умение учащихся работать с материалом, работать в группе.
Воспитывающие: воспитание культуры речи, умения общаться и
поддерживать беседу, так же, воспитание ответственности, бережного
отношения к природе.
Тип урока: урок изучения нового материала (комбинированный).
Оборудование: презентация, план описания, учебник, карточки.
Структурный план урока:
1.
Организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней (психологической) готовностью учащихся к уроку. (2 минуты)
2.
Проверка домашнего задания. (7 минут)
3.
Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме.
(3 минуты)
4.
Постановка цели занятия перед учащимися. (2 минуты)
5.
Организация восприятия и осмысления новой информации, т. е.
усвоение исходных знаний. (20 минут)
6.
Обобщение изучаемого на уроке и введение его с систему ранее
усвоенных знаний и умений. (3 минут)
7.
Подведение итогов урока. (2 минуты)
8.
Домашнее задание к следующему уроку. (1 минута)
16
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Основные
этапы урока
(время)

Методы

Содержание учебного
материала, деятельность учителя

Организационный момент
(5 минут).

Беседа

Приветствие учащихся. Проверка психологического
настроя.
Проверка
посещаемости.

Содержание
учебного
материала,
деятельность учащихся
Приветствие
учителя,
психологическая
настройка
на восприятие информации.

Добрый
день! Присаживайтесь!
Давайте
начнем урок с
интересного вопроса, относящегося к теме
«Зоология».
Могут ли
слоны плавать?
Как вы думаете?
Кто считает, что
умеют? Поднимите руки! А
кто считает, что
не умеют?
17

Учащиеся пытаются ответить на
вопрос, тем
самым,
настраиваясь на восприятие
урока биологии.
Выдвигают гипотезы.

Примечание
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И почему.
(На обсуждение
1 минута).
На самом
деле слоны
умеют плавать
и очень хорошо. Животное может полностью погружаться под
воду, держа над
поверхностью
воды только хобот!
Проверка
ФронМы перезнаний и уметальный
ходим к теме
ний учащихся
краткий
сегодняшнего
для подготовки опрос, за- урока, но перед
к новой теме.
дания на
этим немного
(5 минут)
карточках вспомним то,
что мы обсудили на прошлом уроке.
Нам необходимо поделиться на 2
группы. Первая
группа будет
работать с карточками, другая
группа, будет
беседовать
устно.
(Раздает
карточки).

18

Учащиеся слушают вопросы учителя, отвечают.
Некоторые учащиеся
класса получают индивидуальное задание.
Учащиеся работают с
карточками.

Беседа +
фронтальный
опрос используются на
этапе
проверки
домашнего задания.
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Постановка цели занятия перед
учащимися. (2
минуты)

Те, кто не
выполняет задание на карточках, работают с
учителем.
• Расскажите, что интересного вы
узнали об одомашнивании
животных?
• Какую
информацию
вы нашли о памятнике собаке
в Санкт-Петербурге? Почему
поставили этот
памятник?
• Назовите
внешние признаки животных, разных
сред жизни,
указанных на
рисунке 7, стр.
11.
После завершения беседы, карточки
собираются.
БеСегодняшседа с уча- няя тема урока
щимися
исходит из того
материала, который мы изучали прошлый
19

Учащиеся, не
выполняющие задание на карточках, беседуют с
учителем,
по вопросам, заданным на
дом.

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

раз. Мы затрагивали тему
«Среды жизни
и места обитания животных».
Сегодня мы
продолжим
этот разговор.
Но перед
тем, как начать
беседу, давайте
определимся с
целью урока!
Для того, чтобы
проще было
предложить
цель урока, на
слайде даны
следующие
опорные слова:
(сл. 4).
• Повторить….
• Изучить….
• Выявить…
• Обсудить…
• Закрепить…
Запишите
в тетради
кратко цель
урока, которую
вы для себя
определите.
20

Тема
урока учащимся известна, но
самостоятельно
необходимо сформулировать
цель урока.
Используя
опорные
слова, учащиеся формулируют
цель урока.

Записывают в
тетради.
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Организация восприятия
и осмысления
новой информации, т. е.
усвоение исходных знаний.
(22минут)

Рассказ учителя, работа в
группах,
работа по
карточкам

После
того, как все
будет готово,
мы начнем работу.
Основные
среды жизни
животных,
это: водная,
наземно-воздушная и почУчавенная. Каждую щиеся выиз них насеполняют
ляют животные. задание в
группах.
Для того,
чтобы подробно рассмотреть каждую среду
жизни, давайте
Группа
разделим раучащихся
боту между
вытягивают
всеми учащикарточку с
мися, поделив- средой, кошись на
торую
группы.
необходимо опиНеобхосать и охадимо 4 группы рактеризоучащихся (по 5- вать.
6 человек).
Каждая
группа вытягивает карточку,
на которой будет написана
среда обитания,
21
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которую необходимо рассмотреть.
На выполнение
задания около
5-7 минут. После чего мы
проверим все,
что вы выписали и обсудим
все вместе.
1.
Наземно-воздушная
2. Пауки,
насекомые, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие.
3. Самая
разнообразная
по условиям
обитания.
4. Животные отличаются
сложным поведением и многообразием.
1. Водная
2. Рыбы,
киты, дельфины, раки,
моллюски,
насекомые.
3. Плотность воды в
22
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1000 раз
больше, чем
плотность воздуха. Более
сильные перепады давления.
4. Активное поглощение
солнечных лучей.
1. Почвенная
2. Дождевые черви,
клещи, личинки
насекомых, муравьи, медведки.
3. Очень
плотная структура почвы,
свет не проникает.
4. Многие
животные проводят всю
жизнь под землей.
1. Тела живых организмов
2. Аскарида, лентецы.
3. Защита
от воздействий
внешней среды,
ограниченность
23

Каждая группа
дописывает
информацию по
среде обитания в тетрадь, отмечая особенности.
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внешнего пространства, но не
ресурсов.
4. Нехватка кислорода.
Каждая
группа дописывает информацию по среде
обитания в тетрадь, отмечая
особенности.
От среды
обитая мы переходим к местам обитания
животных.
Но перед
этим, расскажу вам
пару интересных фактов о
животных:
(сл. 11).
1. У тигров
не только полосатый мех, но и
полосатая кожа.
2. Слон,
единственное
животное с 4
коленями.
3. Порода
собак Бесенджи
не умеет лаять,
24

Используя
учебник,
учащиеся
отвечают
на вопрос.
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а издает звуки,
похожие на урчание.
4. Гепард –
единственная
кошка, которая
не умеет прятать когти.
5. Глаз
страуса,
больше, чем его
мозг.
Вы немного отдохнули, отвлеклись, теперь переходим
дальше, к теме
урока.
В любой
среде животные
занимают
наиболее благоприятные
участки среды,
их называют –
места обитания.
(сл. 16).
На стр. 12
в учебнике, посмотрите, какие
места обитания
характерны
для:
 Соловья
25
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 Щуки
 Дельфина
 Синицы
К каждом
месту обитания
животные хорошо приспособлены.
Например, у
животных, ведущих древесный образ
жизни – длинные лапы с острыми когтями,
у водных жителей – ласты,
плавники; так
же, помогает
окраска, спасающее животное
от хищников.
В завершении темы, мы
сегодня поговорим о взаимоотношениях
животных.
Животные
постоянно контактирую друг
с другом и другими организмами.
26
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Первый
тип взаимоотношений –
хищничество.
(сл. 17).
Одни животные добывают
других, умерщвляют и питаются ими.
Примеры:
медведь, поедающий рыбу,
лев, поедающий зебру. Животные на которых охотятся
хищники –
жертва.
Некоторые
животные постоянно живут
в теле хозяина,
питаясь его тканями – такие
животные получили название
паразиты.
Пример:
минога, паразитирующая на
крупных рыбах
(сл. 18).

27
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Организм,
внутри которого находится
паразит – называют хозяином.
Животные, населяющие одно и
тоже место обитания или питающиеся сходной пищей
вступают в конкурентные отношения.
(сл. 19).
Примеры
конкурентных
взаимоотношений найдите на
стр. 15 в учебнике.
Есть еще
один вид взаимоотношений –
это симбиоз.
(сл. 20).
Взаимовыгодные отношения
между организмами.
Например,
рак отшельник,
специально пересаживает на
свою раковину
актинию. Она
28
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защищает рака
от нападения
врагов, а рак
отшельник, передвигаясь,
позволяет актинии получать
больше пищи,
меняя местообитание.
На рисунке
12, в учебнике,
прочтите про
квартирантство
(запишите
определение).
Взаимоотношения между
животными, которые полезны
для одного животного и безвредны для
другого.
Пример:
В норе
сурка могут соседствовать
насекомые,
жабы, ящерицы.

ОбобщеБение изучаемого седа,
на уроке и вве- опрос

Что мы
узнали нового
на уроке?
29

Учащиеся отвечают на во-
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дение его с систему ранее
усвоенных знаний и умений.
(3 минут)

Подведение итогов
урока. (2 минуты)
Домашнее
задание к следующему
уроку. (1 минута)

Записи на
доске

Какие
среды жизни
мы сегодня обсудили?
Что называют местами
обитания животных?
Чем характеризуется тип
взаимоотношений «Хищничество»?
Чем характеризуется «Паразитизм»?
Спасибо за
работу! Если
есть вопросы,
задавайте! Отметки за урок.
С. 10 – 17
§ 2.
С. 17, задание 5. Можете
сделать в виде
рисунка, схемы.
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просы учителя, обобщая информацию, полученную
на уроке.

Учащиеся подводят итоги
урока.
Учащиеся записывают
задание
учителя.
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№ Z00035 27.10.2022 г
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ.
ТУЛЕГЕНОВА ЖАЗИРА УРАЗБЕКОВНА
Учитель химии
КГУ «Средняя школа № 29» город Актобе
Обучение и воспитание есть целенаправленные процессы
педагогического взаимодействия. Обучение – это процесс взаимодействия
педагога и обучающегося, в ходе которого осуществляется образование человека.
Воспитание в специальном педагогическом смысле – это процесс и результат
целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств,
взглядов, убеждений, способов поведения в обществе.
Воспитание в широком смысле – это процесс и результат развития личности
под воздействием целенаправленного обучения и воспитания.
К принципам воспитания в условиях инклюзивных классов относятся:
- принцип индивидуального подхода, когда выбор форм, средств, методов
воспитания осуществляется с учетом особенностей детей;
- принцип вариативной методической базы воспитания (педагогом могут
быть использованы методики тифло, сурдо, олигофренопедагогики);
- принцип самостоятельной активности ребенка;
- принцип семейноориентированного сопровождения, согласно ему
родители включаются в педагогический процесс в качестве активных участников
каждого этапа.
Инклюзивное образование предполагает включение детей с особыми
образовательными потребностями независимо от физических, психических,
интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей в
общеобразовательную среду, устранение всех барьеров для получения
качественного образования, социальной адаптации и интеграции в социуме.
Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в
общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир
«особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными
усилиями.
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Закон Республики Казахстан «Инклюзивное образование процесс,
обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом
особым образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».
Нормативно- правовое обеспечение инклюзивного образования в Республике
Казахстан. Закон Республики Казахстан «Об образовании»:
I.Статья 3. Принципы государственной политики в области образования.
1. Основными принципами государственной политики в области образования
являются: 1) равенство прав всех на получение качественного образования;
2)приоритетность
развития
системы
образования;
3) доступность образования всех уровней для населения с учетом
интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных
особенностей каждого лица.
II.Статья 47. Права, обязанности и ответственность обучающихся и
воспитанников.
3.
Обучающиеся
и
воспитанники
имеют
право
на:
1) получение качественного образования в соответствии с государственными
общеобязательными
стандартами
образования;
2) обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов
образования
по
индивидуальным
учебным
планам,
сокращенным
образовательным программам по решению совета организации образования.
Дети — будущее страны. Говорить о воспитании — это, прежде всего,
говорить о системе воспитания как социальном институте. В процессе
воспитательной работы, которая начинается в семье, формируются убеждения,
нормы нравственного поведения, черты характера, воля, эстетические вкусы,
физические качества человека. При этом воспитание детей с ООП имеет свои
особенности. Сегодня стало очевидным, что состояние семьи и детства отражают
глубокий кризис организации общества, перекосы в области социальной
политики государства. В настоящее время на плечи родителей, воспитывающих
детей с ООП, ложится тяжелый груз забот не только материального, но и
психологического характера.
Внедрение инклюзивного воспитания и образования полезно обществу по
причин:
1. инклюзивное образование помогает бороться с дискриминацией и
боязнью отличий, приучает детей и взрослых ценить, принимать и
понимать многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы
пытаться их изменить.
2. инклюзивное образование поощряет достижения, доказывая, что все
дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь.
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3. инклюзивное образование предоставляет возможность социализации
в атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости,
сотрудничества, единства и положительного отношения. Дети и
взрослые получают пользу от доброжелательной и благоприятной
обстановки, в которой ценятся межличностные отношения.
4. инклюзивное образование расширяет профессиональные знания
педагогов. Такое образование требует новых и более гибких способов
преподавания, разработки учебных программ, которые были бы
максимально эффективны для всех детей.
Социально значимым направлением воспитательной работы с детьми,
подростками, молодыми людьми становится профориентационная работа
образовательного учреждения. Подготовить воспитанника к активному
вхождению во взрослую жизнь и в профессиональную деятельность, которая
согласуется с состоянием их здоровья.
Использованная литература
 Елисеева И. Г., Ерсарина А. К. Психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в
общеобразовательных школах: метод.руководство / - Алматы: ННПЦ
КП, 2019. - 96 с.
 Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в
Республике Казахстан. – Астана: Национальная академия образования
им. И. Алтынсарина, 2015. – 13 с.
 Методические рекомендации по составлению индивидуальных
программ естественно-математического и гуманитарного образования
в условиях инклюзии. Методические рекомендации – Нур-Султан:
НАО имени И. Алтынсарина, 2019. – 320 с.
 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30
октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил
деятельности организаций образования соответствующих типов и
видов» https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017657
 Состояние и развитие специального и инклюзивного образования в
Республике Казахстан. Аналитический доклад. – Астана: НАО имени
И. Алтынсарина, 2016. – 50с.
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№ Z00043 27.10.2022 ж
НУРГЕЛОВА АЙНУР
Бастауыш сынып мұғалімі
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қостөбе орта мектебі
Педагогтің аты-жөні
Күні: 14.10.22
Сынып: 2 ә
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты

Сабақ барысы
Сабақт
ың
Педагогтің
кезеңі/
әрекеті
уақыт
І.Ұйымдастыру
. Оқушылармен
амандасып,
сабаққа әзірлігін
Сабақ тексеру.
тың
басы
5мин

Қатысушылар саны:

Қатыспаған
дар саны:
«Біз есептей аламыз» жарыс сабағы
Өрнек, қосынды
айырма жайлы жалпы түсінік беру.
Оларды ажыратып, мәнін таба білуге
үйрету. Сонымен бірге алдыңғы сабақтарда
алған білімдерін көрсете білуге баулу.
Заттарды қосу және азайту (заттар жиынынан
бөлікті бөліп алу арқылы) туралы түсініктерін
қалыптастыру;

Оқушының әрекеті
Оқушылардың зейінін
сабаққа аудару. Балалар,
бір – біріңе
қарап жымиыңдар,
жайланып отырып,
көздеріңді жұмыңдар.
Менің айтқанымды
іштеріңнен
қайталаңдар.Мен
бақытты баламын,
Жан дүниемде күн
нұрлы
34

Бағалау

Ресурстар
Баяу
музыка
ойнап
тұрады.
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Жылуым мол
бойымда-деп
өздеріңнен тараған
нұрды айналаңыздағы
адамдарға ойша
таратыңыздар.Көздерімі
зді жайлап ашып,
сабаққа зейінімізді
аударайық
ІІ.Жаңа
1.«Сақиналар»
сабақ.Ширату
Ойыншылар
жаттығуы.«Сақи дөңгеленіп отырады,
налар» ойыны
байлаулы тұрған жіпті
екі қолдарымен
ұстайды.Жіптің
ортасында сақина
кигізілген,ойыншылар
ол жіпті қолдарымен
жауып. Кезек-кезек бірбіріне жылжытып
Сабақт
отыруы керек. Жаңадан
ың
келген жүргізуші
ортасы
әрқайсысына «қолыңды
аш,ондықты айт» деп.
35мин
Сақинаны тауып алуы
керек.Кімнің қолында
Оқушыларға
сақина болса. Сол жаңа
тапсырмалар
жүргізуші болады.
орындату
1.Есепте:
7+5= 7+9= 6+8=
14-7= 12-9= 0+9=
Сергіту сәті
8+7=
6+7=
2.Есепті шығар:
Ерекше
Дариғада 6 ашықхат, ал
білімді қажет
ететін оқушыға Айгүлде одан 7-еуі
артық ашықхат болды.
арналған
Айгүлде неше ашықхат
тапсырма
2+2= 5+2=
бар?
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өзі
бағалау»
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Егер
оқушы
барлық
сұраққа
жауап
берсе

Бір
немесе
екі
сұраққа
жауап
берсе

Егер
мүлде
дұрыс
жауап
бермесе

Сақина,жі
птер,
үлестірмел
еі қима
қағаздар
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6-3=
3-2

«Саусақ» жаттығуы
3. Салыстыр:8+3 * 4+8
16-8 * 13-79+0 * 9-0 179 * 13-616-10 * 5+1 1414 * 0
Сабақты
Шығармашылық
шығармашылық тапсырма.
тапсырмадағы
Оқушылар
жұмбақ
жұмбақ өлеңдер өлеңдердің
шешуін
арқылы
табады.
қорытындылау.
Тал басында тізіліп,
Он жапырақ тұр еді.
Жел соқты да үзіліп,
Ұшып кетті біреуі.
Ізінше оның жұлынып
Сабақт
Түсті тағы бесеуі
ың соңы
Тұр әлі де ілініп,
Жапырақтың нешеуі?
5мин
Жауабы:_____________
_________
Алты қонжық орманға
Бара жатты қорбаңдап.
Бірі олардың шаршады,
Әрі қарай бармады.
Жауабын тез айт,
Қанша қонжық кетті
алда? (5)
Біз бүгінгі сабақта не
үйрендік? Нені
санадық?
Кері
Оқушыға қай
байла
Рефлексия
тапсырма ұнаса, сол
ныс
тапсырманы көрсетеді.
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ция

Түрлі
түсті
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Кері
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№ Z00045

28.10.2022 ж.

БІЛІМ БЕРУ – ОҚЫТУ МЕН
ТӘРБИЕНІҢ ТЫҒЫЗ БАЙЛАНЫСЫ
КУЗЕКОВА РЫСКУЛЬ КАЖТАЕВНА
Оқу ісінің меңгерушісі
Абай облысы білім басқармасының
Үржар ауданы білім бөлімінің
«Қ.Игенбайұлы атындағы орта мектеп-бақшасы» КММ
Бүгінгі күні біздің елімізде қоғам мен мемлекеттің заманауи сұранысына
бағдарланған білім берудің тұтас жүйесі құрылған. Қазақстандық білім беруді
жаңғырту тәрбиені білім берудегі маңызды басымдық ретінде оқыту мен дамыту
процесіне кіріктірілген педагогикалық ісәрекеттің құрамдасы болуын көздейді.
Оқытудың өмірмен байланысының күшейтілуі оқыту әдістерінің тәрбиелік
ықпалын күшейту туралы, тәрбие және білім беру жұмыстарының бірлігі
жайындағы мәселені алдыңғы орынға шығаруда.
Тұлғаны қалыптастыру – өзін-өзі ұйымдастыру, отбасы және қоғамдық
тәрбиелеу мен ағартудың ұзақ, табанды және мақсатты процесінің нәтижесі.
Тәрбиенің басты міндеті – оқушыларда азаматтық жауапкершілігі мен
құқықтық өзіндік санасын, руханилығы мен мәдениетін, ынталылығын,
дербестігін, толеранттылығын, қоғамда табысты әлеуметтену қабілеттілігін
қалыптастыру. Тұлғаның өзін өзі билеуін, өзін өзі жүзеге асыру, отбасы және
білім беру мекемелері педагогикалық ұжымдарының өзара іс-әрекеті үшін
жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында тәрбиенің нақты мақсаттары мен
міндеттерін анықтау, тәрбие кеңістігін модельдеу – рухани тұлға
қалыптастырудың негізі болады.
Заманауи оқу бағдарламалары мазмұнының айтарлықтай тәрбиелік әлеуеті
бар. Оның іске асырылуы оқушыларға адамгершіліктің, патриоттықтың,
руханилықтың, азаматтық және гумандықтың шынайы үлгісін ұсынатын оқу
материалының мазмұнын мақсатты іріктеуге байланысты. Сабақтағы оқу пәнінің
мазмұны – оқушы тұлғасының құрылымына әсер ететін күшті құрал.
Алайда, білім алушылардың санасына баянды, берік білім негізінде тұтас
қабылдау арқылы жеткізілген жағдайда ғана мазмұн тәрбие құралы бола алады.
Жүйелі білімді және олар арқылы сенім мен көзқарастар жүйесін
қалыптастыруға ықпал ететін пәнаралық байланыстарды, кіріктірілген
курстарды кеңінен қолдану керек.
37

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

Өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу процесінде адамгершілік
сезімдерді қалыптастыруға көмектесетін, тұлғаның құндылықты бағдарын
қалыптастыратын – тарих, мәдениет бойынша материалдар жеткілікті
қолданылмайтынын атап көрсету қажет.
Жастарға қазіргі заманғы іс-әрекет принциптері мен өзекті
проблемаларында өткеннің прогрессивті, гумандық идеяларының тарихи
тамыры бар екендігін көрсетудің маңызы зор.
Білім беру процесінің маңызды құрамдасының бірі ретінде оқытумен қатар
тәрбие процесі жай-күйінің талдауы және зерттеуі көрсеткендей, қазіргі
оқушылардың тәрбиесі біздің қоғамда болып жатқан әлеуметтік жүйенің
дағдарысы: өмірдің қылмыстануы; экологиялық жағдайдың нашарлауы;
адамгершіліктің төмендеуі және т.б. көптеген келеңсіз процестермен
күрделендірілген.
Негізгі әлеуметтік институт – отбасының өзінің тәрбиелік қызметін
орындауы жеткілікті емес. Көбінде ата-аналар мен балалар арасындағы
қарапайым рухани жылулық жетіспейді. Соңғы жылдары мектептің тәрбиелік
қызметі төмендеді. Әр баланың бойында адамгершілік, қайырымдылық,
азаматтық, еңбекке шығармашылық қатынас, тіршілік атаулыға ұқыпты қарау, өз
халқының мәдениетін сақтау қасиеттерін тәрбиелеу – мектептің педагогикалық
ұжымы басшылыққа алуы қажет және оқу-тәрбие жүйесі толығуы тиіс басты
құндылықтар.
Заманауи жағдайларда білім беру мекемелеріндегі тәрбиені дербес түр
ретінде емес, кез-келген педагогикалық қызметке тән іс-әрекет ретінде қарастыру
қажет. Оқу процесінің тәрбиелік бағыттылығын арттыру қажеттілігіне орай,
мектептегі оқу пәндерінің тәрбиелік бағыттылығын күшейту бойынша мектеп
мұғалімдері үшін нақты практикалық басшылықтар, құралдар, әдістемелік
ұсыныстар қажет.
Сондықтан, әдістемелік ұсыныстардың мақсаты – тәрбие процесін білім
берудегі маңызды басымдық ретінде жетілдіру және қазіргі мектептегі оқу
процесінің тәрбиелік бағыттылығын күшейтуге ықпал ету.
Қоғам дамуы процесінде тәрбие мазмұны өзгереді, алайда педагогика
тәрбие субъектісі ретінде үнемі адамды қарастырады, ал тәрбие әсері оны
жетілдіруге бағытталады. Бұл педагог-тәрбиешілердің тұлғаның сапалы өсуіне
және жетілуіне ықпал ететін санасын, психологиясын, құндылықты бағдарын,
білімі мен қызметінің әдістерін өзгертуіне мүмкіндік беретін тәрбие феноменін
түрлендіретін іс-әрекеті ретінде анықтауына негіз береді. Демек, барлық білім
беру процесін екі компонент ретінде көрсетуге болады: оқыту және тәрбиелеу.
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Оқыту деп шығармашылық қабылдау мен практикалық қызметтер, мәдени
және моральдық-этикалық идеялардың түрлі тәсілдері мен деңгейлері арқылы
білім, білік және дағдыға ие болу түсіндіріледі.
Бұл жағдайда тәрбие этностық, эстетикалық, моральдық, әлеуметтік және
т.б. түрлі қарым-қатынастардың, сол сияқты мінез-құлық, дағдылар мен
сезімдердің әртүрлі деңгейлерінің туындау және қалыптасу процесін білдіреді.
Оқыту және тәрбие процестерінің өзара ортақ және бір-бірінен
ерекшеленетін қасиеттері бар. Келесі кестеде оқыту және тәрбие процестеріне
ортақ және бөлек қасиеттерді көрсетуге болады.
Оқу процесі – бұл тек белгілі бір білім, білік және дағдыларды меңгеру ғана
емес, оқушы тұлғасының жан-жақты дамуы мен қалыптасуы. Оқушылардың оқу
процесі барысында меңгерген білімі олардың дүниетанымы қалыптасуының
негізін қалайды, түрлі табиғи, қоғамдық, техникалық және мәдени құбылыстар
мен оқиғаларды дайындаудың маңызды құралы болады.
Оқушылардың
танымдық
қызметі
олардың
интеллектуалдық,
эмоционалдық және еріктік дамуын ескереді. Оқу процесінің тәрбиелік мәні –
оқыту барысында оқушылардың білім, білік және дағдыларды меңгеруі мен
оларда әлемге, бір біріне, игерілетін оқу материалына эмоционалдықұндылықты
қатынас қалыптасуы арқасында табиғи байланыс орнайтындығында.
Білім берудегі тәрбие компонентінің мұғалімдер мен оқушыларға бірдей
дәрежеде қатысты құндылықты басымдықтарын нақтылау қажет:
 тұлғаның жалпыадамдық гумандық құндылықтарға бағдарлануы;
 демократиялылық және толеранттылық;
 космизм және ұлттық идеяның үйлесуі;
 тұлғаның маңызды креативті қабілеттіліктерін ашу; – өз
шығармашылық әлеуетін елін көркейтуді іске асыру қажеттіліктерді
қалыптастыруға бағытталған тәрбиенің аймақтық аспектісі.
Пәнді оқыту процесінде тәрбие қызметін іске асыруда мұғалім ең алдымен
сабаққа тәрбие міндеттерін қоюы тиіс. Мұғалімдердің көпшілігіне осы кезең
қиындық тудырады. Нақты нені және қалай тәрбиелеу керек? Жеке оқушының
және тұтас алғанда сыныптың тәрбие деңгейінің диагностикасы қажет, ол
тәрбиенің проблемалы тұстарын бірден байқауға және тәрбие мақсаттарын
мақсатты түрде құрылымдауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, сабақта
қозғалатын тұлға қасиеттерін балалармен талқылауға міндетті. Ол баланың
процестен шеттетілмегенін, мұғалімнің оған тәрбиеде көмектескісі келетінін
және ең бастысы бұл өзіне қажет екенін түсінуі үшін қажет.
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№ Z00046 28.10.2022 ж.
ОҚУ МАЗМҰНЫНДАҒЫ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕР
КАШАГАНОВА ЛЯЙЛЯ САГИНГАЛИЕВНА
Мектеп психологы
Абай облысы білім басқармасының
Үржар ауданы білім бөлімінің
«Қ.Игенбайұлы атындағы орта мектеп-бақшасы» КММ
Қазіргі кезде басымдықтар мен әлеуметтік құндылықтар алмасып
отыратындықтан оқу процесі үнемі жетілдіруді талап етіп отыр:
ғылымитехникалық прогресс көбінесе адамның үнемі өсіп отырған
қажеттіліктерін қанағаттандыруына қол жеткізетін, тұлғаның рухани байлығы
дамуына жауап беретін өндіріс деңгейінің құралы ретінде сезіледі.
Сол себепті, оқытудағы қазіргі жағдай мектепте оқытудың стратегиясы мен
тактикасын түбегейлі өзгертуді талап етіп отыр. Кез-келген білім беру ұйымы
түлегінің тәрбиелілігі, құзыреттілігі мен жинақылығы – оның басты
сипаттамалары болып табылады. Осыған орай, оқу пәндерін оқуда таным
процесіне айрықша көңіл аударылады, оның тиімділігі оқушының танымдық
белсенділігіне байланысты. Бұл мақсатқа қол жеткізудің нәтижелігі игерілетін
(оқу мазмұнына) ғана емес, сонымен қатар, қалай: дербес немесе ұжымда, өктем
немесе адамгершілік жағдайларда, зейін, еске түсіру, зерде немесе адамның тұтас
тұлғалық әлеуетіне сүйенуіне қарай игерілуіне де байланысты.
Мысалы, проблемалық және дамыта оқыту мақсаттарын іске асыруда
белсенді әдістер негіз болады.
Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде білім беру саласындағы
оқытудың белсенді әдістері проблемасына арналған зерттеулер жеткілікті.
Жүйелі түрде дамыта оқытудың басты екі бағытын В.В. Давыдов және Л.В.
Занков әзірледі. Л.В. Занковтың жүйесінде оқытуды күрделіліктің жоғары
деңгейінде жүргізу, оқу материалын жылдам қарқында өту, теориялық білімді
арттыру принциптері қаланған. Оқытудың бұл жүйесі білім алушылардың
ойлауы мен сезімдік аясын дамытуы, оқыған материалдың негізгі мазмұнынан
ортақ ұғымды түсініп және бөліп көрсетуге үйретуі тиіс, алайда бұл жүйе білім
беруде оқу көлемінің ұлғаюына әкеп соқтырды және оның теориялық деңгейін
күрделендірді.
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Нәтижесінде, оқыту шамадан тыс артып, білім алушылардың үлгерім
сапасына теріс әсер етті. Оқыту процесінде теориялық білімдерді меңгеруге
ерекше көңіл аудару практикалық біліктер мен дағдыларды қалыптастыруға кері
әсер етті. Осыған байланысты Л.В. Занков ұсынған оқыту принциптерінің
барлығы бірдей педагогикалық ғылымда бекімеді.
В.В. Давыдовтың дамыта оқыту жүйесі білім алушылардың танымына,
танымдық қызметіне бағытталды. Егер дәстүрлі жүйеде оқыту жекеден нақтыға,
дарадан жалпыға, абстрактылыға, тұтасқа бағытталса, В.В.Давыдовтың оқыту
жүйесінде керісінше, жалпыдан жекеге, абстрактылыдан нақтыға бағытталады
және білім өтілу жағдайын талдау арқылы меңгеріледі.
Білім алушылар оқу материалынан осы білімнің мазмұны мен
құрылымының нысанын анықтайтын негізгі, маңызды, ортақ қатынасты табуға
үйренеді, бұл қатынасты олар оқу материалының қасиеттерін таза күйінде
зерттеуге мүмкіндік беретін ерекше пәндік, графикалық немесе әріптік үлгілерде
жаңғыртады; білім алушылар іс-әрекетті ақыл-ой тұрғысынан орындаудан ішкі
тұрғыда және керісінше орындауға ауысуды үйренеді.
Берілген жүйе оқыту практикасында жан-жақты қолданылуда және
енгізілуде. Оқыту практикасында бұл түрлердің қолданылуы белсенді деп
аталатын әдістерді туындатты, яғни олардың негізінде оқытушы мен білім
алушылардың диалогтық өзара іс-әрекеті бар.
Оқытудың белсенді әдістері, дұрыс қолданған жағдайда, бір мезгілде үш
оқу-ұйымдастыру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретініне назар аудару керек:
оқыту процесін мұғалімнің басқару әрекетіне бағындыру;
оқу қызметіне даярланған оқушылармен қатар, даярлығы жоқ балалардың
белсенді қатысуын қамтамасыз ету;
оқу материалын меңгеру процесіне үздіксіз бақылау орнату.
Бұл орайда тәрбиелік қарым-қатынасты қалыптастырудың негізгі
психологиялық- педагогикалық принциптеріне сүйену қажет.
Мысалы, табиғисәйкестілік принципін алайық. Бұл өте көне педагогикалық
принциптердің бірі. Табиғисәйкестілік принципін іске асыру ережелері:
педагогикалық процесті оқушылардың жас және дербес ерекшеліктеріне
сәйкес құру;
оқушылардың мүмкіншіліктерін анықтайтын таяу арадағы даму аймағын
білу, тәрбиелік қарым-қатынасты ұйымдастыруда соларға сүйену;
педагогикалық процесті оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуін, өздігінен білім
алуын, өздігінен оқуын дамытуға бағыттау.
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Келесі қарастыратын принцип – адамгершілік принципі. Ол өсіп келе
жатқан адамды әлеуметтік қорғау принципі, оқушылардың педагогтармен және
өзді-өзімен адамдық қарым-қатынас принципі ретінде қарастырылуы мүмкін,
бұл орайда педагогикалық процесс тәрбиеленушілердің азаматтық құқықтарын
мойындау мен құрметтеу негізінде құрылады.
Тұтастық, тәртіптілік принципіне назар аударайық. Ол педагогикалық
процестің барлық компоненттерінің бірлігі мен өзара байланысына қол жеткізуді
білдіреді. Тәрбиелеу және оқыту процесінде нақты оқу орны орналасқан ортаның
мәдениетін барынша пайдалануды көздейтін мәденисәйкестілік принципі – оқу
пәндерінің тәрбие компонентін күшейтудің маңызды принципі болып табылады.
Ал, оқу орны және оқушы өмір салтының тұтастығы мен іс-әрекеттердің
қайшылықсыздық принципі кешенді педагогикалық процесті ұйымдастыруға,
оқушылардың барлық тіршілік әрекеті салалары арасындағы байланысты
орнатуға, тіршілік әрекетінің барлық салаларының өзара өтемі мен бірін бірі
толықтыруына бағытталған.
Принциптердің барлық топтары өзара тығыз байланысты, солай дей тұра, әр
принциптің өзін барынша толық жүзеге асыру аймағы болады.
Оқу процесі көп жағдайда дидактикалық жүйелер деп аталатын
психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйенеді. Дидактикалық
жүйе бірыңғай тұтас құрылым жасайтын және оқыту мақсаттарына қол жеткізуде
қызмет ететін элементтер жиынтығын құрайды. Басты үш дидактикалық
тұжырымды: дидактиканың дәстүрлі, педоцентристік және заманауи жүйесін
бөліп көрсетуге болады.
Жаңа тұрғылардың арасынан педоцентристік тұжырымдаманы ажыратып
көрсету керек, мұнда басты рөл – баланың іс-әрекетіне бағытталған. Бұл тұрғыда
американдық педагог Д. Дьюидің, Г.Кершенштейннің, В.Лайдың еңбек
мектебінің негізі қаланған. Тұжырымдаманың «педоцентристік» аталу себебі –
Д. Дьюи оқу процесін баланың қажеттілігі, қызығушылығы мен қабілетіне
байланысты құруды ұсынды, ол «еңбек және өмір мектебінде» оқытуда
балалардың ақыл-ой қабілетін және түрлі біліктерін дамытуға ұмтылды, бұл
кезде оқу дербес, табиғи және кездейсоқтық сипатта болады, ал оқушылардың
білім алуы олардың өз бетінше жүретін қызметі барысында, яғни «жасау арқылы
оқытуда» жүзеге асады. Оқу пәндері мазмұнындағы тәрбие компоненттерін
күшейту арқылы оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың
маңызы зор.
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№ Z00052

29.10.2022 ж.

Зағип және нашар көретін балалардың ерекшеліктері
СЕМЕЙБАЕВ НҰРЛАН СЕРИККАЛИЕВИЧ
Алматы қаласы № 4 Н.Островский атындағы зағип және нашар
көретін балаларға арналған мектеп-интернатының
қазак тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Көрмейтін (зағиптар) деп көру көмегі арқылы зат формасының сұлбасы мен
жарықты сезінуді қабылдау мүмкіндігі толықтай жоқ балалар есептеледі.
Мұндай екі көзінен толық айрылу ( тотальді) болып саналады. Бұлардың
қатарына көру аймағы 10% көретіндер де жатады.
Медициналық зағиптықтан практикалық зағиптықты ажырата білу қажет,
жарықты сезгіштігі немесе қалдық көруі бар, жарықты, заттардың сұлбасын,
түстерін қабылдай алуы, қалғандары медициналық зағиптыққа жатады.
Практикалық зағиптық (қалдық көруі бар) кәдімгі түзету құралдарын (көзілдірік
) қолдануда көру ұшқырлығы жарықты сезінуі 0,05 сипатталады. Тотальді
көрмейтіндер қалдық көруі бар (нашар көретіндер) Брайл жүйесі бойынша
жазатын және оқитын балалар . Қалдық көруі кеңістікте бағдарлауға және
дыбысты естуі арқылы қабылдауға көмек береді.
Нашар көретін балалар, орталық көру көзі жақсы көретін,түзету арқылы жіті
көретін(көзілдірік, байланыс линзалар) 0,05-ден 0,3-ке дейін, сонымен қатар , өте
жіті көретін бірақ көру қызметінің басқа бұзылулары бар балалар (көру
аймағының кішіреюі, бірінші, екінші - глаукома, көру жүйкелерінің аяқталмаған
атрофиясы, пигменттік көздің тор қабығының бүлінуі, тор қабықтың ажырауы
және т.б.). арнайы жағдайда оқытуды қажет етеді. Балалардың біраз бөлігінің
көруінің бұзылуын көру нашарлығы және қылилық құрайды. Аталған
категориялардағы балаларды оқыту арнайы сыныпта және кәдімгі сыныптарда
да ұйымдастырыла беруі мүмкін. Зағип және нашар көретін балалардың даму
процесі көретін балалар сияқты бір заңдылыққа бағынады. Алайда, көруден
айрылу немесе қалдық көруі бар балаларды дамытудың кейбір ерекшелігін
ескеруді талап етеді. Олар заттар мен құбылыстарды көзбен шолу сипатындағы жарықты, түсті т.б. бақылау мен қабылдаудың қиындығын сезінеді.
Оларда кеңістік белгілерін, орналасуын, бағытталуын, қашықтығын,
көлемін, нәрсенің бедерін т.б. бағалауда үлкен қиындық келтіреді.
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Мұның барлығы зағип балалардың сезу тәжірибесін азайтады, яғни
кеңістікте бағдарлауын әсіресе қозғалыс барысын қиындатады, сенсорлық және
интеллектуальдық қызметінің үйлесімді дамуы бұзылады.
Алайда, зағип балаларда қоршаған ортаны тануға негізделген қызмет
жасайтын есту және сезу рецепторы сақталады. Естуді еріксіз пайдаланатын
зағип балалар айналасындағы адамдармен қарым-қатынас барысында ауызша
байланыстырып сөйлеуді үйренеді. Сөйлеу арқылы олар ақиқат шындығы,
адамдардың іс-әрекеті мен амалы т.б. туралы ақпарат алады. Зағиптардың естуіне
қарағанда сезімі нашар, сылбыр дамыған. Қоршаған ортадағы заттарды өз
бетімен дұрыс бақылау әдістерін қолдана алмайды. Тәжірибе көрсетіп
жүргендей, мектепке келген оқушылар сезгіштік қабілеті мен қолының ұсақ
моторикасының дамуының төмен деңгейін байқатады. Бұл өз кезегінде, олардың
жалпы психофизикалық дамуына қарсы әсер етеді, яғни қоршаған шынайы
ақиқатпен дербес танысуына және Брайл жүйесі бойынша оқып және жазып
үйренуін тежейді.
Нашар көретін балалардың көруінің төмендеуі танымдық іс-әрекетіне кері
әсер етеді, қабылдау процесінде көзбен шолуының тарлығы, нақтылығының
төмендеуі байқалады. Нашар көретін балалардың көру елестері нақты емес,
бұрмаланып қалыптасқан. Оларда үнемі кеңстікте бағдарлауының қиындығын
байқауға болады. Көру жұмыстары барысында оларды дамыту мен сақтау
шаралары болмаса олардың жылдам шаршайтынын көрсетеді және көруінің
нашарлауына әкеледі. Көруден шаршауы ақыл-ойы мен физикалық жұмыс жасау
қабілетінің төмендеуіне әкеліп соғады.
Жалпы білім беретін мектептерде аталған санаттың оқушыларын оқыту
барысында олардың жұмыс жасау қарқыны қалыпты көретін балалардан артта
қалады. Бұл олардың үлгермеуіне немесе өз мүмкіндігінен төмен үлгерімге
әкеледі. Нашар көретін балалар мұндай жағдайда ашуланшақ, ұжымнан
тысқары, негативизмін көрсетеді, бұл мектептегі бейімсіздігінің бір көрінісі
болып табылады.
Қалыпты көретіндер тәрізді нашар көретіндердің есту қабілеттері негізгі
қабылдау талдауышы болып қала береді. Осыған байланысты нашар
көретіндерді көзін сақтауға мүмкіндік беретін, көріп қабылдауын жеңілдететін,
шаршауын болдырмайтын ерекше жағдайда жүзеге асырылуы қажет.
Нашар көретін балалар үшін арнайы көрнекі құралдар, анық
сызылған сызықтарымен дәптерлер , артық бөлшектерсіз суреттер, ірі
әріптермен жазылған кітаптар қажет.
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ОҚУШЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ТОРГАЕВА ГУЗЕЛЬ ТАЛГАТОВНА
Бастауыш сынып мұғалімі
Абай облысы, Үржар ауданы, Үржар ауылы
«Жансүгіров атындағы орта мектебі» КММ
Заманауи қоғамда мамандардың кәсіби-шығармашылық деңгейіне, өндіріс
пен әлеуметтік саладағы ғылымдардың жетістіктеріне және прогрессивті
технологияны енгізу мерзімінің қысқартылуына қойылатын талаптар күшеюде.
Оқушылардың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту, олардың
практикалық дағдыларды иемденуі сәбилік кезеңнен басталады. Тәрбиешінің
бұл бағыттағы жұмысының ғылыми негізде құрылуының және талапты бірте
бірте, жүйелі күрделендіру, әр түрлі жастағы балалардың білімі мен іскерлігін
саралап қарау принципін сақтап, өнердің әр түрлі қазіргі кездегі даму деңгейін
ескеретін белгілі бір бағдарлама бойынша жүргізілуінің маңызы зор.
Психологтар мен педагогтардың бірлесіп атқарған зерттеулері соңғы
жылдары балалардың ақыл ‑ ой және эстетикалық іс ‑ әрекеттерінің,
адамгершілік ерік қасиеттерінің деңгейі неғұрлым жоғарланғанын көрсетті. Бұл
сәби кезден – ақ байқала бастады. Сондықтан балабақшаның баланың
адамгершілік әлпетін қалыптастырудағы ролі мен мәні артып келеді. Баланың
ақыл – ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға
ие, алайда оны дұрыс бағытта даму жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың
ақыл – ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге
байланысты балалардың толыққанды ақыл – ой тәрбиесін сенсорлық процестерді
қалыптастырудан бастау қажет. Ойлау әрекетін дамыту сөйлеусіз мүмкін емес.
Бала тілді меңгере отырып заттар, олардың қасиеттері, белгілері туралы
білімдерін игере бастайды. Нақты бағдарлама мазмұнына
сай балалар
қарапайым математикалық ұғымдарды меңгеру негізінде санау, салыстыру,
заттардың ұзындығын, енін, биіктігін өлшеу, жиын, сан, есептеу ұғымдарын да
дидактикалық және танымдық ойындар арқылы үйренеді.
Мектепке дейінгі балаларға арналған көркем шығармалар баланы шынайы
болмысты нақты әрекетімен таныстыра отырып, оны көркемдеп, баяндап
баланың сөздік қорын молайтып, тілін байытады. Мектеп жасына дейінгі өнімді
45

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

шығармашылық қызметін ұйымдастыруда, бейнелеу өнерінің сабақтары барлық
жас топтарында өткізіледі.
Оқушылар бейнелеу өнерімен жалпы топтық сабақтардан тыс та, ойынға
бөлінген уақыт мезгілінде шұғылданады. Оқушылар шығармашылығын
ұйымдастырудың ерекше өзіндік мәні бар. Адамдардың жаңа әлеміне, олардың
қарым – қатынасының ерекшеліктеріне қызығушылық қарым – қатынастық жаңа
басым түрін анықтайды, айналасындағылардың сөйлеуін және бақылай отырып,
бағалаушылық сипаты пайда болады.
Шығармаларды,
әңгімелерді,
ертегілерді
еске
түсіріп
сөйлеу
шығармашылығын дамыта отырып, театрлық көрсетулер ұйымдастыруға
болады. Ойын кезінде балалардың қимыл ‑ әрекетімен қатар ойлау қабілеттерін,
тілдерін дамыту жұмыстары арқылы шартты, мақсатты, ережелі ойындарды біле
отырып, ол ойындарға шығармашылығын қосып та ойнайды, кейбір ойындарды
өздері де өзгерте алады. Музыкалық сабақтарда балаладың іс ‑ әрекеті оқу және
шығармашылық тапсырмаларды орындауға бағытталған.
Олар орындау дағдыларын игере бастайды, ал түрлі билерді орындағанда
түрлі би қимылдарын, музыкалық ойын образдарын өздерінше беруге
талпынады. Баланың жеке басын жан – жақты дамыту эстетикалық тәрбиенің
адамгершілік, ақыл – ой дене тәрбиелерімен өзара тығыз байланысы арқасында
қамтамасыз етіледі.
Оқушылардың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту, олардың
практикалық дағдыларды именденуі сәбилік кезеңнен басталады. Баланың ақылой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға ие,
алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың
ақыл-ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге
байланысты балалардың толыққанды ақыл-ой тәрбиесін сенсорлық процестерді
қалыптастырудан бастау қажет.
Балалардың шығармашылық қиялы мен қабілеттерін дамыту, олардың
практикалық дағдыларды именденуі сәбилік кезеңнен басталады. Тәрбиешінің
бұл бағыттағы жұмысының ғылыми негізде құрылуының және талапты бірте бірте, жүйелі күрделендіру, әр түрлі жастағы балалардың білімі мен іскерлігін
саралап қарау принцирін сақтап, өнердің әр түрінің қазіргі кездегі даму деңгейін
ескеретін белгілі бір бағдарлама бойынша жүргізілуінің маңызы зор.Баланың
ақыл-ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға
ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың
ақыл-ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге
байланысты балалардың толыққанды ақыл-ой тәрбиесін сенсорлық процестерді
қалыптастырудан бастау қажет.
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