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SUCCESSFUL SCHOOL CULTURE DEVELOPMENT IN AUSTRALIA
RESEARCH IN ACTION IS A STARTING POINT FOR INNOVATION
Adam Voigt

Education Solutions
Australia

Аңдатпа
Мектеп көшбасшылары мақсатқа ішкі бастама арқылы жетеді. Бірақ, олар іштей жақсарудың ұжымның
ұлғаюына байланысты екенін түсінеді. Жетістікке жету үшін ұжымның таңдауы және ынтымақтастық
мәдениеті үлкен рөл атқарады. Мектеп мәдениетін дамыту заманауы мектеп бағдарламасын жасауда өз
септігін тигізеді және ол нәтижелі оқыту мен қатар мұғалімдердің біліктілігін арттыруды көздейді. Бұл
мақалада заманауи мектептерге қажет әрекет пен білік туралы баяндалады.
Аннотация
Автор статьи анализирует собственный опыт практической работы по совершенствованию школы,
проблемы, с которыми сталкиваются руководители школ, в контексте требований, выдвигаемых государством и обществом.
Автор предлагает возможные пути по преодолению барьеров, в процессе эффективного внедрения и
распространения модели лидерства, содействующей общему развитию школьной культуры и сплочению
педагогического коллектива.
Abstract
School Leaders often feel pressure to achieve based on the external initiatives. However, they also know
intrinsically that improvement comes from the empowerment of their staff. This requires specific attention to
the conditions for success that they are cultivating – or the culture of collaboration that they are leading. School
Culture development is critical to develop a contemporary school that focuses effectively on learning and teacher
improvement. This paper discusses the actions and thinking required of today’s school leader.
The task of leading a contemporary school is becoming increasingly complex and complicated – simultaneously.
Complex, in that the organization is not static. Schools, by nature, are not factories and each student and teacher
requires personalized and differentiated improvement paths for genuine success to be determined. Traditional
schooling methods no longer prepare students for a society in which design, creative and collaborative skills are
at the forefront of both employment opportunities and also the advancement of contemporary economies.
Complicated, in that there is much to do. Most school communities comprise students, educators and families
with varying expectations of the school. Juggling these expectations and meeting the thousands of demands
placed on schools is a difficult task. History shows us that schools, decades ago, were simpler places. “One
size fits all” principles had some validity and the community expectations were centred around the basics of
education – or the “3 R’s”. Now schools are universally responsible for everything from physical health, The
Arts, mental illness prevention, cyber bullying and through to the prevention of teen pregnancy. This places
schools as perhaps our most important social institutions.
School Cultures are difficult to define. While there is a significant and emerging body of evidence on both
school and organizational culture measurement, there is disagreement on the features that contribute most
significantly. For this purpose, synthesizing the themes in the research and opinion can be useful. For mine,
there are two standout themes that emerge from the research that should not be ignored as the most impactful
when building school culture:
1. The leadership styles and behaviours of those who have earned leadership titles.
2. The behaviour management (or relationship cultivation) principles and practices being employed.
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School Leaders no longer have the privilege of mimicking the models of school leaders who have walked the
path previously. Contemporary schools require contemporary leaders who can walk the narrow path between
system compliance and genuine innovation. More than ever, schools are scrutinized by the community and
mostly based upon raw or crude standardized assessment regimes [1]. Paradoxically, more than ever, our schools
need to generate learners who can operate above basic recall of facts and knowledge and apply higher order
thinking skills with poise and confidence.
School Leaders who understand both the system and moral imperatives of running a school then need to support their own performance by developing performance models that match both their unique contexts and purposes. Developing a model facilitates consistency in approach, both at reflective and at operationally busy times,
and provides the School Leader with a framework from which to ensure their actions and decisions are congruent
with their vision for the school.
This presentation unpacks the specifics of the model that I used for establishment of a school culture as its
inaugural Principal. The challenges of this position were unique in that there was no history or tradition in both
the visioning or operation of the school and, as such, required firstly attending to bringing a staff together in unity
under a common mission. Further, there were unique architectural features of the school that leant the vision to
collaboration – namely the construction of co-teaching spaces. This would be a unique approach to all teachers
recruited to commence programs.
Unity models are best developed by bringing together the singular identified priorities in such a way that each
has importance preserved but also intersects with others to demonstrate balance. For my school, I drew together
the three behavioural capabilities of Anecdote, Evidence and Intuition as being the key capabilities that I must
focus on to achieve my mission of being the recognized as the best community school in the Northern Territory
within 12 months.
They were represented in a simple three-sphered Venn Diagram in such a way that I could reflect upon and
observe my attempts to maintain balance between the three priorities.

Anecdote
Anecdote refers to the brief, summarized and seemingly innocuous stories that people in your school community tell when they gather informally. This may be around the dinner table, in the car park or when they bump
into each other in the street. This is critical thinking for any School Leader to engage with. Our decision-making
should be impacted by what we perceive that our students are saying about our teachers, what our parents are
saying about our support staff and what our teachers might be saying about the school’s leaders. It’s within these
conversations that the genuine culture of your school is being revealed and goes directly to the issue of compliance
and performance.
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Paying attention to Anecdote means that School Leaders have a keen awareness of the demographic components of both the school community and its staff. This thinking brings to attention potential reform and implementation obstacles [1], that might only otherwise have been discovered through trial and error.
But further, keen attention to Anecdote maintains the relevance of the organization to those who both facilitate
it and benefit from it. This matching of both the what we choose as program components, and also the how we
implement is where successful schools often stand out from others.
Evidence
For too long, contemporary schools have bowed to unrealistic community expectations for fear of the public
backlash which is now more acute given the reaches of social and mainstream media. This is something worth
both acknowledging and resisting.
Contemporary School Leaders have an imperative to discover, create, use and apply research bases that have
the greatest opportunity to maximize learning and wellbeing.
Focusing on Evidence means that School Leaders also discover a willingness to prove that their approaches
make a difference. This proof is critical for sustaining the types of innovations that are making a difference. As
an example, a school may develop a new initiative that has a positive impact on student learning and teacher effectiveness. But unless there has been a commitment to assess, evaluate and prove the effect – then the initiative
risks losing the support and momentum to thrive beyond a short period of time.
Evidence focused work can highlight the positive gains and achievements to attract further resource and support, often from outside the community and within the system. And it places schools as being the system reformers from a bottom-up position rather than being passive receptors of top-down policy which may or may not have
relevance to their unique school clientele.
Intuition
I contend that perhaps as recently as two decades ago that this priority may have been labeled “Knowledge”.
This was because, in days gone, a significant role of the School Leader was to be the person with the most knowledge about schools and education. This leant well to hierarchic approaches to leading a school community. However, the knowledge base available in a digital and information age is so vast now that the role of the School Leader
simply cannot be to know it all.
Intuition is about accessing relevant knowledge sets and applying these in such a way that we challenge convention and tradition. This is certainly not to say that all conventions and traditions in schools are without value.
Many – for example the wearing of uniforms – have gone out of public vogue and then returned due to the identity,
pride and sense of belonging that these engender.
But there are other operations of schools that should attract scrutiny due to their existence only because “we’ve
always done it like that”. An example of this would be the administration of homework in our primary/elementary
schools. Despite a significant body of evidence that traditional homework options such as worksheets, projects and
spelling lists have negative impacts, many schools have found a justification to continue with the practice. In fact,
traditional homework regimes have three distinct impacts:
1. They further disenfranchise from a joy of learning those who are most likely to be already disenfranchised
and who have the least support to engage.
2. They distract teachers from planning strong classroom based learning programs and experiences.
3. They increase stress levels in parents and further damage perceptions and relationships between the home
and the school.
Using our Intuition can be an awkward and dangerous path the follow too. There is much to be said for keeping
peace and stability in a learning environment. Conversely, little can be done to disruptively innovate and transform
our schooling agendas without the courage to follow our well considered, highly informed, intuitive notions about
what works and what doesn’t in preparing students for a future beyond the school’s walls.
My contention to Teachers and School Leaders is also that these personally developed models are not always
for public consumption. A model should not be a tool of accountability if its reflective qualities are to be preserved
and if it is to serve as a platform for innovation and considered risk.
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Even so, contemporary School Leaders will want those they lead to know how they lead, what moral considerations are at play and what methods for decision-making are being employed. For this reason, I suggest strongly
that educators commence developing their own communicative metaphors to illustrate their model in a way that
can be consumed easily by those they lead and collaborate with.
One of my own metaphors was specifically developed for the purpose of establishing a desired relational
culture in the staff that matched my model for school leadership. I espoused that I would lead the school like a
Formula One Racing Team. I was metaphorically the Director and the teachers were the drivers. After all, they are
the ones who are required to complete the difficult and dangerous maneuvers to make my vision a reality. I would
place myself to know about their successes and challenges by committing to visiting every classroom every day.
This would mean that I know how they personally are faring (Anecdote), what achievements are occurring and
being shared (Evidence) and how they are innovating and thinking in the new learning spaces (Intuition). From
this base, I can then focus on the tasks associated with providing the best resources, the best fuel, the best pit crew
and the best advice on how they can drive their car faster than ever before.
It was a metaphor that, among others similarly creative and even a little weird in design, that rung with my staff
and provided them safety in knowing how and why I would be engaging with them.
When these commitments are both made and kept, cultures of collaboration and mutual desire for improvement
can be both developed and sustained over significant periods of time. I am proud that this was achieved in my
school for the benefit of the students and the community.
Reference
1. Ravitch, Diane. “The Death And Life Of The Great American School System”. Basic Books, 2010.
2. De Bono, Edward. “Six Thinking Hats”. Back Bay Books, 2010 (first published 1999)
3. Kohn, Alfie. “The Homework Myth”. Da Capo Press, 2009
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Аңдатпа
Бұл мақалада күнделікті мектеп өміріндегі негізгі мүдделі тараптардың рөлі мен жауапкершілігі
анықталады. Мүдделі тараптардың көшбасшылары, мұғалімдер, балалар, ата-аналар мен қоғамдастықтың
байланыстары қаралады. Әрбір мүдделі тараптар мынадай санаттар арқылы сипатталады: рөлі, фокусы, дағдысы мен табысқа жету критерийі. Мақалада енгізілген ұсыныстар негізделе отырып, оларға
қорытынды беріледі.
Аннотация
В статье рассматриваются роли и ответственность ключевых сторон в повседневной жизни и развитии школы. Ключевыми сторонами образовательного процесса выступают руководство, учителя, дети,
родители и общество. Каждая заинтересованная сторона характеризуется определенными признаками:
ролью, навыками и критериями в деятельности для достижения успеха.
Abstract
Twenty years after its independence, Kazakhstan has embarked on a nationwide reform of its education
system. At the heart of the initiative is the creation of a new type of school that prepares privileged children for
the challenges of the world in the 21st Century. As these schools adopt a new approach to education then does it
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not follow that everyone involved in this change must also redefine their role? What is expected of today’s school
leaders, expert teachers, 21st Century learners, committed parents and the forward-thinking community?
Introduction
President N. Nazarbeyev said, “[…] necessary to create the core of our national intellect; to create the school
that can be a foundation for educating the intellectual elite of Kazakhstan” [Almaty, October 13 2009]. This bold
vision to invest in the next generation of scholars and provide them with the best environment in which to excel
does demand a radical policy change in state provided education. The final approval was given in late 2011. At
the same time a team of experts from Kazakhstan were developing ideas and strategies for this initiative with the
Faculty of Education at the University of Cambridge.
The international wing of the University of Cambridge has long been acknowledged for providing suitable
curriculums and examinations for overseas students, training and support for teachers and creating partnerships
with educational organisations around the world. Both the Centres of Excellence (CEO for teacher training) and
the Nazerbayez Intellectual Schools (NIS for gifted and talented children) in Kazakhstan would benefit from this
new initiative. Existing teachers and lecturers would be trained at three levels; Stage 3 for improving classroom
expertise; Stage 2 focuses on school based initiatives; and Stage 1 looks at advanced techniques in school leadership and networking. In practice, the first group of trainers was taught by experts from the University of Cambridge
and they in turn lead the training sessions in their own areas of Kazakhstan.
Seven highly qualified and experienced international educators were recruited by the Center of Excellence to
contribute to and support this initiative. The idea for writing this paper comes from two different sources. The first
one is a concern that schools today have lost their way and they need to try and rediscover what is at the heart
of good education. Recent initiatives in educational research have provided new ways to improve teaching and
learning. Countries such as South Korea and Finland have created high quality systems of education that are internationally recognized. Can these ideas be reproduced elsewhere?
This notion leads to another reason for writing this paper. In Kazakhstan a unique situation has come together
to create a new nationwide system of teaching and learning. The NIS schools are located near Centers of Excellence and both provide high quality teaching and training. The government is committed to support and develop
this new initiative. Everyone involved so far is passionate about raising standards in education. So how do the
international trainers and the teachers see themselves as they take on this new challenge? What is the new focus for
change? Do they have the skills necessary to ensure success? How can they know if they have achieved their aim?
Leaders
The role of the school leader depends very much upon where the school is situated. For instance, in the UK,
Michael Wilshaw (head of the UK school inspection service, Ofsted) commented that 5,000 headteachers lacked
leadership and this was at a time when it was already proving difficult to recruit heads due to a ‘football manager
mentality’ (Guardian 20 Feb 2012). There is a sense, therefore, in which the diversified roles of school leaders
and their teaching colleagues are a compensatory requirement, where schools as moral communities, of ordered
discipline, are dissonant with, and different from, the values of the market place and the ‘infotainment’ world in
which they are situated (Day & Sachs, 2004).
Singapore, a tiny island nation, built a world-class national education system from scratch. In 1997, Singapore’s
Prime Minister, Goh Chok said, “Singapore’s vision for meeting this challenge for the future is encapsulated in
four words: ‘Thinking Schools, Learning Nation’. It is a vision for a total learning environment, including schools,
teachers, parents, workers, companies, community organisations and government. Part of this new vision was to
adopt a highly collegial style of leadership for schools. ‘The management process is collaborative, not supervisory
or controlling’ and ‘The role of managers in knowledge organisations is not about control, but about guiding and
coaching employees, inspiring and motivating them, designing a supportive environment’ ”[Yong Ying-I, 2003].
“Leadership is about communicating invitational messages to individuals and groups with whom leaders interact in order to build and act on a shared and evolving vision of enhanced educational experiences for pupils”
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[Stoll & Fink, 1996]. The leader for the new generation of schools needs to be a facilitator for change. Imagine
the leader as say the conductor of the orchestra (the teaching staff) with the ability to solicit great performances
from everyone while still showcasing virtuoso performances from certain individuals. Although everyone has their
own music sheet (curriculum) they still look up for the direction and inspiration from the conductor. Simply put
the leader and his staff are in ‘synch’ creating music (education) for a responsive audience (the children). It is the
energy and pride of the musicians that lifts the audience towards direct participation. The leader’s skill is in communicating an intuitive understanding of what is expected and how to achieve it for everyone’s glorification. As
students leave the school at the end of the day, the classrooms still resonate with the dynamic energy of learning.
Teachers
There is an urgent need to recognize teachers’ work as complex and demanding, and improvement in teacher
quality requires a re-conceptualization of how we prepare a new generation of teachers. The first lesson of any
world class education system is that no education system can be better than the quality of its teachers. The most
successful countries, from the Far East to Canada, are those where teaching has the highest status as a profession;
South Korea recruits from their top 5 per cent of graduates and Finland from the top 10 per cent.
The new professionalism demands four pillars of support:
1. Teachers are the standard bearers in education. In Finland, teachers are regarded as the best advisors on
how education can be improved. Their ideas are based on real day-to-day life experiences so they provide practical
solutions. Teachers deserve to be appreciated and whenever possible celebrated for their success. A society that
values education respects its teachers.
2. In Canada, an education board oversee that teachers are properly qualified and work to high professional
standards. They ensure that extra demands are not put on teachers which might dilute their effectiveness in the
classroom. Teachers have opportunities to develop new skills and update their subject knowledge and even diversify into other areas.
3. In Singapore, teachers are entitled to 100 hours of professional development a year. They believe that
teacher networks result in individuals who not only welcome change but expand to create a new generation of
‘thinking’ teachers. The network provides support and encourages teachers to share experiences and propose solutions. Research and analysis could be the focus of continuing professional development (CPD).
4. In the UK, teachers are encouraged to work in partnership with outside agencies. The most obvious one
is with parents. Research shows there is a direct correlation between parent involvement and an improvement in
student participation (Epstein, 1995; Flaxman & Inger, 1992; Greenwood & Miller, 1995) as well as improved
student attendance and reduced dropout rates (Berger, 1991; Greenwood & Hickman, 1991). Teachers need to link
to businesses, schools and universities, community and educational services.
Many schools will lose teachers unless they are valued. In the UK, nearly half of all newly qualified teachers
(NQTs) leave the profession within five years (The Guardian, 2010). Newly qualified teachers are like new recruits
sent to the frontline, they are courageous, idealist but vulnerable! Equally disturbing they are taking orders from
generals who are set apart and do not even know what is actually happening. NQTs are the life-blood of the profession so they need nurturing and plenty of support. The second lesson of a world class education system is that they
devolve as much power as possible to the front line, while retaining high levels of accountability. The OECD* has
shown that countries which give the most autonomy to head teachers and teachers are the ones that do best. Finland
and South Korea – the highest performing countries in
PISA* – have clearly defined and challenging universal standards, along with individual school autonomy. Let
us make teaching a noble profession again.
‘It is a pity that the notion of ‘creativity’ in education has to be fought for... Thinking up fresh ideas is what
teachers are paid for.’ [Wragg T, 1998]
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*Organisation for Economic Co-operation and Development
*Programme for International Student Assessment
Children
The redefined title for todays’ children at school is beneficiaries. It is only through reforming education that
we can allow every child the chance to take their full and equal share in society, shaping their own destiny, and
becoming masters of their own life. Education reform is the great progressive force of our times. Education
provides a route to freedom and fulfillment from these imposed constraints. Good education allows individuals
to choose a rewarding job, to shape the society around them, to enrich their inner life. Other regions and nations
have succeeded in closing this gap and in raising attainment for all students at the same time. They have made
opportunity more equal, democratized access to knowledge and placed an uncompromising emphasis on higher
standards all at the same time. These regions and nations – from South Korea to Singapore, Finland to Japan,
Australia to Canada– have shown us the way.
The third lesson of any world class education system is no country can afford to allow children from poorer
families to fail at school. We have too easily accepted a link between wealth and achievement in school. It is
true that in the UK, children from poorer families do much worse at school than their counterparts. They are
just half as likely to get good exam results as other children do. Sadly, more children from elite private schools
go to Oxford or Cambridge University than the total number of children from poorer families. This vast gap
between rich and poor is not pre-ordained. For instance, Chinese girls from poorer backgrounds still significantly
outperform most children of their own age in the UK. The key cause of failure is the low expectations of society
not the children themselves. Children from poorer homes start behind their wealthier contemporaries when they
arrive at school and during their educational journey they fall further and further back. Countries like Canada
and Finland have proved that the educational gap for children from privileged and less privileged families can be
considerably reduced.
There are four platforms upon which to raise children’s expectations and improve their chances in this new
challenging world:
1. Create individual learning plans for children who are underperforming with targets set by the children
themselves.
2. Ensure every child experiences success by identifying their strengths early on in their education and developing them.
3. Make learning fun! Children love games especially electronic ones so let us make them educational.
New languages are easier to learn when you are young so we need to introduce them through play, audio visual
resources and IT. Begin learning at the age of three and introduce the best systems like the Montessori system etc.
4. More cross-curricular themes in both primary and secondary schools. These can be supported through
competitions, exhibitions, trips and visits. Eradicate the notion learning only happens at school so parents and the
community can be involved.
A suggestion. Always end classes by thanking the children for their efforts knowing that one day they would
realize it should have been the other way round!
Parents
My father’s advice to me was ‘always try your best’ and I have followed his advice to this day. If parents
are open-minded and inquisitive, the chances are that their children will adopt the same pattern of behavior
[Glaxton, 2008]. Professor Gianni De Fraja, head of economics at Leicester University, said: “Parents from a
more advantaged environment exert more effort, and this influences positively the educational attainment of their
children” (The Guardian 2010). Normally primary school does rely on parents as supporters especially in the
early stages of the child’s education. This seems to change as the child enters secondary education probably much
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to the relief of the child. Paradoxically, the partnership with the school should if anything increase as the rewards
for a good education get higher.
After all, the child develops physically and socially as they enter their teens. There are many social pitfalls to
consider like the introduction to smoking, drinking alcohol, taking drugs, experimenting sexually and indulging
in minor acts of crime. Academically, good grades become important and there is more emphasis on coursework.
The strong partnership between the school and the parent bridges the gap in supervision. Through cooperation
and mutual interest a strong bond can ensure that every child is monitored through the day. We know that there
are always reasons why parents cannot be there all the time for their children especially in this busy world we live
in. However, if all parties adopt a strategy of tell us what you need us to do then it is possible for our overstretched
timetables to work. In a complicated world the intelligent path is to let go of ‘I can deal with it’ and plump instead
for ‘I appreciate your input’. We must instead create organisations, whether they be families, offices or schools,
where learning is routinely valued over knowing.
Community
The school is not a goldfish bowl set in a pond. I first realised this when I returned to teach in Hampshire after
several years away. One day in December I saw a man with his small child picking berries in the park. As I passed
him he called out my name, “Mr. Williams, don’t you remember me?” The young man was just a teenage boy
when I knew him and the reason I did not forget him was that he was so hard to control in the classroom. Now we
were both smiling back at some distant memory of school days together while his daughter looked up in wonder.
It is part of the cycle of growth which occurs within the community; child becomes teenager becomes student/
apprentice becomes adult becomes parent. With this in mind I became part of a school initiative called TRIDENT
which encouraged 14-15 year olds to become part of the community. The three prongs of TRIDENT were; a
community project where students helped vulnerable people; a personal challenge such as a student learning sign
language; and two weeks of work experience for the student. I found it easy to set up many of these activities
because of my old contacts from before. The children I taught before were now grown up and they knew family
and friends willing to help with this project.
This network of contacts grew quite large as I remained for several more years in Hampshire. Whenever I
had art exhibitions in school I invited ex-students, parents, old colleagues and friends. As more of my pupils
went to art school so they returned to share what they had learnt at university. Parents whose children had been
taught by me become ardent supporters for trips and events. I linked up with many professionals because I taught
photography and silkscreen printing in adult evening classes at the school. We were all investors in learning.
My last teaching group of sixth-formers was exceptional. One particular girl though was struggling with
her artwork and became quite despondent. One day I invited her to come and see an exhibition of artwork in
Selbourne. Reluctantly she came along to see the various paintings created by local artists. When I found her she
was talking to one lady who had painted a landscape scene. We could not shake hands because the lady artist had
no arms. “It is amazing she painted this by using her toes” said my student. Their relationship grew in a wonderful
way so not only did they support each other’s artwork but they developed a life-long friendship.
Conclusion
The new schools and Centers of Excellence are the channels for new ideas and developments in education
in Kazakhstan. The most successful countries already combine a high status teaching profession; high levels of
autonomy for schools; a comprehensive and effective accountability system and a strong belief all children can be
achievers, whatever their background. The change comes when all the stake-holders are agreed that a new model
is needed. A superficial reform of education allows us to add on new extras and pretty decoration to an existing
model but it will date very quickly. Instead of customizing another nation’s education system (adding wings to
a caterpillar), Kazakhstan needs to create its own learning model (butterfly) capable of meeting the challenges
of the future. Teachers must also be the new role models; leaders as facilitators of change, teachers as standard
bearers of education, children as benefactors of learning, parents as supporters of schools and community as
investors of citizenship.
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Аңдатпа
Білімді азамат болу үшін адам баласы білімді, дағдылы және де мәселелерді шешуге қабілетті болуы қажет. Бұрыннан мұғалімдер оқу моделдерін қолдану арқылы оқушыларға осы дағдыларды
қалыптастыруға көмектеседі. Оқу моделі бірнеше кезеңнен тұрады, ал мұғалім осы кезеңдерден өту
арқылы оқушыларға сабақтың тұжырымдамасын түсінуге көмек көрсетеді. Оқыту моделдері қамтамасыз
ету үлгісі болып табылады және бұл әдіс оқушыларға өздігінен жасай алатын әрекеттердің шеңберінен
шығуға көмектеседі.
Аннотация
Чтобы быть хорошо образованным, человек нуждается в знаниях, навыках и способности решать задачи. Учителя с давних времен использовали учебные модели, чтобы помочь студентам в приобретении
этих желаемых навыков. Учебные модели, или цикл обучения, представляет собой последовательность
этапов, учителя могут пройти через эти этапы чтобы помочь студентам развить полное понимание о
концепции урока. Учебные модели являются формой обеспечения, техника которой пользуется учитель,
чтобы позволить студенту выйти за пределы того, что он или она может сделать самостоятельно.
Abstract
To be well-educated, a person needs knowledge, skills, and problem-solving abilities. Teachers have historically
used instructional models to assist students in acquiring these desired dispositions. An instructional model, or
learning cycle, is a sequence of stages teachers may go through to help students develop a full understanding of
a lesson concept. Instructional models are a form of scaffolding, a technique a teacher uses that enables a student
to go beyond what he or she could do independently.
The 5E Model falls within the theories of constructivist teaching (Bybee 2006). Every element of the five “Es”
is carefully crafted to promote student construction of knowledge. Tests of the 5E instructional model against
other forms of science instruction demonstrate evidence of increased mastery of subject matter, development
of more sophisticated scientific reasoning, and increased interest in science. This paper will explore the 5E
Instructional Model and how it has evolved over time to become the 7E Model.
The 5E Model Evolves - Need for Change
Sometime a current model must be amended to maintain its value after new information, insights, and
knowledge have been gathered. Such is now the case with the highly successful 5E learning cycle and instructional
model (Bybee 1997). Research on how people learn and the incorporation of that research into teaching and
learning put demands on the 5E Model, the outcome being the 7E Model.
In the 7E Model each of the E’s represent a discrete element of learning thus the 7E model name. The 5E
learning cycle model requires instruction to include the following discrete elements: engage, explore, explain,
elaborate, and evaluate. The proposed 7E model expands the engage element into two components—elicit and
engage. Similarly, the 7E model expands the two stages of elaborate and evaluate into three components—
elaborate, evaluate, and extend.
These changes are not suggested to add complexity, but rather to ensure teachers do not omit crucial elements
for learning from their lessons. The 7E Instructional Model, in its design, does not advocate a linear approach to
inquiry but encourages reflective practice across the elements.
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Elements of the 7E Model
Elicit and Engage – prior understanding
Current research in cognitive science has shown that eliciting prior understandings is a necessary component
of the learning process. Research also has shown that expert learners are much more adept at the transfer of
learning than novices and that practice in the transfer of learning is required in good instruction (Bransford,
Brown, and Cocking 2000).
The engage component in the 5E model is intended to capture students’ attention, get students thinking about
the subject matter, raise questions in students’ minds, stimulate thinking, and access prior knowledge.
The importance of eliciting prior understandings in ascertaining what students know prior to a lesson is
imperative. Recognizing that students construct knowledge from existing knowledge, teachers need to find out
what existing knowledge their students possess. Failure to do so may result in students developing concepts very
different from the ones the teacher intends (Bransford, Brown, and Cocking 2000).
A straightforward means by which teachers may elicit prior understandings is by framing a “what do you
think” question at the outset of the lesson.
For example, a common physics lesson on seat belts (refer Appendix 1) might begin with a question about
designing seat belts for a racecar traveling at a high rate of speed. “How would they be different from ones
available on passenger cars?” Students responding to this question communicate what they know about seat belts
and inform themselves, their classmates, and the teacher about their prior conceptions and understandings. There
is no need to arrive at consensus or closure at this point nor is there an expectation that the teacher will provide
the “correct answer”. The aim of the “what do you think question” is to encourage conversation.
The proposed expansion of the 5E model does not exchange the engage component for the elicit component;
the engage component is still a necessary element in good instruction. The goal is to continue to excite and
interest students in whatever ways possible and to identify prior conceptions. Therefore the elicit component
should stand alone as a reminder of its importance in learning and constructing meaning.
Explore and explain- developing new constructs
The explore phase of the learning cycle provides an opportunity for students to observe, record data, isolate
variables, design and plan experiments, create graphs, interpret results, develop hypotheses, and organize their
findings. Teachers may scaffold this phase by asking focus / probing questions, suggest approaches, provide
feedback, and assess understandings.
Students are introduced to models, laws, and theories during the explain phase of the learning cycle. In the
explain phase students reconcile existing constructs with new or expanded knowledge and theories. Students
summarize results in terms of these new theories and models. The teacher guides students toward coherent and
consistent generalizations, helps students with distinct scientific vocabulary, and provides questions that help
students use this vocabulary to explain the results of their explorations. The distinction between the explore and
explain components ensures that concepts precede terminology.
Elaborate on the knowledge
The elaborate phase of the learning cycle provides an opportunity for students to apply their knowledge to
new domains, which may include raising new questions and hypotheses to explore.
This phase may also include related numerical problems for students to solve. When students explore the
heating curve of water and the related heats of fusion and vaporization, they can then perform a similar experiment
with another liquid or, using data from a reference table, compare and contrast materials with respect to freezing
and boiling points. A further elaboration may ask students to consider the specific heats of metals in comparison
to water and to explain why pizza from the oven remains hot but aluminum foil beneath the pizza cools so rapidly.
The elaboration phase ties directly to the psychological construct called “transfer of learning” (Thorndike
1923). There is an expectation that more general uses of knowledge will be found outside of school and beyond the
school years (Hilgard and Bower 1975). Drawing links to the real world make the concepts more relevant to the
students and improves engagement. Transfer of learning can range from transfer of one concept to another (e.g.,
Newton’s law of gravitation and Coulomb’s law of electrostatics); one school subject to another (e.g., math skills
applied in scientific investigations); one year to another (e.g. significant figures, graphing, chemistry concepts in
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physics); and school to nonschool activities (e.g., using effective to join a video club or pay a higher rate on rentals)
(Bransford, Brown, and Cocking 2000).
Too often, the elaboration phase has come to mean an elaboration of the specific concepts. Teachers may
provide the specific heat of a second substance and have students perform identical calculations. This practice in
transfer of learning seems limited to near transfer as opposed to far or distant transfer (Mayer 1979).
Extend and Evaluate - practicing the transfer of learning
The addition of the extend phase to the elaborate phase is intended to explicitly remind teachers of the
importance for students to practice the transfer of learning. Teachers need to make sure that knowledge is applied
in a new context and is not limited to simple elaboration.
The evaluate phase of the learning cycle continues to include both formative and summative evaluations of
student learning. If teachers truly value the learning cycle and experiments that students conduct in the classroom,
then teachers should be sure to include aspects of these investigations on tests. Tests should include questions from
the lab and should ask students questions about the laboratory activities. Students should be asked to interpret
data from a lab similar to the one they completed. Students should also be asked to design experiments as part of
their assessment (Colburn and Clough 1997).
Formative evaluation should not be limited to a particular phase of the cycle. The cycle should not be linear.
Formative evaluation must take place during all interactions with students. The elicit phase is a formative
evaluation. The explore phase and explain phase must always be accompanied by techniques whereby the teacher
checks for student understanding.
Replacing elaborate and evaluate with elaborate, extend, and evaluate is a way to emphasize that the transfer
of learning, as required in the extend phase, may also be used as part of the evaluation phase in the learning cycle.
Conclusion
Adopting a 7E model ensures that eliciting prior understandings and opportunities for transfer of learning are
not omitted. With a 7E model, teachers will engage and elicit and students will elaborate and extend. This is not
the first enhancement of instructional models, nor will it be the last. Readers should not reject the enhancement
because they are used to the traditional 5E model. The 5E model is itself an enhancement of the three-phrase
learning cycle that included exploration, invention, and discovery (Karplus and Thier 1967.)
The 5E learning cycle has been shown to be an extremely effective approach to learning (Lawson 1995;
Guzzetti et al. 1993). The Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) initially developed the 5E instructional
model for improving science education. It has now been adapted and is being used to improve instruction in
other areas, including technology education and mathematics.
The goal of the 7E learning model is to emphasize the increasing importance of eliciting prior understandings
and the extending, or transfer, of concepts. With this new model, teachers should no longer overlook these
essential requirements for student learning.
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Аңдатпа
Баяндамада автор Жапониядағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесін сипаттайды.
Мұғалімдердің кәсіби дамуындағы екі бағытты қарастырады: біліктілікті арттырудың міндетті курсы
және мұғалімдердің өздерінің жеке бастамалары бойынша өткізілетін курстар. Сондай-ақ ұлттық және
жергілікті деңгейде өткізілетін түрлі деңгейдегі курстардан өту, сонымен қатар аталған курстардың
барлық деңгейіндегі «Lesson study» (Сабақты зерделеу) тәсілінің ықпалы көрсетіледі.
Аннотация
В докладе автор описывает систему повышения квалификации учителей Японии. Рассматриваются
два направления профессионального развития учителя: обязательные курсы повышения квалификации и
курсы, которые учителя проходят по собственной инициативе. Автор знакомит с различными уровнями
прохождения курсов, проводимых на национальном и локальном уровне, а также представляет интеграцию подхода «Lesson study» (Изучение урока) на всех уровнях данных курсов.
Abstract
In the report the author describes the system of professional development of teachers in Japan. Two ways of
teachers’ professional development are considered: compulsory professional development courses and courses,
selected by the teachers. The speaker presents different levels of the courses, which are carried out on the national and regional levels, and also shows the integration of the «Lesson study» approach to all levels of the given
courses.
1. Outline of In-Service Teacher Training (INSET) in Japan
Japanese in-service teacher training (INSET) system is divided into two categories, one is INSET regulated by
law, and the other is voluntary INSET. The voluntary INSET is divided to the INSET inside schools, and outside
schools. INSET regulated by law is usually implemented in teacher training centers which each prefecture has.
Both INSET inside schools and outside schools contains Lesson Studies.

2. INSET System Regulated by Law
2-1 Outline: The board of education is in charge of giving INSET service
Before explaining INSET regulated by law. I should explain teacher personnel system in Japan. Public school
teachers in Japan are employed by Boards of Education run by prefectures or large cities. We have 47 prefectures
and 20 large cities which have similar authority to prefectures designated by ordinance.
Public school teachers in Japan work at schools governed by the Boards of Education that hired them, and they
work at each school for 3 to 10 years before being relocated.
Boards of Education of the prefectures and large cities have a legal obligation to offer training opportunities to
the public school teachers.
2-2 Training based on teaching experience: National level
According to the law, all teachers are obliged to undergo training.
“Teachers of the schools prescribed by law shall endeavor to fulfill their duties, while being deeply
conscious of their noble mission and continuously devoting themselves to research and self-cultivation.”
(Basic Education Law)
“Education personnel prescribed by law shall continuously devote themselves to research and self-cultivation for fulfillment of their duties.” (Special Act for Education Personnel)
The law prescribes that the boards of education must conduct training for newly appointed
teachers and training for teachers with 10 years of teaching experience.
Newly appointed teachers training is held for 25 days at Teacher Training Centers or other locations. The
trainee teachers also undergo training for 300 hours at their school. They are also assigned one mentor teacher per
every four teachers who visit at their schools for guidance. Furthermore, when a newly appointed teacher receives
training at Teacher Training Centers, a part-time substitute teacher is hired to teach his / her classes. The Central
Government provides extra funding to cover the costs to hire the extra teacher as well as the transportation fee.
(The National Treasury for covering the cost of mentor teachers, and the tax money allocated to local government
for covering transportation fee and substitute teachers)
In training for teachers with 10 years of teaching experience is held for 20 days at Teacher Training Centers or
other locations. Teachers also undergo training for 20 days at their school. There is no budget secured to subsidize
teachers substituting for this training, therefore training at Teacher training centers are performed on teachers’ free
days such as their summer holiday. The mentoring teacher system is also not provided to this training.
A new system has been implemented for the renewal of teaching license since the year 2009. Teaching license
is to be renewed every 10 years by taking a 5-day training course at university or other institutes. This system has
been criticized as one that over laps with the training for teachers with 10 years of teaching experience, but there
have also been positive voices stating that this system allows training at universities rather than at the Teacher
training centers.
2-3 Training based on teaching experience: Local level
The law states that the Boards of Education must also conduct systematic training in addition to the newly appointed teachers training and training for teachers with 10 years of teaching experience. In accordance with this
provision, the Boards of Education conduct training for teachers in 2nd-year, 6th-year, 16th-year, and 21st-year of
teaching as well.
Rate of Implementation by Boards of Education
Training
for teachers in second year
for teachers with 5 years
for teachers with 15 years
for teachers with 20 years
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Rate
36%
91%
20%
20%

Newly appointed teachers training and training for teachers with 10 years of teaching experience are conducted
in 100% of Boards of Education.
The low implementation rate for teachers with 15 years and 20 years is due to the variable age structure of the
teachers who belong to those Boards of Education. When the number of the teachers is low, in many cases the
teacher becomes head teacher and eligible for training as head teacher rather than for training for teachers with
15 years or 20 years. When the number of teachers is high, there are many teachers who do not eligible for head
teacher training. Thus there is need for training for teachers with 15 years and 20 years.
The training based on teaching experience is generally held between 2 and 5 days.
2-4 Training on expected duties and responsibilities
In addition to conducting training based on the teaching experience, the Boards of Education conduct training
on expected duties and responsibilities such as school principals, deputy headmasters, head teachers, etc.
2-5 Teachers Training Center
In Japan, the Teacher Training Centers have been established in order to implement INSET. Teacher Training Centers have 30 to 100 staff member depending on the size of the Boards of Education. The Teacher training
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The most popular method of INSET inside schools is Lesson Study. National Institute for Educational Policy
Research of Japan (NIER) surveyed 2,000 schools (1,000 elementary schools and 1,000 middle schools) in 2010.
The school survey reveals many aspects of Lesson Study.
By the school survey, 98.7% of elementary schools and 97.9% of middle schools implement Lesson Study
once or more per year. 65.1% of elementary schools and 28.3% of middle schools implement Lesson Study 6 times
or more per year.
70.4% of elementary schools and 65.6% of middle schools have meetings to discuss a lesson plan for a research lesson.
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The school survey reveals not only actual conditions of Lesson Study, but also effectiveness of Lesson Study.
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the school every year” associated with items on lesson study processes.
so, we can see lesson study is effective, and principals and supervisors coaching promote
lesson study.

The significance of Lesson Study in Japan has been recognized globally. Its momentum can be seen in the
book Teaching Gap published in 1999. Teaching Gap is a research analysis report on a video recording of ninth
grade math classes in Japan, Germany, and the US in 1995. The analysis shows that classes in Japan are centered
on the students and giving them time to think. The high standard of classes in Japan is achieved by implementation
of Lesson Study.
Published in 1999, Teaching Gap caused a boom in Lesson Study in the US. In 2007, the World Association
on Lesson Studies was launched in Hong Kong and, since then, has been regularly held.
According to Prof. MATOBA of Nagoya University, the countries currently conducting Lesson Study are the
US, Canada, China, Hong Kong, Korea, Singapore, Indonesia, England, Germany, Hungary, UAE, Iran, Egypt,
Kenya, and the Republic of South Africa. (It is believed that Lesson Study is conducted in other countries as well)
3-2 Processes of Lesson Study
A typical Japanese school conducts lesson studies several times a year. In Lesson Study, one teacher volunteers to be in charge of research lesson, write a lesson plan about one month before the research lesson. Then, he/
she introduces his/her lesson plan in a meeting in which the teachers of the same grade or same subject area get
together. The teacher then rewrites the lesson plan based on the discussions with other teachers. In some cases,
the cycle of meeting and rewriting is repeated several times. In some other cases, the teacher asks for feedback
from a supervisor of the school board for improving the lesson plan.
At the research lesson, the teacher conducts a lesson in his/her class following the lesson plan. Teachers in
the entire school, or teachers in same grade level or subject area, observe the research lesson. After the research
lesson, the instructor and observers discuss the research lesson. Sometimes external advisors such as supervisors
of the school board or university professors, are asked to join the discussion, and asked to give some advice to the
teachers who participated in the meeting.
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The most standard method of Lesson Study is to discuss the lesson plan with a group of teachers, and then have
the teachers observe a lesson that is taught based on that lesson plan, this is called “research lesson”. After the
research lesson, the teachers who observed the lesson would get together for a discussion.
Some schools discuss the plan 2 to 3 times for several hours, whereas other schools do not discuss it beforehand
at all, and the teacher just distributes the plan on the day of the research lesson. When there is a preparatory discussion, the teacher presents a lesson plan for one class and hypothetical study unit. Since this discussion is basically
a study of the teacher’s lesson plan, the entire process referred to as «Lesson Study.»
Teachers who observe a Lesson Study either change their own class into a self-study time or have their students
go home early. It is preferable to have a self-study time, but some students become quite loud, in which case the
teacher will let students to go home early. Ordinarily, all students have left school for home before the discussion
after research lesson starts. It is a standard practice to distribute the lesson plan to all observers before the research
lesson. Seating charts are sometimes distributed as well.
At the discussion following the research lesson, teachers either debate in groups or all together. In the latter
case, the discussion tends to become dull.
There is a spreading method to liven up the discussions: Teachers write notes on sticky labels during observations, stick them on a flip chart during the discussion, and then base the discussion on what is written on those
labels.
Besides discussing the contents of the lesson plan, teachers also discuss their students’ attitudes, the way students look at the teachers as well as at other students who are presenting their opinions, how to use the blackboard,
and how to response to their students’ comments, and how teachers arrange their classroom.
3-3 Supports by Board of Education
In order to promote Lesson Studies at schools, the Boards of Education dispatch pedagogical supervisors and
support school-based training. The Supervisor visits are either periodical visit or visit on school’s request.
In the case of periodical visits, some areas make pedagogical supervisor visit all schools once per several years,
and other areas provide pedagogical supervisor visits a few times a year.
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On periodical visits, the pedagogical supervisor observes all classes, provides guidance to all teachers on a
common issue, or will observe only one class and provide guidance on the issues for that class.
The frequency of the visit differs to prefecture or cities. It depends on the ratio between the number of schools
and the number of supervisors in the area.
Visits on school request are mostly made when the school conducts a Lesson Study. The supervisor observes
the research lesson with other teachers of that school, and comments at the very end of the discussion on the lesson.
The comment of pedagogical supervisor helps to deepen the discussion by the teachers.
In some cases researchers from universities are also invited to the research lesson as commentators. There are
cases in which the school secures the budget to invite them, or cases in which the Board of Education compiles a
budget to outsource a researcher as a commentator to the requesting school.
4. Voluntary INSET outside schools: Subject Area Research Association
4-1 Outline of Subject Area Research Association
Besides training at Teacher Training Center or school-based training, there is an opportunity for teachers to
train themselves; Subject Area Research Association (SARA). SARAs are voluntary research groups, but are
largely supported by the Boards of Education. SARAs are organized for each subject, and teachers from various
schools of the same subject gathers at one of their schools after school hours to discuss their teaching subject area.
Lesson Studies are also conducted at the school where they hold a SARA meeting. For these Lesson Studies,
the teacher and students of that school conduct the research lesson, and are observed by other schools’ teachers
within the SARA.
4-2 Supports by Board of Education
These are supports by the Boards of Education.
In 91.5% of the prefectures, in 83.3% of the big cities, and in 77.1% of other cities, subject area research associations (SARAs) are organized. In 76.6% of the prefectures, the board of education dispatches supervisors to
SARAs. In 74.5% of them, the board of education sponsors SARAs.
In 72.2% of the large cities, the board of education sponsors SARAs. In 66.7% of them, the board of education
dispatches supervisors to SARAs.
In 63.0% of other cities, the board of education pays subsidies to SARAs. In 44.7% of them, the board of education sponsors SARAs. In 30.2% of them, the board of education dispatches supervisors to SARAs.
The SARA is organized in both elementary schools and middle schools, since teachers at middle schools are
specialized in one teaching subject, and have few peer teachers in the same subjects to discuss, they tend to attach
more importance to the Lesson Study and discussion in subject research groups rather than on the regular Lesson
Study.
The conclusion is that school-based training can develop teaching skills of teachers, and that INSET should
promote professional learning communities which facilitate reflection of teachers.
5. Conclusion
To sum up Japanese INSET system, we can point out 4 features.
The first feature is sufficient budget for INSET regulated by law. All prefectures and large cities have big buildings for INSET at the teacher training center, which were built with government subsidies, and government offers
subsidies for INSET programs at teacher training centers. Besides, teachers are obliged to attend INSET meeting.
This system can make all teacher can get training services, whoever eagers to train at the training center or doesn’t.
The second feature is that almost teachers value voluntary INSET opportunity rather than obligatory INSET
opportunity regulated by law. Many researches show teachers value lesson studies in their schools, or encounters
with excellent teachers in their schools or at SARAs.
The third feature is school management in elementary and secondary schools focuses instruction improvement
by Lesson Study. The principal of the school considers how they establish an organization which promotes Lesson
Study process and how they activate Lesson Studies during the scheduled year.
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The last feature is that the board of education supports every aspects INSET of teachers in their jurisdiction.
Many supervisors in boards of education are versed in conditions of schools in the jurisdiction. They support teachers not only when they visit schools, but give advises whenever teachers ask them by phone. Supervisors develop
a strategy to facilitate each school instruction or Lesson Studies in each school. Simultaneously, supervisors in
boards of education design training programs at the teacher training center, to raise the level of teachers’ ability of
instruction in their jurisdiction.
Japanese instruction system is supported by government system, and voluntary mind of teachers, excellence of
supervisors of boards of education.
A GLANCE AT PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLCS)
Gudkova M.
Karaganda Center of Excellence
Kazakhstan
Аңдатпа
Кәсіби оқыту қоғамдары өзгеріс үшін мектептерде әлем арқылы еліктіргіш болды. Олар тым ең танымал, көп түсінбестік кәсіби оқыту қоғамдар туралы болады. Бұл жұмыста қарастыралатын сұрақтар:
кәсіби оқыту қоғамдары деген не? Кәсіби оқыту қоғамдары қаншалықты тиімді? Кәсіби оқыту қоғамдары
мектептерде қалай жүргізіледі?
Аннотация
В настоящее время профессиональные образовательные сообщества становятся все более популярными в школах во всем мире. Несмотря на их популярность, существует много заблуждений о данных сообществах. В данной статье эти заблуждения будут рассмотрены, а именно: что такое профессиональное
образовательное сообщество? Насколько эффективны профессиональные образовательные сообщества?
Как они могут быть внедрены в школы?
Abstract
Professional Learning Communities have become exciting agents for change in schools throughout the world.
Although they are quite popular, there are many misconceptions about Professional Learning Communities. The
questions that this paper will examine are:   What are Professional Learning Communities? How are Professional
Learning Communities effective? How can Professional Learning Communities be implemented in schools?
During the 21st century in this exciting age of the Internet, exploration, high speed international communication, and globalization, a novel means of approaching learning is necessary. Through research, technology, and
travel, we are moving from isolated teaching in classrooms, to collaboration within schools, communities, and
even the world. During this fast pace, modern age we are realizing the vital need to work and think as a community
to be able to address the unique needs of our times. One of the responses to the necessity of a new way of learning
is the Professional Learning Community.
What is a Professional Learning Community (PLC)?
Each word in the title is important to think about. PLCs are professional. PLCs are for learning. PLCs are
communities. Professional learning communities for school improvement and change is quite popular in many
schools around the world. The term is used to describe a wide variety of groups and activities from team teaching
and planning in schools to departments of education in states and countries. As a result, the definition of PLCs
varies, and not surprisingly, sometimes educators are confused. Internationally what all PLCs have in common are
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the following five components: shared values and vision, collective responsibility, reflective professional inquiry,
professional collaboration, and promotion of group and individual learning [7]. They are not a transient program
to improve schools and how they operate, but an innovative way for schools to function.
In PLCs, teachers critically probe practice to advance student learning and to enhance teacher effectiveness [7].
Professional learning communities are usually structured with teams of approximately 8-12 teachers who meet
regularly. They help teachers turn standards into actual student learning. Theories are tried out, modified, and
revised. PLCs provide a forum for teachers to discuss and reflect. They are places where professional development is based on inquiry and reflection. They serve as effective modes to help teachers change their methods to
obtain desired outcomes. They are vehicles for examining student performance in collaborative settings. PLCs
encourage teacher autonomy and empowerment, diminish isolation, and increase shared responsibility for student
learning. In PLCs teachers can collaboratively ddevelop and modify their craft. PLCs are forums for teachers to
talk about teaching, to listen to other’s views, and to learn from each other. They provide a framework for us to
examine our own assumptions and opinions.
How are they formed?
To build a professional learning community, learning is the focus rather than teaching. Work is collaborative.
Everyone is accountable for the outcome. The members can be a “team” (teachers who teach the same subjects or
group of students) or also can be teachers from various parts of the school working on a school wide goal. Administrators, department heads, and even the teachers can decide on the design.
As part of PLCs, educators meet regularly, as often as daily, biweekly, or weekly. Research suggests that educators need adequate time to gather together and converse frequently [5]. Therefore, it is essential that periods for
PLCs to meet are built within the regular work day. This fact cannot be stressed enough. The school is responsible
for providing the conditions and for providing the time during the regular work day hours for meetings to take
place. Just as in economics there is the point of diminishing returns, it is also true with education. PLCs are more
successful when schools are aware of this and support school schedules that include time for PLCs. When this is
in position, teachers have higher morale, more focused and sustained energy, and can work at more effective and
efficient levels, and success is more obtainable for all.
PLCs can be built around Defour Guiding Questions as guide:
1. What do we want students to learn?
•	The team identifies essential standards for each content area.
•	The team identifies targets, and essential questions.
•	The team creates differentiated units (special needs, gifted and talented, second language learners, et
cetera).
2.	How will we know students have learned?
•	The team develops plans for formative assessment for on-going assessment.
•	The team creates common summative assessments for each unit.
•	The team gives intermittent assessments to evaluate growth, needs, and progress.
3.	How do we respond when students don’t learn?
•	Students can be individually tutored during elective classes until they master the standard and/or finish
missed work.
•
Outcomes from formative assessments can be used as a guide to help students who need to master the
material.
4.	How will we respond when students do learn or already know the information?
They will have extended learner opportunities that include units that require higher order thinking (beyond the
essential units that are needed for mastery).
What conditions promote or discourage PLCs?
Sustained support from administrators has been most helpful when creating and implementing PLCS. They
cannot flourish without it. Administrators are a key necessity for sharing the vision and encouraging collaboration,
trust, and safety.
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Another vital ingredient in PLCs is teacher’s own desire for change. Teachers need to understand the need to
change, reflect, and collaborate. To make this effective, teachers need to be open to constructive criticism and
having “critical friends.” Building upon this desire to change is reflection. What is working? What is not working? How can we do better?
The locations of classrooms in the building can also be important. When teachers are in close proximity to each
other (not in different buildings, but in nearby classrooms), it makes a conducive environment for PLCs [5]. They
are more likely to meet, less likely to rush, and also will be willing to collaborate and discuss ideas and research
even when it is not the official time to get together.
Safety and Trust
The foundation must be of safety and trust. For PLCs to flourish there needs to be established trust and safety
between educators. Understanding that for change to occur, teachers need to be open to constructive criticism.
They need to be willing to struggle in front of their colleagues and administrators with new ideas, take risks trying
new things, willing to look at data that may not be flattering in the early days, and even to admit that they are uncertain about some things. To successfully implement PLCS, educators need to be prepared to do more than just “go
through the motions,” but be open to other’s opinions, reflect, grow, inspire, change, revise, and even be flexible.
How Do We Implement A PLC?
There are many ways a PLC can be implemented. One way to begin is for core subject teachers to write goals
based on collected data. Pre and post tests can be given to students determine mastery. Teachers can also look at
data of individual students. They should use a variety of assessments. Interventions should be made for students
who need additional support. Another way to begin is by basing them on school wide goals that can be written,
and revisited several times per year.
The main steps are:
1.	Observe students’ work and decide what they need to know and do.
2.	Measure if they know and do these things
3.	Identify the gap in learning.
4.	Modify teaching to reduce the learning gap.
Are they effective?
Many educators around the world claim that PLCs are very effective. A PLC can add to instructional enhancement and school development [2]. In PLCs teachers are challenged, they grow from collaboration and discourse,
and they see their progress. Hord found in his research that schools operating as Professional Learning Communities had a considerable impact on both the classroom practice of teachers and student success [5]. Adams, Ross,
Vescio discovered in their review of PLC research found that multiple studies showed that PLCs visibly had a
“positive impact” for educators and students [1].
In conclusion, Professional Learning Communities are exciting agents of change for learning, collaboration,
inquiry, reflection, and growth. When teachers collectively look closely at students’ learning gaps, and try to find
ways to fill these gaps effectively, learning, for both students and teachers, can increase to higher levels.
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TEACHERS USING CRITICAL THINKING SKILLS TO ENABLE LEARNERS TO ANALYZE
EVALUATE AND CREATE
Khussainov Farit
Nazarbayev Intellectual school of Physics and Mathematics in Semey
Kazakhstan
Андатпа
Қазіргі кездегі технологияның өсу қарқыны өте үлкен. Бүгін оқушыларға технологияның дамуына
байланысты барлық ақпараттарды қабылдай отырып, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты таба білу
керек. Сын тұрғысынан ойлау дағдысы оқушыларға нақты сұрақ қоюға, берілгенді түсінуге, әрі бағалай
білуге, сонымен қатар қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Сын тұрғысынан ойлау дағдысына үйрету
стратегиясы әртүрлі, сондықтан мұғалім оны оқушының жақсы білім алуымен қатар, өмірге үйрету
мақсатында қолдануы қажет.
Аннотация
Темп, с которым технологии развиваются в настоящее время, огромен. Сегодня учащемся, необходимо принять весь объем информации, который приходит с развитием технологий и найти способы отобрать то, что необходимо. Навыки критического мышления позволяют учащимся эффективно задавать
вопросы, помогают им понять то, что необходимо, оценить то, что дано, и создавать то, что им под силу.
Стратегии обучения навыкам критического мышления разнообразны, и должны быть использованы преподавателями в целях побуждения учащихся стать успешными как в школе, так и в жизни.
Abstract
The pace with which technologies develop nowadays is enormous. A student needs to grasp the amount of
information that comes as the result of the development of technologies and find ways to select what is necessary.
Critical thinking skills enable learners to ask questions effectively, help them to understand what is needed,
assess what is given and create what is in their abilities. Strategies of teaching critical thinking skills are various
and to be used by educators in order to encourage students to become successful in school and in life.
According to Dr. Joe Lau and Dr. Jonathan Chan from University of Hong Kong, critical thinking is the ability
to think clearly and rationally. It includes the ability to engage in reflective and independent thinking. Someone
with critical thinking skills is able to understand the logical connections between ideas, identify, construct and
evaluate arguments, detect inconsistencies and common mistakes in reasoning, solve problems systematically,
identify the relevance and importance of ideas, reflect on the justification of one’s own beliefs and values.
Lau and Chan state that critical thinking is not a matter of accumulating information. A person with a good
memory and who knows a lot of facts is not necessarily good at critical thinking. A critical thinker is able to deduce
consequences from what he knows, and he knows how to make use of information to solve problems [7].
If children are taught everything a teacher knows, their knowledge is limited to the knowledge of the teacher.
If they are taught to think, their knowledge has no limits. Our ability to succeed in life depends on our ability to
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solve the problems we have through our lives. Criticalthinking.com argues that elementary and secondary education is mostly memorization. The biggest problem facing educators today is the inability of most students to think
analytically. Using critical thinking in teaching not only helps students transfer critical thinking skills to other areas
of their lives, it improves the effectiveness of the lessons. Critical thinking requires deeper analysis of the lesson.
Deeper analysis produces deeper understanding, resulting in better grades and higher test scores. Critical thinking
empowers students to be independent, innovative, and helps them succeed in school and in life [3].
According to Beyer “the teaching of critical thinking is important to the very state of our nation”. He argues
that to live successfully in a democracy, people must be able to think critically in order to make sound decisions
about personal and civic affairs. If students learn to think critically, then they can use good thinking as the guide
by which they live their lives[1].
In the introduction of his article “Teaching Critical Thinking: Lessons from Cognitive Science” published in
College Teaching in 2005 Tim van Gelder gives a “surprise quiz: except during a full moon, is part of the Moon
in shadow?” He states that “the most common answer to this question, even among smart undergraduate students,
is something like this: the Earth blocks light from the Sun, causing a shadow, and the Moon happens to sit on the
boundary of that shadow; hence part of the Moon is lit up while the other part is in darkness. The most common
answer is, of course, wrong. It reflects a widely held misconception about basic astronomy. More interestingly, it
dramatically illustrates a typical failure to think critically. Students are unaware that they have in mind an explanatory hypothesis as to the existence of shadow on the Moon; and that before accepting that hypothesis as true, they
ought to compare it with other hypotheses.” Tim van Gelder mentions another hypothesis that the Moon is seen
from its side, “and the darkness is the shadow the Moon necessarily creates on itself – the “dark side of the Moon”.
(To see how this works, hold up a tennis ball near a bright light; the shadow, and the reason for it, is obvious!)”. He
argues that comparing these two hypotheses, people understand that the second one is more likely to be true, and
that the first one is accepted without thinking – that is, uncritically. Almost everyone agrees that one of the main
goals of education, at whatever level, is to help develop students’ general thinking skills, including in particular
their critical thinking skills [5].
Robert H. Ennis from University of Illinois lists several general strategies to apply in teaching that may be
adjusted by teachers to fit the actual situation:
1. Alertness for alternative hypotheses, conclusions, and explanations, sources of evidence, points of view,
and plans should be continuously emphasized.
2. It should be emphasized to seek reasons and evidence. “Why?” needs to be asked frequently, in a nonthreatening way. Ennis suggests to ask this question when a teachers agrees with students as well as when they
don’t. “Why?” is sometimes threatening, but is the most concise way to draw out the reasons. A less aggressive
question is, “Would you say a little more about that?”
3. A teacher should facilitate learners’ consideration of different perspectives, and open-mindedness.
4. Ennis also suggests assessing what is important in critical thinking – and doing it validly; to incorporate
the results in the course grades, or other report that matters to the students; and to discreetly make sure that students
are aware of this incorporation. Lastly, teachers need to make sure that the assessment procedure fits the critical
thinking instruction; this often requires thinking about assessment well in advance of its use.
5. Students do not need to become subject matter experts before they can start to learn to think critically in a
subject. These things can proceed together, each helping the other. Students will learn best the subject matter they
use (e.g., in making decisions). But ultimately, of course, familiarity with the subject and/or the situation calling
for critical thinking is essential for critical thinking.
6. In a subject-matter course, the time required for infusion of critical thinking is usually justified, not only
for the critical thinking learned, but also for an enhanced understanding of the subject. Ennis notes: “Infusion”
refers to the embedding of critical thinking in subject matter instruction that ensures that the principles of critical
thinking are explicit, whether stated by students or the teacher. “Immersion” refers to the embedding in which
critical thinking principles are not made explicit. Some cases lie in between. Infusion is more likely to succeed
than immersion.
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7. Infusion should be arranged so that either the teacher or the students make explicit the principles of critical thinking involved.
8. Assuming that one of the teacher’s goals is having their students apply critical thinking principles learned
or used in a course or class to everyday life as well as to subjects, educators need to teach for this transfer of
learning by giving much practice with examples. Students’ attention has to be called to how the critical thinking
principles apply in the transfer situation.
9. Explicit positive feedback and recognition for efforts and successes in learning or applying critical thinking principles should be given frequently.
10. Teachers should sometimes ask students to address questions to which they (teachers) do not know the
answer, or that are controversial. The question should seem significant to them and be interesting.
11. Students should be given time to think about questions and situations. If the teacher waits long enough,
someone will offer an answer. In other words, “wait time” needs to be provided.
12. In a discussion, a student’s statement (or thought, answer, hypothesis, position, point, objection, question,
etc.) should be labeled with the student’s name, so that he or she receives attention and assumes some responsibility. The statement is to be written on the board, or screen. Learners are invited to help formulate what the teacher
writes. The teacher encourages them to speak to each other’s positions, giving reasons. Extra time should be
planned.
13. Teachers should have students write down their positions, giving reasons to support what they think,
showing awareness of opposing positions and the weaknesses of their own positions. They limit the length to a few
sentences, one page, or two or three pages, etc., depending on their maturity and the time available.
14. Teachers should also provide a set of criteria for judging papers, reports, letters, proposals, or statements
in which they take positions. The criteria should reflect the critical thinking principles.
15. Students read each other’s written statements or position papers, applying these criteria and making suggestions. Then they are to revise – and revise again, in the light of still other comments or further thought.
16. Ennis recommends educators to be ready to postpone an assignment, if the content of the previous assignment is not understood.
17. Teachers should then have students work on issues or questions in groups, with each group reporting to
the entire class, and each person showing the others what he or she has done. Students are eager to do well in the
eyes of their peers [4].
Considering different strategies for teaching critical thinking skills educators also need to remember to make
what Richard W. Paul calls “one of the most important distinctions”, that is between reasoning and subjective
reaction.
In his book Critical Thinking: What Every Person Needs To Survive in a Rapidly Changing World. Paul states
that “if we are trying to foster quality thinking, we don’t want students simply to assert things; we want them to
try to reason things out on the basis of evidence and good reasons. Often, teachers are unclear about this basic difference. Many teachers are apt to take student writing or speech which is fluent and witty or glib and amusing as
good thinking. They are often unclear about the constituents of good reasoning. Hence, even though a student may
just be asserting things, not reasoning things out at all, if she is doing so with vivacity and flamboyance, teachers
are apt to take this to be equivalent to good reasoning.” He argues that the solution to this problem is in “quality
long-term teacher development that helps the teachers to work on their own thinking and come to terms with what
intellectual standards are, why they are essential, and how to teach for them [6].”
Kathryn S. Carr states that the urgent need to teach thinking skills at all levels of education continues. But in
order for teachers to do their job, they should not rely on special courses and texts. Instead, every teacher should
create an atmosphere where students are encouraged to read deeply, question, engage in divergent thinking, look
for relationships among ideas, and grapple with real life issues[2].
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ACTIVATION OF COGNITIVE BIOLOGY STUDENTS IN A GLOBAL EXPERIENCE AND
PARTNERSHIP
Imankulova S.K., Batyrova K.I., Kenjebayeva Z.S., Shalabayev K.I.
The Abai National Pedagogical University
Kazakhstan
Аңдатпа
Баспа жұмысында биолог-студенттердің біліктілік іс-әрекеттерінің серіктестік шеңберінде
атқарылған жұмыстары қаралды.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы активизации познавательной деятельности студентов в рамках
партнерства.
An important condition for the development of the university, facilitating the introduction of innovative solutions is ever broadening and development of international relations schools with foreign partners. These may
include: joint training in a variety of forms, including various forms of student exchange; educational training programs in certain specialties; research programs and individual research; joint economic activities, etc. International
cooperation can be carried out both on the basis of direct contracts universities concluded with foreign partners,
and within the framework of the agreements reached with international organizations and other international partners.[1]
In international cooperation of the Abai Kazakh National University and ISAA (Irkutsk State Agricultural
Academy), for students of chemical and biological faculty were delivered lectures by Head of the Department
of General Biology and Ecology prof. Demidovich A.P. on the themes: “Trends in Kazakhstan’s Education: address the quality of education”, “ Integration of European and Kazakhstan’s educational standards of the Bologna
Process “,” National Biodiversity Conservation Strategy of Kazakhstan “, “Web-oriented information system on
biodiversity and biological resources of the Kazakhstan”, “The transformation of traditional nature in the modern
period” and others, which can not only enhance students’ knowledge, but will allow a parallel in the higher education of these states.
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In modern conditions of society higher education becomes a driving factor for social and economic progress.
In order for it to become reality is necessary to realize the relationship between all the structural and functional
components of interrelated systems: goals, content, teaching methods, activity instructors and students. Currently
being implemented innovative educational technology will undoubtedly contribute to the solution of problems of
education.[2]
In modern conditions of society particularly popular are competence-impaired person, as a social and scientific
progress is determined by the degree of readiness of people to the profession. This defined the social order of the
high quality of university education based on innovative solutions that contribute to the successful socialization of
students in society and their active adaptation to the labor market.[3,4]
 Competence of professionals designed to be conduits for scientific, technical and technological ideas and help
establish the country’s stable economic and social relations. At the present stage of development of civilization
emerged as the need of entering the republic in the world community. The development of global projects with the
reason to make optimal use of natural resources require the integration of higher education in our country with the
world system, the approach of the level of training we have the level of training in most developed countries - the
U.S., Germany, Japan, etc. In addition, the activity of Kazakhstan’s universities is never confined to education and
science. She has always been linked to the development of national education and culture of society. Educational
and cultural role of universities was determined with high intelligence of the teaching staff, the majority of graduate and undergraduate students, their active citizenship.
 Kazakhstan’s accession to the Bologna process and the introduction of a multi-level system of higher education defined a necessity of integration of the Kazakhstan’s system of education to the world. To effectively address the pressing problems of higher education in the multi-professional training is a sweeping update content,
methods, means and forms of education, which will undoubtedly lead to a qualitative improvement of education.
Successful achievement of this goal possible through reliance on student-centered and competency approaches
that a holistic view of the student as a person, focus on the needs of his own experience and the level of construction of the educational process in the zone of proximal development of the student, improving universal abilities of
the individual, especially mental, creative, communicative, reflective as a foundation of professionalism, cycling
educational organization.
There is a need to develop a new model of higher education, involving profound changes in the content and
structure. At the core of the development of a new model of higher education are competence, modular and credit
approaches and principles derived from its focus on multiple personalities.
Competence approach expresses reaching a global education processes - transition from the concept of “qualifications” to the notion - “learning outcome”, “competence”… Today there is a change of competencies demanded
by the labor market. Not valued qualifications and competence that is possession of certain abilities. Competencies
reflect expected and measurable learning outcomes - the specific student achievement, which define what students
will be able to do on completion of training.
It is essential for the transition to teaching variation curricula emancipation of teachers, students, the priority of
the ideology of developmental education, the achievement of the integrity and usefulness of knowledge obtained
in the various disciplines in the successive stages of education.
Realizable current system has the following innovative features: it is characterized by integrity and hierarchical; is a set of related techniques, methods and forms of education, it is in the optimal ratio of classroom and extracurricular forms of organization of the educational process, it is built with the consistent definition of the problems
of education and formation in students’ skills in academic work.
The major direction of a multi-level training – definition criteria for the selection of subject-content material on
subject with a view to its ultimate integration (building didactic units) and increased humanizes and developmental
impact on the personality of the student. First of all, being in-depth work on the analysis of the fundamentals of
scientific disciplines which are general theoretical position that adequately reflect the nature and objects of science,
contributing to the formation of professional thinking, mastery of the future specialist.
The leading method of training in high school, despite his criticism, is a lecture. In system streaming lectures
increased activity of students achieved the systematic complexity of the studied material content, constant improve-
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ment of educational tasks, changing modes of the teacher and students in the organization of their implementation.
Given these methods enhance the cognitive activity of students in higher education institutions to prepare different
types of lecture courses (repro-search, partial search, research, etc.), special didactic-methodical conditions.
Experience has shown that an important role in enhancing the students play in class general settings, which
commits to independent cognitive activity. Such plants are particularly effective before studying large sections. For
example the study of the phylogeny of chordates, we outline a place in the system are studied in the course, and
note what material respects, it is associated with subsequent themes, draw students’ attention to the most complex,
key themes ..
In the course of the lecture program, students are systematically involved in creative discussion. As the leading
ideas put forward such as teaching with enthusiasm and teaching without coercion. However, the teaching can not
be built on the same hobbies, interests, without willpower, demands from the teacher. Education - a severe intellectual work that requires the student maximum stress and mental and physical strength, but with no clear demands
from the teacher can not provides effective training activities.
Indispensable tool update lecture course - the connection with the practice of the education system. Effective
checkpoint approximate scan job are in the event that, along with checking the strength and awareness of the
knowledge and skills identified to use them, and the level of autonomy of the scientific and professional thinking.
One of the innovative methods to identify the knowledge, skills and abilities, achieved by learners, is a specially designed set-tests. They are prepared with the features of training in various courses and can break many
internal connections between the age-thinking students, the nature of the material studied and methods of teaching.
For the diagnosis of the achieved level of productive thinking students successfully tests used to guide for a
particular kind of learning and cognitive activity. They diagnose the level of knowledge in their dynamics, built
on the program material, given the logic of assimilation of specific topics of an academic subject, they serve as a
reliable tool for determining the achieved level of productive thinking in actual student learning.
At present, the learning process is introduced modular structure of educational program. Changes taking place
in the social, political and economic spheres of our society require further democratization of the system of higher
education and addresses the changing social motivation, training related to the presence of a market economy.
By a unit of an educational process, all subjects (modules) are being studied and are certified for one semester;
fundamental preparation for standardized broad groups of related disciplines. All modules are combined into several conditional blocks: human, fundamental training, typical of the basis of the science biology, specialty training,
vocational training, training in relevant and professional specialization.
Cardinal direction intensification of educational process in higher education is a search for new forms of selfstudy students. Self-study students occupies a large part of the learning time and is proven in the traditional ways
(some of them: the nature of the research labs, students participate in problem-thematic seminars, problem solving
fundamental and applied using modern information technologies, etc.). Organization of independent work of the
student is seen as an instrument for shaping creatively active person specialist, his sense of direction in the theory
and practical situations formulate and solve various problems of their own, constantly arise in the course of cognitive activity. Keep in mind one important fact: mastering the technology of intellectual labor no easier than the
content of any article, for which there are special sessions on the scientific organization of labor. Organized a kind
of training for the rapid study of printed sources, development of accurate records of various kinds, to develop
skills of clear, concise statement read, heard and seen, etc. It is also important that students brought up the desire
for comprehensive development of the individual, to the manifestation of personal initiative in the self-study,
generated a need for a deeper mastery of specific areas of science and culture, self-education. All this is achieved
excite and maintain their interest in sustainable investigated disciplines - based on the use of advanced, active
methods, as well as continuous and systematic correlation study material with the latest discoveries and prospects
of the development of science and technology, the problems, the needs of production, the value of the acquired
profession for society and for every young person specialist.
Another important factor for motivating of student is forms of knowledge. The teachers are constantly increasing the interest of students presenting information structure, consistency, harmony and beauty of the message of
judgment, reasoning, etc.
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Studies show that learning motivation leading structural constituents should be in unity and special social
(professionally designed) interests.
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GET ON THE BUS OR BE LEFT IN THE DUST:
EMERGING TECHNOLOGIES FOR THE CLASSROOM
J. Ana Donaldson Ed.D.
Past President – AECT
Walden University USA
Аңдатпа
Баяндамада ХХІ ғасырда сыныпта оқытудың негізгі аспектілері қаралады. Автор негізінен заманауи
оқыту ортасына жаңа технологияларды оқыту енгізуді қарастырады. Автор New Horizon Report: K12
Edition 2012 ж. есепте көрсетілген жаңа технологияларды таныстырады.
Сонымен қатар оқушыларды оқыту үдерісінде педагогтер алдында кездесетін оң сәттіліктер мен проблемалы алаңдары жайлы да мәселелерді ортаға салады.
Аннотация
В докладе представлены ключевые аспекты обучения в классе в ХХI веке. В частности, автор рассматривает внедрение новых технологий в современную среду обучения. Автором представлены новые
технологии, отраженные в отчете New Horizon Report: K12 Edition 2012 г.
Наряду с этим представлены положительные моменты и проблемное поле, с которыми сталкиваются
педагоги в процессе обучения учеников
Abstract
One of the key characteristics of the 21st Century Classroom is the integration of technology into the learning
environment. This presentation discusses the emerging technologies that have been identified by the 2012 New
Horizon Report: K12 Edition. Also presented will be the trends and issues that we face as educators.
The Future is Now
For the past decade, the New Media Consortium’s (NMC) annual New Horizon Report has been considered
one of the leading indicators of the trends in technology that will impact our classrooms and the way we learn.
The 2012 version highlights resources and provides overviews of the latest technology tools and the implications
for K12 settings. The following resources are taken directly from the most current report (http://www.nmc.org/
horizon-project) All NMC Horizon Project reports and papers are published as open content, under a Creative
Commons Attribution License, so permission has been granted to replicate, copy, distribute, transmit, or adapt
the content freely.
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The NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition (Johnson, Adams, & Cummins, 2012), examines emerging
technologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry within the
environment of pre-college education. While there are many local factors affecting the practice of education,
there are also issues that transcend regional boundaries and questions we all face in K-12 e education; it was with
these questions in mind that the report was created.
Technologies to Watch
The six technologies featured in the NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition are placed along three adoption
horizons that indicate likely timeframes for their entrance into mainstream use for teaching, learning, and creative
inquiry. The near-term horizon assumes the likelihood of entry into the mainstream for schools within the next 12
months; the mid-term horizon, within two to three years; and the far-term, within four to five years. It should be
noted at the outset that the NMC Horizon Report is not a predictive tool. It is meant, rather, to highlight emerging
technologies with considerable potential for our focus areas of education and interpretation. Each of the six is
already the target of work at a number of innovative organizations around the world, and the projects we showcase
here reveal the promise of a wider impact.
Near-term Horizon
On the near-term horizon — that is, within the next 12-months — are two related but distinct categories:
mobile devices & apps and tablet computing. These two sets of technologies have become a pervasive part of
everyday life in much of the world, and are growing everywhere. Students have ever-increasing expectations of
being able to work, play, and learn on these devices whenever they want and wherever they may be.
Mobile devices & apps are increasingly valued as important learning tools in K-12. Once banned from the
classroom, mobile devices & apps have become such compelling tools that schools are beginning to rethink
standing policies, and some are even beginning to implement “bring your own device” (BYOD) programs. The
potential applications of mobiles are vast, and range from graphing complex mathematical equations to storing
and sharing notes and e-book annotations. Apps in particular are the fastest growing dimension of the mobile
space in the K-12 sector right now, with impacts on virtually every aspect of informal life, and increasingly,
potential in almost every academic discipline. Always-connected Internet devices using 3G, 4G, and similar
cellular networks, imbedded sensors, cameras and GPS have inspired hundreds of thousands of applications.
With a steady flow of new apps that take advantage of the continual stream of enhancements to these tools, as
well as key advances in electronic publishing, and the convergence of search technology and location awareness,
mobile devices & apps grow more and more interesting with each passing month.
Tablet computing presents new opportunities to enhance learning experiences in ways simply not possible
with mobile phones, laptops, or desktop computers, and is especially suited for one-to-one learning in the K-12
environment. High-resolution screens allow users of tablets, such as the iPad and Galaxy, to easily share content,
images, and video. They are engaging and viewed as less disruptive than other hand-held devices (no phone
ringing and no incoming text messages). Because tablets are able to tap into all the advantages that mobile apps
bring to smaller devices but in a larger format, schools are seeing them not just as affordable solutions for one-toone learning, but also as feature-rich tools for all sorts of assignments as well, often replacing far more expensive
and cumbersome devices and equipment.
Mid-term Horizon
The second adoption horizon, two to three years out, is where we will begin to see widespread adoptions
of two technologies that are experiencing growing interest within K-12 education: game-based learning and
personal learning environments. Educational gaming brings an increasingly credible promise to make learning
experiences more engaging for students, while at the same time improving important skills, such as collaboration,
creativity, and critical thinking.
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Over the past year, the definition of personal learning environments has transcended its original ties and
dependence on learning management systems. Personal learning environments (PLEs) have come to refer to any
collection of resources and content that students have chosen to use in directing their own learning, at their own
pace.
Game-based learning has gained more traction in recent years as research continues to demonstrate its
effectiveness for learning. Games for education span the range from single-player or small-group card and board
games all the way to massively multiplayer online games and alternate reality games. Those at the single-player
or small-group end of the spectrum are easy to integrate into the curriculum, and have long been an option in
many schools; but the greatest potential of games for learning lies in their ability to foster collaboration and
engage students deeply in the process of learning. Currently, the integration of games into K-12 is largely driven
by individual educators who are motivated to experiment with gaming at school. There is a small but growing set
of organizations that partner with schools to help them design or implement games, but until a way is found to
marshal resources more effectively in support of game-based learning, it will remain on the mid-term horizon.
Personal learning environments (PLEs), as outlined in this year’s report, refer to the personal collections of
tools and resources a person assembles to support their own learning – both formal and informal. The conceptual
basis for PLEs has shifted significantly in the last year, as smartphones, tablets, and apps have begun to emerge as
a compelling alternative to browser-based PLEs and e-portfolios. There has been a corresponding move away from
centralized, server-based solutions to distributed and portable ones. Despite the use of the word ‘environment’
in the name, the notion of a physical or virtual space is somewhat irrelevant to a PLE. The goal is for students
to have more control over how they learn in school, just as they do at home, and for teachers to set expectations
that their students will be actively engaged in designing and supporting their own learning strategies. Personal
learning environments rely on enabling technologies, especially cloud computing and mobile devices that make
the learning environment portable, networked, and personally relevant.
Far-term Horizon
On the far-term horizon, set at four to five years away from widespread adoption, are augmented reality and
natural user interfaces. Augmented reality is an intuitive doorway through which data can be easily attached to
real world objects, settings, and processes in a way that facilitates a deeper understanding of what is being seen.
Natural user interfaces make the technology we use far simpler and easier to use than ever before. Interfaces that
react to touch, movement, voice, and even facial expressions are fundamentally changing how we interact with
our devices — and our expectations for them. These technologies are several years away from mainstream use, but
already it is clear that their impact will be significant, despite the lack of well-documented K-12 project examples.
The high level of interest and investment in both areas are clear indicators that they are worth following closely.
Augmented reality (AR) refers to the layering of information over a view or representation of the normal
world, offering users the ability to access place-based information in ways that are compellingly intuitive. Augmented reality brings significant potential to supplement information delivered via computers, mobile devices,
video, and even the printed book. Adding to the experience, most of the current tools do this in ways that the user
can control and manipulate in real-time. While augmented reality is much simpler to create and use now than ever
before, it is still several years away from widespread adoption in schools, although for informal education, it is
already commonplace. History and science museums use augmented reality in creative ways to show visitors the
science behind phenomena as it happens, or what a building looked like centuries ago as they view it through the
camera on their smartphones or tablets. Although AR is a well-understood technology, and the enabling technologies are readily available, the lack of school-based examples justifies its placement on the far term horizon.
Natural user interfaces allow computers to respond to gestures, motions of the body, facial expressions, voice,
sound, and other environmental cues, and are replacing the keyboard and mouse as the standard for computer/human interaction. The various technologies that enable natural user interfaces are making interactions with computational devices far more intuitive, and often so simple that no instructions are even needed to use them. The device
teaches you as you interact with it. From the touchscreens on smartphones and tablets, to the gesture and voice
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interactions built into the latest gaming systems (Xbox Kinect and Nintendo Wii, for example), to capable virtual
assistants like Siri on the iPhone 4S, natural user interfaces enable users to learn by doing and seamlessly convert
thought to action. Large multi-touch displays support collaborative work, allowing multiple users to interact with
content simultaneously. Natural user interfaces have proven especially beneficial for autistic, blind, deaf, and other
special needs students; a great deal of progress has been made by exploring applications in these areas.
21st Century Classroom Issues
There are many trends and challenges that will affect the classroom and a teacher’s ability to function effectively in this newly defined environment. Here are lists of identified trends and challenges that have been identified
in order of perceived importance.
Trends
1. Education paradigms are shifting to include online learning, hybrid learning and collaborative models.
2. The abundance of resources and relationships made easily accessible via the Internet is increasingly challenging us to revisit our roles as educators.
3.
As the cost of technology drops and school districts revise and open up their access policies, it is becoming increasingly common for students to bring their own mobile devices.
4. People expect to be able to work, learn, and study whenever and wherever they want.
5. Technology continues to profoundly affect the way we work, collaborate, communicate, and succeed.
6. There is a new emphasis in the classroom on more challenge-based, active learning.
Challenges
1. Digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every disciplined profession, especially teaching.
2.
K-12 must address the increased blending of formal and informal learning.
3.
The demand for personalized learning is not adequately supported by current technology or practices.
4.
Institutional barriers present formidable challenges to moving forward in a constructive way with emerging technologies.
5. Learning that incorporates real life experiences is not occurring enough and is undervalued when it does
take place.
6. Many activities related to learning and education take place outside the walls of the classroom and thus
are not part of traditional learning metrics.
Summary
This article is a brief overview of what can be found in the full NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition
(Johnson, Adams, & Cummins, 2012). The technology that is highlighted as being adopted over the next 1 to 5
year period is already part of our world. The information provided is published as open content and available for
your own discovery as you learn what the future has to offer. As we look to the future, it is important to keep in
mind that the future is now. If we as teachers do not get on bus, we will certainly be left in the dust as our students
ride into the future without us.
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EXPANDING ON THE 5E MODEL:
LITERATURE REVIEW

gage. Similarly, the 7E model expands the two stages of elaborate and evaluate into three components— elaborate,
evaluate, and extend.
These changes are not suggested to add complexity, but rather to ensure teachers do not omit crucial elements
for learning from their lessons. The 7E Instructional Model, in its design, does not advocate a linear approach to
inquiry but encourages reflective practice across the elements.

Larry Broda
Center of Excellence, Almaty
Kazakhstan
Андатпа
Автор бұл баяндамасында адамның білім алуындағы тақырыбын жаңаша қозғайды: озық білімді
болу үшін адамға проблемаларды шешуге мүмкіндік беретін білім, дағды мен қабілет керек. Осы
ретте ұсынылып отырған 5Е-моделі конструктивтік оқыту туралы теория негізінде әзірленген. Әрбір
бесінші «Е» элементі оқушының өз бетімен білім алу құрылымын дамытуға қабілетті болып табылады. 5Е-моделінің оқу тестілері оқытудың басқа формаларымен салыстырғанда пәнді игеру үдерісін
жақсарту дәлелдерін, күрделі ғылыми пайымдаулардың артық дамуын және олардың ғылымға деген
қызығушылығының өсуін алға тартады. Аталған мақала 5Е-моделінің даму эфолюциясын көрсете отырып, одан соң алдағы уақытта 7Е-моделіне қайта өзгеруі тиістігін атап көрсетеді.
Аннотация
В докладе автор рассуждает на тему образованности человека: чтобы быть хорошо образованным, человеку нужны знание, навыки и способности, позволяющие решать проблемы. Предлагаемая 5Е-модель
разработана на основе теории о конструктивистском обучении. Каждый элемент пяти “E” тщательно
продуман с тем, чтобы ученик был способен самостоятельно развивать структуру знания. Тесты учебной
5Е-модели по сравнению с другими формами обучения представляют доказательства улучшения процесса овладения предметом, развития более сложных научных рассуждений и роста интереса к науке.
Данный доклад представляет эволюцию развития 5Е-модели, которая со временем может быть преобразована в 7Е-модель.
Abstract
To be well-educated, a person needs knowledge, skills, and problem-solving abilities. Teachers have historically
used instructional models to assist students in acquiring these desired dispositions. An instructional model, or
learning cycle, is a sequence of stages teachers may go through to help students develop a full understanding of
a lesson concept. Instructional models are a form of scaffolding, a technique a teacher uses that enables a student
to go beyond what he or she could do independently.
The 5E Model falls within the theories of constructivist teaching (Bybee 2006). Every element of the five “Es”
is carefully designed to promote student construction of knowledge. Tests of the 5E instructional model against
other forms of science instruction demonstrate evidence of increased mastery of subject matter, development of
more sophisticated scientific reasoning, and increased interest in science. This literature review will explore the
5E Instructional Model and how it has evolved over time to become the 7E Model.
The 5E Model Evolves - Need for Change
Sometime a current model must be amended to maintain its value after new information, insights, and knowledge have been gathered. Such is now the case with the highly successful 5E learning cycle and instructional
model (Bybee 1997). Research on how people learn and the incorporation of that research into teaching and learning put demands on the 5E Model, the outcome being the 7E Model.
In the 7E Model each of the E’s represent a discrete element of learning thus the 7E model name. The 5E
learning cycle model requires instruction to include the following discrete elements: engage, explore, explain,
elaborate, and evaluate. The proposed 7E model expands the engage element into two components-elicit and en-
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Elements of the 7E Model
Elicit and Engage – prior understanding
Current research in cognitive science has shown that eliciting prior understandings is a necessary component of
the learning process. Research also has shown that expert learners are much more adept at the transfer of learning
than novices and that practice in the transfer of learning is required in good instruction (Bransford, Brown, and
Cocking 2000).
The engage component in the 5E model is intended to capture students’ attention, get students thinking about
the subject matter, raise questions in students’ minds, stimulate thinking, and access prior knowledge.
The importance of eliciting prior understandings in ascertaining what students know prior to a lesson is imperative. Recognizing that students construct knowledge from existing knowledge, teachers need to find out what existing knowledge their students possess. Failure to do so may result in students developing concepts very different
from the ones the teacher intends (Bransford, Brown, and Cocking 2000).
A straightforward means by which teachers may elicit prior understandings is by framing a “what do you think”
question at the outset of the lesson.
For example, a common physics lesson on seat belts (refer Appendix 1) might begin with a question about designing seat belts for a racecar traveling at a high rate of speed. “How would they be different from ones available
on passenger cars?” Students responding to this question communicate what they know about seat belts and inform
themselves, their classmates, and the teacher about their prior conceptions and understandings. There is no need
to arrive at consensus or closure at this point nor is there an expectation that the teacher will provide the “correct
answer”. The aim of the “what do you think question” is to encourage conversation.
The proposed expansion of the 5E model does not exchange the engage component for the elicit component;
the engage component is still a necessary element in good instruction. The goal is to continue to excite and interest
students in whatever ways possible and to identify prior conceptions. Therefore the elicit component should stand
alone as a reminder of its importance in learning and constructing meaning.
Explore and explain- developing new constructs
The explore phase of the learning cycle provides an opportunity for students to observe, record data, isolate
variables, design and plan experiments, create graphs, interpret results, develop hypotheses, and organize their
findings. Teachers may scaffold this phase by asking focus / probing questions, suggest approaches, provide feedback, and assess understandings.
Students are introduced to models, laws, and theories during the explain phase of the learning cycle. In the
explain phase students reconcile existing constructs with new or expanded knowledge and theories. Students
summarize results in terms of these new theories and models. The teacher guides students toward coherent and
consistent generalizations, helps students with distinct scientific vocabulary, and provides questions that help students use this vocabulary to explain the results of their explorations. The distinction between the explore and
explain components ensures that concepts precede terminology.
Elaborate on the knowledge
The elaborate phase of the learning cycle provides an opportunity for students to apply their knowledge to new
domains, which may include raising new questions and hypotheses to explore.
This phase may also include related numerical problems for students to solve. When students explore the heating curve of water and the related heats of fusion and vaporization, they can then perform a similar experiment
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with another liquid or, using data from a reference table, compare and contrast materials with respect to freezing
and boiling points. A further elaboration may ask students to consider the specific heats of metals in comparison
to water and to explain why pizza from the oven remains hot but aluminum foil beneath the pizza cools so rapidly.
The elaboration phase ties directly to the psychological construct called “transfer of learning” (Thorndike
1923). There is an expectation that more general uses of knowledge will be found outside of school and beyond the
school years (Hilgard and Bower 1975). Drawing links to the real world make the concepts more relevant to the
students and improves engagement. Transfer of learning can range from transfer of one concept to another (e.g.,
Newton’s law of gravitation and Coulomb’s law of electrostatics); one school subject to another (e.g., math skills
applied in scientific investigations); one year to another (e.g. significant figures, graphing, chemistry concepts in
physics); and school to nonschool activities (e.g., using effective to join a video club or pay a higher rate on rentals)
(Bransford, Brown, and Cocking 2000).
Too often, the elaboration phase has come to mean an elaboration of the specific concepts. Teachers may
provide the specific heat of a second substance and have students perform identical calculations. This practice in
transfer of learning seems limited to near transfer as opposed to far or distant transfer (Mayer 1979).
Extend an Evaluate - practicing the transfer of learning
The addition of the extend phase to the elaborate phase is intended to explicitly remind teachers of the importance for students to practice the transfer of learning. Teachers need to make sure that knowledge is applied in a
new context and is not limited to simple elaboration.
The evaluate phase of the learning cycle continues to include both formative and summative evaluations of
student learning. If teachers truly value the learning cycle and experiments that students conduct in the classroom,
then teachers should be sure to include aspects of these investigations on tests. Tests should include questions from
the lab and should ask students questions about the laboratory activities. Students should be asked to interpret data
from a lab similar to the one they completed. Students should also be asked to design experiments as part of their
assessment (Colburn and Clough 1997).
Formative evaluation should not be limited to a particular phase of the cycle. The cycle should not be linear.
Formative evaluation must take place during all interactions with students. The elicit phase is a formative evaluation. The explore phase and explain phase must always be accompanied by techniques whereby the teacher checks
for student understanding.
Replacing elaborate and evaluate with elaborate, extend, and evaluate is a way to emphasize that the transfer
of learning, as required in the extend phase, may also be used as part of the evaluation phase in the learning cycle.
Conclusion
Adopting a 7E model ensures that eliciting prior under- standings and opportunities for transfer of learning
are not marginalised. With a 7E model, teachers will engage and elicit and students will elaborate and extend.
Instructional models are constantly under scrutiny and over time many have succumbed to change as has the 5
E model. Readers should not reject the enhancement because they are comfortable with the existing 5E model.
The 5E model is itself an enhancement of the three-phrase learning cycle that included exploration, invention, and
discovery (Karplus and Thier 1967.)
The 5E learning cycle has been shown to be an extremely effective approach to learning (Lawson 1995; Guzzetti et al. 1993). The Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) initially developed the 5E instructional
model for improving science education. It has now been adapted and is being used to improve instruction in other
areas, including technology education and mathematics.
The goal of the 7E learning model is to emphasize the increasing importance of eliciting prior understandings
and the extending, or transfer, of concepts. With this new model, teachers should no longer overlook these essential
requirements for student learning.
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ACTION RESEARCH STRATEGIES FOR TRANSITIONING IN A MULTILINGUAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
(Determining when to transition to English-only instruction)
Loniece Wesbee Ningo
Nazarbayev Intellectual Schools Semey,
Kazakhstan
Аңдатпа
Бұл мақалада Семей қаласындағы шетелдік мұғалімдердің 2011- 2012 оқу жылында қолданған және
осы оқу жылында жетістіктерге жету үшін қолданылатын стратегиялары сипатталып түсіндіріледі. Сонымен қатар бұл берілген жағдайлар ағылшын тіліне көшкен кезде қолданылу керек екендігі ескертіледі.
Нұсқау шындыққа келеді.
Аннотация
В этой статье описываются и объясняются стратегий, используемых международными учителей в
Семипалатинске, Казахстан в течение учебного года 2011-2012 и какие стратегии будут использованы в
этом году для обеспечения подобных успехов в этом году. Кроме того, данные будут использованы предположить, когда переход на только на английском языке Инструкция правдоподобно.
Abstract
This article outlines and explains the strategies employed by the international teachers in Semey, Kazakhstan
during the school year 2011-2012 and what strategies will be used this year to ensure similar successes this year.
Additionally, the data will be used to hypothesize when a transition to English-only Instruction is plausible.
Currently, Kazakhstan, once part of the former USSR, still remains the only former socialist republic that has
operating schools for the country’s gifted and talented student population.
Kazakhstan is unique in its attempts to transition from a bi-lingual teaching and learning environment suing
Kazakh and Russian languages, to one of English only language instruction for all subjects. Both students and
teachers are moving towards fluency with IELTS preparation, as at some point, the switch will be made.
The students, of course, as expected, are acquiring conversational and academic English at a much faster pace
than the teachers, but nonetheless, these very teachers must transition to teach their subject matter in English at
some point in the not too distant future.
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During the academic year 2011-2012, six international teachers at Nazarbayev Intellectual School in Semey,
Kazakhstan, developed a number of strategies that hopefully would increase the number of students entering Nazarbayev University over the previous year.
All students who were to take the SET entrance exams were given baseline diagnostic tests to determine the
level of subject knowledge in all SET subjects in English. The data was then used to develop pedagogical teaching
strategies. Additionally, learning style and student questionnaires were given to students, so the strategies developed would take into account strategic and useful information gleamed from the questionnaires.
The students were carefully tracked via formative and mini-summative assessments to make sure they were on
target with the goals of the reform. If students seemed not to be responding well to a particular strategy, another
was selected based on the data collected.
It was determined with student input that a particular type of team teaching was best suited for the higher
grades (Supportive team teaching), especially since this was the first year of intense English instruction from the
international teachers in core subject areas (math, biology, chemistry, physics and critical thinking).
Team teaching was heavily employed in all eight senior classes (half Kazakh and half Russian speaking), where
the local teachers initially delivered the major concepts and ideas in the student’s native language. Afterwards, the
international teachers would follow with high-ordered thinking questions and activities that catered to all learning
styles in a particular class.
Team teaching as a pedagogical practice is well documented in educational literature as an effective teaching
strategy, especially for older students, transitioning to a different language of instruction. This strategy affords
benefits not only for the students but for the teachers as well. Each gets to observe the pedagogy of the other, as
well as acquire scientific terminology in the other languages.
Two examples of tracking student progress against the strategies employed are shown in the tables below.
General English ability and improvement were tracked and correlated against the IELTS scores. For the academic
year 2011-2012, 100% of the students who took the biology SET exam in English, in Mach of 2012 passed. The
January, 2012 baseline results demonstrated that the strategies employed worked, as the students were with 5
points of attaining the passing SET grade. By March, 2012, the class average was well above the passing SET
grade by more than 20 points.
These results, especially in biology, which is an extremely word intensive subject, demonstrated that the multiple strategies selected, worked effectively for this group of students.
									Table 				
Grade 11 Senior Class
Biology Baseline Exams, NIS,
Semey, Kazakhstan
Month/Yr.

Class Average

September 2011

28

January 2012

40

March 2012

66

SET Passing Grade

43

40

								

Table 2

Grade 11 Senior Class
IELTS Baseline Exams, NIS,
Semey, Kazakhstan
Month/Yr.

Class Average

September 2011

3.0

December 2011

5.5

January 2012

6.0

April 2012

6.3

Another measure of gauging the effect of having an English-speaking international teaching team in a school os
to measure how rapidly students improve their abilities in the four IELTS categories of reading, writing, speaking
and listening, against the baseline. The data in table 2 shows a 2.5 average gain (composite score) within the first
three months of school. Mastery of IELTS is 5.5 and several students performed so well, they are now preparing
to the SAT exam, which in terms of the level of scientific English, is a new level of academic challenge and rigor.
With regards to the current academic year, the data shows that students, because of English proficiency, are
starting with a baseline score much high than last year’s students. Students must take and pass both the biology
and chemistry SET exams or both the math and physics SET exams.
This year, the emphasis will be on tracking the chemistry grades as well as biology. The data in table 3 seems
to indicate that the students have a much higher level of attainment, with several of the grade 11 students, now
positioned to take the SET exams along with the grade 12 students.
I feel we can safely suggest that students, who are now in grade 9, can make the switch to total English instruction by grade 11 if their initial baseline results in all the subject areas surpass the passing SET grade.
											
Grade 11 and 12 Classes
Chemistry Baseline Exams,
NIS, Semey, Kazakhstan

Table 3

Grade 11 and 12 Classes
Biology Baseline Exams, NIS,
Semey, Kazakhstan

Month/Yr.

Class Average

Month/Yr.

Class Average

September 2012

47.25

September 2012

36

SET Passing Grade

43

SET Passing Grade

43

Some of the more heavily employed strategies included:
Individual and group support
ESL for IELTS
ESP concept learning (biology, chemistry and math)
Project Based learning
Writing Research Papers
Using Laboratory Notebooks
Criteria-based Assessment Rubrics
Test Taking strategies
Cooperative Learning Activities
Future Scientists Club
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Terms/Meanings
SET - Subject Entrance Test
SAT – Scholastic Aptitude Test
ESL – English as a Second Language
ESP –English for Specific Purposes
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GLOBAL ISSUES NETWORKS (GIN): AN APPLICATION OF GLOBAL NETWORKS FOR
SCHOOL STUDENTS IN THE ASSIMILATION OF INDISPENSABLE SKILLS FOR 21ST CENTURY
LEARNERS
Louise du Toit –
Trainer-consultant of the Centre of Excellence in Astana (South Africa)
Kazakhstan
Аңдатпа
Баяндамада ойшылдардың үйлестіруші орталығы және деректер мәліметі ретіндегі сарапшылармен
жұмыс істеп жатқан оқушыларға көмек көрсетудің тәсілдері қарастырылып, ақпаратқа қол жеткізу және
жаһандық проблемалар жөніндегі форумға белсене қатысу жолдары айтылады.
Басқа желілік модельдер мына тиімді бағыттар бойынша жұмыс істейді: халықаралық басқару,
келісімге қол қою, көптарапты ұйымдар, конференциялар, іскерлік және коммерсиялық емес ұйымдар.
Аннотация
Автор рассматривает способы оказания помощи учащемуся, работающему с экспертами, мозговыми
центрами как мыслители и базы данных, чтобы получить доступ к информации и активно участвовать в
форумах по глобальным проблемам.
Другие сетевые модели уже работают эффективно по направлениям: международное управление,
подписание соглашения, многосторонние организации, конференции, деловые и некоммерческие организации.
Abstract
This paper will focus on the facilitation of student networking with experts, think tanks, like thinkers and
data bases in order to access information and to actively participate in forums on global issues. Other network
models are already working effectively for international governance, treaty signing, multilateral organizations,
conferences, business and non-profit organizations.
Why the urgency? The implications for education.
Exponential population growth and the uncontained use of fossil fuels, both giving rise to irreversible phenomena that do not respect boundaries or borders, together with an obsolete financial system, are creating global
issues that are unparalleled during the present geological era. Complementary solutions to existing institutions are
needed as the nation-states, government departments and international organizations that address these issues are
unwieldy and inadequate for the task, their ability to react to change hindered by their hierarchical structure and
frequent change of leadership.
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There is money to resolve these issues but the systems are not in place and will take more time to establish than
environmental issues can withstand. Treaties and conventions are too slow, conferences too short, G8 mechanisms
are limited by methodology and exclusiveness, global multilateral institutions like WHO, UN and the World Bank
are too small to deal alone with inherently global issues, nation states look after their own interests and a short
electoral period is ineffectual for cross territorial and long term problems. New methodology is needed to deal
with the problems that our increasingly crowded and interconnected world creates.
Rischard suggests an alternative model of global governance based on super-responsive independent global
networks that will bring speed and flexibility to action taking. Having elucidated the issues that can only be solved
quickly and effectively through global cooperation, he recommends ways of doing this. One approach of interest
to educators, is the setting up of Global Initiative Network conferences with students and teachers modeled on
the European Conference of Information Systems (ECIS). Now GIN is alive and active in schools and colleges
throughout the world: the mission: ‘to empower students to work internationally with their peers to develop solutions for global issues’[2]. These are reliable networks that cannot be abused by addictive or irresponsible social
networking and that limit the need to reform existing institutions but rather to use them as docking stations for
expertise.
World dynamics are being influenced by forces that we are not yet able to manage: exponential population
increase and a new economy that is based on an industrial revolution due to fast and cheap technology, environmental issues, the digital divide and community service. All highlight the pressing need for radical educational
restructuring. This is stressful statement for educators that are already engaged in reform – but is our reform fast
enough and effective enough?
Are our students able to “think out of the box” and is a new global citizen mindset in the making? Changing the
mind set in schools and for the economic elite is imperative. The condition of the planet and the apparent indifference to the need for instant change in order to educate young people appropriately is alarming. Global multilateral
organizations cannot handle IGIs alone and it is vital that we, as educators, do our part in a truly global effort.
Our curriculum needs to be driven by global reality and the ability to problem solve rather than by discrete
subjects that bear little or no relationship to the work that people will be doing and the environment they will be
inhabiting. What are the curriculum requirements for the 21st century? Is the curriculum sufficiently focused on
global issues? Which issues are reflected and in which disciplines? Do the exit outcomes reflect global issues? International schools have initiated the IGCSE Global Perspectives syllabus in cooperation with universities and examination boards (Cambridge International Examinations IGCSE Global Perspectives)3 which is cross-curricular
and emphasizes critical thinking for a range of global issues where there are many points of view. It makes use of
group work, seminars, projects and working with other learners around the world. The International Baccalaureate,
since its inception in 1968, has aimed to develop citizens who will create a better, more peaceful world … and,
more latterly, to prepare students for life in a globalised 21st century with its unprecedented issues.
Using networks for teaching and learning
Establishing GIN in schools that opt for the Global Perspectives curriculum and the IB Diploma Programme,
would facilitate conferencing for knowledge and problem solving. Digitally enabled students can access information, databases and debates – and its active learning! They retain 70% of what they say and write and 90% of what
they do while assimilating skills of analysis, evaluation and creativity. They are given the opportunity to express
their views as activists, vocalists and lobbyists in order to change the system and not merely to be equipped for
routine jobs.
Children are not newspaper readers and do not process information or have analytical reading ability in the
same way that adults do, but through global dialogue with others of different culture and creed, these skills could
be developed at a young age. In GIN conferencing there are opportunities for ‘direct action’ that occurs when a
group of people take an action which is intended to reveal an existing problem, highlight an alternative, or demonstrate a possible solution to a social issue. Adults tend to think “this is too big for me” and will be reluctant to
tackle it or even present it as a problem-solving exercise to their students. Students can play a vital role in social
change but to be activists they need to learn about social justice issues and get involved in projects to create sustainable change.
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How do teachers in their busy professional lives find the time to lead the way in this exchange of ideas and
bridge the gap between the new and the next generation of thinkers and doers?
Educators can teach and prepare students to:
- understand the future of the planet
- have a better understanding of global citizenship
- develop their critical thinking skills
- know and understand financial and environmental issues –
- be multidisciplinary
- be multicultural
- develop their problem solving skills
- have new mind set and a broader perspective
- become inventors and innovators
- become activists
- use global issues to hone the necessary skills for the future.
These skills are included in the GIN objectives for students and educators:2
Inform: access resources to learn about global issues
Inspire: coordinate events that motivate others to act on global issues
Equip: train students and educators with skills and tools to tackle global issues
Act: encourage and facilitate collaborative and sustainable action on global issues
Our digital natives are familiar with their digital landscape of blogs, podcasts, wikis, robotics, free web space
using InternetArchive but, with biotechnology and nanotechnology becoming the new sciences for our problem
solving, children have to be savvier than ever. How can we make our classrooms more interesting, relevant places
for digitally enabled students? ‘We need to think in the future tense!’ [4].
Networks and their driving forces
There is a need to break down barriers that prevent the sharing of information, knowledge and expertise - geography, technology and time – and the answer lies in using technology to improve global connections between
people, processes and information. To minimize barriers, the Centre for International Governance Innovation came
up with the Intergovernmental Leaders Online, IGLOO.5 This is a global issues network, a place which unites diverse minds from around the world for a common purpose, global change. It offers easy access to resources, leading edge research, knowledge and expertise, where contribution, collaboration and knowledge sharing are valued
most and where the collective wisdom is used to create innovative ideas and solutions to challenges, for the sole
purpose of improving the conditions of the world, now and for future generations.6
The most important driving force for IGLOO for is that of ideas. The building blocks include collective and
innovative research tools, a library of international governance related materials, headlines news and articles from
thousands of sources, a search engine for governance related websites, collaborative research environments, expert
forums and opinions. All that is required in the classroom to maximise intellectual capital, empower communication and collaboration, raise public awareness and improve research practices and outcomes is a simple browser, a
low access speed, an email account and an internet connection.
The European Conference on Information Systems (ECIS) held in June 2013 had as its theme, ‘Openness as
an IS/IT Strategy—Open Data, Models, Platforms and Sources’.7 IS/IT-enabled “open” phenomena such as open
source software, open data, open content, open innovation, collective intelligence and crowd-sourcing, are major
themes in IS/IT practice and research. Businesses may include open strategies that look across organizational
boundaries to find combinations of ideas and means for product development, or rely on open and social approaches for marketing.
Government and non-for-profit organizations are using open innovations and there are new applications as
authorities open data resources concerning legal documents, catalogues, governmental statistics, geographical
data, traffic data and health data. Internet users participate in digital social networks and co-creation activities
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such as the design of open content (eg.wikipedia) and meta-content (eg. social bookmarking). Organizations are
embracing similar strategies to promote “internal openness” through using wikis, social software and collaborative
development environments within Intranets as well as promoting “external openness” through using co-creation
and crowd-sourcing platforms.
The Center for the Advanced Study of Communities and Information, (CASCI)8 is a multidisciplinary research network, based at the University of Maryland, USA. CASCI exists to facilitate research and education that
advances our understanding of the technology, information, and organization approaches needed to realize the
potential of 21st century communities. How can these networks be used in schools to support learning, facilitate
innovation, transform science and scholarship, promote economic development and enhance individual and civic
well-being?
GINSING 2012, Time to Act, Time to Change, was an EARCOS Global Issues Network conference held in
November 2012 in Singapore for middle and high school students. The conference had an environment focus
and stated that we are running out of time to solve the global issues that plague our earth and that we, as global
citizens, seek to eliminate and heal with the GINSING ecoCare programme. Social media was used to ensure efficient communication between members of Global Action Network Groups (GANGS) before, during and after the
conference and to link past conferences in other schools throughout the world.
The acceptance by educators that social networking is effective in teaching today’s students is reflected events
that happened at the 2012 European Council of International Schools conference for teachers and administrators.
[7] These included a meeting for GIN International Council to map out a vision for the network and an exhibition
for JUMP!, an institute for Global Issues Educators. GIN also had a stand at the exhibition to promote various
GIN initiatives.
If gap analysis (where you stand and where you need to be in terms of technology) in your school does not happen, then there are alternatives for inadequate IT resources. Edutopia, www.edutopia.org is a website, published
by the George Lucas Education foundation, to drive innovation in K-12 schools by helping educators implement
six learning strategies that empower students to think critically, access and analyze information, creatively problem
solve, work collaboratively, and communicate with clarity and impact. Ian Jukes blog, www.thecommittedsardine.
net has brilliant imaginative material to help out with ‘living on the future edge: thinking about tomorrow today’.
Conclusion
The ease of access to Global Issues Networks and their effectiveness in education across diverse curricula was
the subject of this paper, the author being convinced through experience and intuition that it facilitates, and is an
essential tool for classroom learning.
The author firmly believes that our youth are capable of creating social change. Dispel the myth of apathetic
youth by using your classroom as a space to foster global citizenship and “out of the box” thinking. The present
generation is better at this and their agile thinking and ability to constantly learn new tricks is crucial. In his blog,
www.thethinkingstick.com, Jeff Utecht says it is time to accept that the computer is more than a tool as our definitions of work, play, tool and toy are no longer clearly defined.
Our inventors and our innovators are with us, in our schools, now. Will they blame us for an inadequate education and our proud insistence on irrelevant knowledge that they can access as and when they need to?
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TO DEVELOP CRITICAL THINKING OF STUDENTS BY TEACHING HOW TO WRITE AN
ESSAY
Nagasbekova G.S.
secondary school-gymnasium with a preschool mini centre,
Kapchagai, Almaty region
Kazakhstan
Аңдатпа
Бұл мақалада көптілді меңгерген интеллектуалды ұлт қалыптастырудың заман талабы екендігі
көрсетіледі. Автор Кембридж университеті тәжірибесінен алынған сын тұрғысынан ойлау технологиясының
маңызын айта отырып, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытудағы эссе жазудың ролін ашып
көрсетеді.
Аннoтация
В данной статье формирование полиязычной интеллектуальной нации рассматривается как требование
времени. Автор рассказывает важность технологии критического мышления из опыта Кембриджского
университета в развитии критического мышления учащихся и роль написания эссе.
Abstract
This article shows the forming of polylingual intellectual nation as the requirement of time. The author tells
about the importance of technology of critical thinking from the experience of Cambridge University in the
development of students’ critical thinking and the role of writing essay.
Serious modernization of the contexts of education cannot be carried out successfully only by the separate
changes brought in different courses. The understanding of this situation conducts to reconsideration of character
of modern education. Today the new educational paradigm is focused not on manufacture, but on the person. All
this demanded the creation of such model of the teachers at which his ability to self-organizing, acceptance of a
critical decision in a wide social context would be advanced. The professional Development of each teacher should
follow the goal of rising. Teaching is a very complex work, teachers must have the uncertainly and unpredictability of the teaching situation to make interpretation and decision-making, the formation of this capacity needs of
an involving and continuous process of accumulation. Comparing the current accepted professional standards of
teachers specializing in education from the basic principles of research, professional knowledge and skills, professional ethics, professional autonomy and professional organizations to define areas is requiring teachers to have the
scientific and advanced educational concepts, rich theoretical knowledge of the system, a mastery of educational
and healthy psychological qualities.
Whilst it will be vital that school principles and ministers provide adequate resources to enable teachers to nurture and develop these qualities in pupils it is now widely recognized across the world that it is what teachers and
pupils do together in classrooms on a day to day basis that will have the most profound effect on pupils’ learning
and outcomes (Barber and Moushad, 2007). The common denominator in school improvement and pupil success
is the teacher (Strong, Ward & Grant, 2011).
My goal of teaching English is closely ties to the Polylanguage Policy of my country-teaching individuals to
speak well and teaching them the value of responsibilities to society. I am for this cooperation project of Kazakhstan and the Cambridge University to improve my career prospects. My long -term goal is to become highly qualified specialist and to be useful for my country by educating the intellectual nation with communicative competence, who knows English well and who can study in every foreign country’s universities and who is competitive.
The Cambridge training program focuses on helping teachers in Kazakhstan to evaluate and develop their
pedagogical practice. Therefore, contemporary approaches to teaching and learning are considered in relation to
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teachers’ present practice and professional contexts. A number of different aspects of pedagogy are considered
within the program.
A key principle of the Cambridge approach to teacher education is that practice should be informed by rigorous research. Therefore, teachers are expected to engage with research -based background reading relating
to relevant aspects of pedagogy. This reading is designed to give teachers a theoretical underpinning on which
to draw when considering the strategies and approaches to teaching and learning introduced in the program.
The participation in this project will make my life more challenging, fruitful, interesting and enjoyable. It will be
a stimulating program, too. It will greatly help us to reach mutual understanding. So far we have discussed why it
is important to take part in this project. We have much to gain in terms of my personal, academic, and professional
goals. I can take some of the specific skills that I can use immediately in my classes, at work, such as organizing
ideas, improving self-confidence.
Also, this program offers me a non-native speaker of English, practice in speaking English to sympathetic
group who can provide me with clear, honest feedback. The participation in this project I concern for the sake of
changing the situation of English teaching for more successful than we have it now.
Generally speaking there used to be little emphasis on development students creatively and thinking skills in
our schools. Pupils were expected to memorize everything they were assigned.
The desired outcomes for the Kazakhstan school curriculum are that pupils will be equipped to be able to learn
how to learn as part of the process of education so that they can become independent, self motivated, engaged, confident, responsible and critical reflective learners who are able to communicate in Russian, Kazakh and English.
In addition the curriculum aspires to develop digitally competent citizens who are able to communicate effectively
with different audiences.
As we know English is becoming a universal language in our planet. The question polylanguage however concerns the competitiveness of each citizen. During the session of the Assembly of people of Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev has named priorities for entrance of Kazakhstan in the number of the most fifty competitive states of
the world. Polylanguage is the command of time and it is necessary to answer this command adequately, by creating effective model of polylanguage education, use of innovative technologies, creative approach and inspirations
of teachers without whom realization of any large project is not possible.
Dr.
Verner Beckley chairman of the English speaking Union of Hong Kong, pointed out that ‘’English is no longer the
possession of one country or one set of countries but…..has a vital role to play on today’s world in helping people
to cross communication barriers’’.
The result of entrance exams to the new Nazarbayev University had shown that our pupils are not enough
taught to critical thinking and self-expression. That’s why our educational system needs to be increased. So the
teachers of my community are working on this problem. My school community recognizes the importance of critical thinking technology. It’s well-known that in order to reach the best results teachers must do their best to make
students want to learn. They should attract pupil’s maximum attention. As Abraham Lincoln has said “A view of
education is the most important subject which we are as people are engaged in”.
Learning foreign languages broadens the mind. Languages open doors. Learners should learn language in real
life situation. The more varied the range of communication contexts they are exposed to the better. Communication
and the use of language are very important in the development of thinking and understanding.
The most important thing in education nowadays is to teach pupils how to be adaptable. This quality is required
from teachers. To obtain this quality, we should travel, exchange experiences and care about education in our community as much as possible. We, teachers, have a key role in the process of developing of education, that’s why
training and skills are so important.
Critical thinking has been described as ‘thinking about thinking’. It involves reasoning from principles and
reflecting on experience. As teachers and beneficiaries of an extended education, as recipients of higher education
or professional training, we have developed these skills and already use them in our work. Critical thinking is a
leading contemporary pedagogical concept important to the development of teaching and learning in Kazakhstan.
This topic encourages and supports the adoption of a more conscious and deliberate approach to developing critical thinking in both pupils and teachers. Critical thinking is a disciplined approach to conceptualizing, evaluating,
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analyzing and synthesizing information from observation, experience, refection or reasoning. It can then become
the basis for action.
Critical thinking is often associated with a willingness to imagine or remain open to considering alternative
perspectives, to integrate new or revised perspectives into our ways of thinking and acting, and with a commitment
to participatory democracy and to fostering criticality in others. At a basic level, the process of critical thinking
involves:
• gathering relevant information;
• evaluating and questioning evidence;
• Drawing warranted conclusions and generalizations;
• revising assumptions and hypotheses on the basis of wider experience.
With more complex tasks such as thinking critically about teaching and learning, it may also involve recognizing unstated assumptions and values, recognizing problems and finding workable means for dealing with them, understanding the importance of prioritization and precedence in problem solving. Critical thinking includes the ability to synthesize information and ideas the ability to make judgments about the validity and relative significance of
information and ideas the ability make choices about own learning and the ability to question the ideas of others.
Now, I’d like to share my experience of writing essay with the help of critical thinking technology. Using
this technology at the lesson offers the students a chance to practice speaking and listening skills in English in a
controlled and safe environment. Because, the classroom is a safe place to discover and make mistakes. They’ll
only learn if they are willing to take a risk. Students learn by being involved. Children learn better if they have a
positive attitude to what they are doing. Interest is a crucial. They need to talk and interact with each other. We
have times of quiet listening and movement, interaction. They need to feel that the classroom is theirs, that they
are an important element and have opportunities to make some choices. Writing essays help students express their
own opinion, compare things. I use the strategies of critical thinking technology by teaching how to write an essay.
An essay is short collection of paragraphs that presents facts, opinions and ideas on a topic. There are many
different ways to write an essay. The method that a writer chooses is based on the topic of the essay and the kind of
essay that presents the topic in the best way. An essay always has three basic parts: the introduction, the body and
the conclusion. The thesis statement states the main idea of the essay. Every good paragraph has a topic sentence.
It tells the reader the main topic of the paragraph and gives a hint about the writer’s purpose. The supporting sentences in an essay are in the body. The introduction is the first part of an essay. There are many ways to write an
introduction. Some writers begin with a question. Brainstorming is a process by which you generate ideas about
essay topics. There are many ways to brainstorm for a narrative essay. Here you’ll take a brief look at 3 different
ways to develop ideas for an essay.
1. Ask wh-questions about your topic. Then ask the questions who, what, when, where, why and in some cases
how? The answers to these questions will help clarify what you would like to write about. Here is an example:
General topic: Celebrating Independence Day
Questions: Who celebrates Independence Day?
What is the history of this celebration?
When does it take place?
Where do people celebrate?
Why do they celebrate?
How do they celebrate?
2. Make a list of words o phrases that describe your topic. Example:
Patriotizm, fireworks, freedom, parades, veterans, flag. etc
3. Make a visual map of your essay ideas. One kind of visual map is called clustering. To cluster, write your
topic in the centre of a sheet of paper and then circle it. On lines that come out from the circle, begin writing words
and ideas associated with the topic.
Before you rewrite it’s helpful to let someone read your paper offer comments, and ask questions about your
meaning. Many writers don’t always see their own mistakes, but a reader can help you see where you need to make
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improvements. Sometimes you need more than one opinion about your essay. In class peer editing is an easy way
to get opinions. With this method, other students (your peers) read your essay and make comments using a set of
questions and guidelines. You’ll read someone else’s essay, too. Peer editing can help you clear up any areas that
are not strong or that seem confusing to the reader.
In a comparison essay, you compare things. Your goal is to show your readers how these subjects are similar
or different. What their strengths and weaknesses are, or what their advantages and disadvantages are. A good way
to learn how to write a comparison essay is to study an example. When you have to choose your own subjects for
comparison, the following brainstorming tips will help you.
1. The subjects should have something in common.
2. The 2 subjects must also have differences.
In other way to brainstorm similarities and differences is to use a Venn diagram. Of course, the very last step
is to turn the paper in to your teacher and hope that you get a good grade. I assume that students can write good
paragraphs .Essay writing reflects a writer’s knowledge of essay conventions as much as it reflects the writer’s
creativity. I have long noticed that students often do well with grammar in discrete sentences but many have problems with the same grammar when it occurs in an essay. My hope is that by practicing the grammatical problem,
students will produce more accurate writing sooner. I believe that critical thinking technology allows students to
achieve both of these goals. In conclusion, I have confidence that the technology of critical thinking is the technology of a new society, which allows the generation to be patriots of the country. Once John Kennedy said; «We need
people who are able to dream of things that have never been».
References
1. Great Essays // Keith S. False, April Mochmore – Vokoun, Elena Vestri Solmon
2. The Lecture of Nursultan Nazarbayev according the 10 – th anniversary of the Gumilev University
3. Teacher Handbook 2012
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PEDAGOGY, ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY FOR 21ST
CENTURY LEARNER
Pasi Mattila
Finpeda Ltd.
Finland
Аңдатпа
Баяндамада автор 21-ғасыр жағдайында фин мектептеріндегі педагогикалық дамудың ерекшеліктерін,
білім беру инфрақұрылымы мен технологияларын жариялайды.
Нақты мысалдарды пайдалана отырып, автор әлемдегі жұмыс істеп жатқан мектеп жүйесіндегі
одан әрі даму мен жаңарудағы өз болжамын ұсынады. Автордың пікірінше, өзгертудің негізі болып,
мұғалімнің дамуына, стратегиялық көшбасшылығына, үздіксіз біліктілігін арттыруға, инновациялық
технологиялар мен мектеп инфрақұрылымына негізделетін мектеп мәдениеті болып табылатындығын
көрсетеді
Аннотация
В докдаде автор освещает особенности развития педагогики, образовательной инфраструктуры и
технологий в финских школах в условиях 21-го века.
Используя реальные практические примеры, автор представляет свое видение дальнейшего развития
и модернизации существующих школьных систем в мире. Ключом к изменениям, по мнению автора,
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выступает школьная культура, основывающаяся на развитии учительства, стратегическом лидерстве,
непрерывном повышении квалификации, инновационных технологиях и школьной инфраструктуре.
Abstract
(In this presentation, Mr. Mattila will talk about development of pedagogy, architecture and technology in
21st century schools. By using real life practical case examples and a “hands on approach”, he describes how to
develop and modernize one of the best existing school systems in the world even further? The key to change is
school working culture. To develop it, you need to do changes in teacher ship, strategic leadership, in-service
training, technologies and physical school infrastructure.
Change of working culture and media
The world has changed, learning has changed and even learners have changed, while the school as an institution and the classroom has stayed almost the same for the past hundred years. The narrowness of the definition
of the learning environment, classroom- and book-orientated teaching, the central role of the teacher as well as
a limited variety of teaching methods have hindered the school’s progress, making it unable to keep up with the
development of society at large. A comprehensive change in the school’s operational culture is required. The role
of teachers, management and support systems and learning environments need to be developed simultaneously so
that they meet today’s and tomorrow’s requirements. Inspiration for this can be found in young people and their
genuine willingness to learn. A change in the operational culture will enable technology to be utilised in a sensible
manner. The time for projects that are isolated and sometimes very narrow in their scope is over. The school can
no longer claim the sole right to learning, the teacher no longer owns the knowledge and the book is no longer the
only source of learning. In addition to formal circumstances, learning happens in informal situations, anytime and
anywhere. Pupils utilise technology and media mostly in order to create networks and to find information for them.
Critical evaluation and judgment of information and their source becomes a new skill to be developed by students.
Our homes are more modern and are furnished to create cozy environments in which people can relax together.
Companies have also invested in making work environments comfortable and inspiring. The school, however, has
persisted in keeping the same basic format unchanged. Today’s pupils and parents know how to present demands
on their work environment and will express their dissatisfaction if necessary. This puts pressure on schools and
physical teaching/learning environments with regard to their functionality, architectural solutions, furniture, lighting and placement of technology. Virtual learning environments are going to play a more and more important role
in the future.
Pedagogy and learning styles, towards personalized learning models
As long as learning involves a teacher in the central role and is book-, subject- and classroom-orientated, a
traditional classroom will do. When we think of project-based learning, phenomenon-based teaching and learning
methods, investigative problem-solving, or collaborative or communal approaches, new view points are required.
Add to this individual learning styles and we should consider flexible learning environments that can be adapted
for groups of different sizes and of different needs, furniture that is suitable for various uses, and the utilization of
ubiquitous or mobile technologies and adaptable lighting.
Learning environments in the school of the future cover a new variety of different pedagogical opportunities
without excluding traditional learning and teaching methods. They offer a wide range of flexible areas that can be
used by the entire local population from morning until evening. Teachers’ opinions must be taken into account but,
equally, pupils, parents, local companies and the entire community must have a say. The premises must be suitable
for all user groups and all occasions, from everyday operations to school celebrations. In the school of the future
the central areas will be in efficient and versatile use during evenings, weekends and school holidays.
The importance of the physical learning environment
What kind of school would you build if you had access to the latest scientific data, pedagogical knowledge,
stimulating and inspiring work community and modern teaching technologies? Would it be a school that encour-
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ages creativity in learning situations, supports individual learning, educates future employees for the area, brings
pupils and teachers to work together and has facilities that are versatile enough to easily adapt to different learning
needs? Or would it be the same school you went to in your youth, with the same tools and methods? Are you ready
to question the current way in which schools are built, to see all spaces in the building as learning environments
and to build a school that is able to face the world, the surrounding society and the challenges of future education?
As a teacher, head teacher or decision-maker you have to be able to look into the future in order to create the best
possible future for our children.
An investment made in the school system is often one of the most expensive decisions a municipality can
take; it is always a long-term investment. Is there any point in building a traditional schoolhouse with traditional
classrooms if we are aware that the requirements for the future learning environment are changing and that the
adaptability and versatility of the building will be more varied, that work environments are changing and a solution
that is a little bit different will better serve all its users? A comfortable, healthy and home-like solution is pleasing
for its users and enhances learning results. It is an investment for the future and offers versatile operations for the
surrounding community.
Teaching technology
A pupil’s relationship with technology is personal, and therefore it is best to provide each pupil with a personal
terminal (1:1). The device is tailored for the user’s needs and offers access to information at all times. This requires
fast connections and wireless solutions that guarantee mobility. A personal terminal creates a feeling of ownership
and makes pupils look after their devices so that they can fully focus on learning. The school currently forbids
pupils to bring their own devices to school, which means that they are not utilised in the learning process at all.
Such devices include laptop computers, camera and smart phones, mobile devices and games consoles. It is easy
to ban them from the school and formal learning but has anyone considered that this may also hinder learning?
We should really be thinking about what the rucksack of the future contains and how its contents support learning.
The majority of adults use computers and data networks at work every day. How many pupils do the same?
Pupils are better at using information and communication technologies than we think, but they use them at home,
in their spare time or with their friends. Is it not the responsibility of the school to educate the employees of the
future information and knowledge society?
Virtual 3D learning and training environments
Virtual worlds will soon be a reality in learning and living. Children have virtual access to everything else bar
the most important thing: their school. Virtual environments have mostly developed on platforms such as Second
Life. In the future we will be able to move between different worlds, virtual spaces, using our electronic identities,
avatars. These spaces can be utilised in learning and teaching. The aim is to create 3D virtual learning environments for pupils. The environment is an extension of the school and a safe place to learn when the time comes to
make the transition from the traditional school into a virtual space. The RealXtend is the platform on which the
entrance hall is built, a learning area that is the model of the future learning environments where pupils use their
own scripts or tools for working in a 3D environment or for building their own worlds. This development closely
follows the developments of the Internet and the services it provides. Radical changes in user interfaces and mobile
solutions can be expected.
Learning environments of the future and learning innovation ecosystem
The ideology is applicable in new school buildings, schools to be renovated and during the planning process.
It is also possible to only change the operational culture. The objective is to offer solutions for the need to develop
the role of teachers, leadership, support services, updating training, educational technology, the building of schools
and the development of the school network. If we only develop one sector, the entity remains the same. The core
ideas relate to the development of learning environments, furnishing solutions and the reform of the operational
culture so that it creates a sense of community and builds a community learning centre. Both traditional and virtual
learning areas are learning environments.
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The idea is to bring educational and learning innovations for 21st century learning, schools and pupils. Test
them in Livinglab type of pilot environments. This reform is based on a clear vision and “the big picture”. Instead
of starting separate reform projects, the school is developed as a unit and change happens on all levels: the teacher’s job description; professional challenges and updating training; strategic leadership; pedagogical and technical
support services; educational technology and learning environments. The main objective is to provide pupils with
21st century skills and to turn the school into a 21st century learning environment through a future-orientated reform programme that consists of projects that aim at the same end.

Abstract
Authentic learning focuses on the learner. Their knowledge, experiences, needs and interests are central to the design of the learning so that the learner becomes an active participant.
New teaching graduates are well equipped with 21st Century pedagogy, but often they are unprepared for the challenge of
students who have not experienced being active learners. Authentic learning opportunities capture student’s hearts and heads for the new ways of learning. Key to engaging students in new authentic learning behaviours is relevance, linking learning to the real world, integration, and assessment for learning.
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Introduction Authentic Learning
Schools are under pressure to engage and change with their communities, due to the impact of global politics, interconnected economies, financial constraints, cultural differences, and new technologies, Bottery (2006).
Therefore, schools are facing the challenge to respond and change in a manner that is authentic for learning, and
incorporates the culture of the community and learning experiences that support the evolving and changing needs
of students. While newly graduated teachers have developed their pedagogical skills it is important that school
leadership and other teachers, coaches, and mentor their new colleagues in developing authentic learning opportunities for students to engage in.
Authentic learning is facilitated real life learning experiences which aim to equip learners with the social and
academic competencies in preparation for their future in a changing global community. Authentic learning focuses
on the learner. Their knowledge, experiences, needs and interests are central to the design of the learning where
the learner becomes an active participant.
Koopman (2007) quotes Roelofs and Houteveen (1999, p. 240), definition of authentic learning as “a process
of learning in which the learner acquires meaningful insights, abilities and experiences that start from intrinsic
motivation and build on insights, abilities and experiences already present”.
This is not a static construct as it is influenced by the interconnectedness of the external community, the
teaching faculty, and the learner (Parens 2005; Peterson 2005; Starratt 2005). Therefore, authentic learning is
also shaped by the global community being dynamic and evolving. Political and economic constraints as well
as cultural and religious beliefs and norms contribute to diversity and uniqueness in communities, countries and
geographic regions.

Exploring Authentic LearninG
Raewyn Eagar
Centre of Excellence Taraz
Kazakhstan
Аңдатпа
Аутентті оқыту оқушыларға бағытталған. Оқытуда оқушыны белсенді тұлға ретінде қалыптастырып
жоспарлау үшін олардың білімі, тәжірибесі, қажеттіліктері мен қызығушылықтары маңызды рөл
атқарады. Жаңа біткен түлектер 21 ғасыр педагогикасымен жақсы қамтамасыз етілген, бірақ көп жағдайда
олар белсенді болмаған балалардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге дайын емес. Аутентті оқытудың
мүмкіндіктері оқушылардың және оқытудың жаңа тәсілдерін басқаратын басшылардың жүректерін жаулап алуда. Жаңа аутентті іс- әрекетке балаларды баулудың кілті ол- орындылық, шынайы өмірмен байланысы, интеграциялар және оқыту үшін бағалау
Аннотация
Аутентичное обучение фокусируется на ученика. Их знания, опыт, потребности и интересы играют
основную роль в разработке обучения так, что ученик становится активным участником. Новые выпускники хорошо оснащены с педагогикой 21 века, но часто они не готовы к этому вызову студентов, которые не испытали быть активным учащимся. Возможности аутентичного обучения захватывает сердца
студентов и руководителей для новых способов обучения. Ключ к привлечению студентов к новому
аутентичному поведению – это уместность, связь обучения с реальным миром, интеграции и оценивание
для обучения.
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The Characteristics of Authentic Learning
The following list is a review of literature which summarises of the characteristics of authentic learning that
when integrated together in to a teaching and learning program, encapsulates the tenants of authentic learning.
•	Recognition of the student’s prior learning, and interests so as to challenge students for building and developing further knowledge, and understanding (Herrington & Kervin 2007; Koopman 2007; Wehlage, Newmann
& Secada 1996).
•	Learning that is linked to real life experiences based on contexts which are both familiar unfamiliar to
students (Glendinning 2005; Koopman 2007; Reeves, Herrington& Oliver 2002 ).
•	Making explicit to the students within the real world there is an interconnectedness of “subjects” that are
traditionally taught discretely in school. Therefore, subject integration within the learning is required to support
the real life context (Herrington and Kervin2007; Reeves et al. 2002, Whelage et al. 1996).
•	Valuing not only academic intelligence, but also emotional and social intelligences (Reeves et al.
2002;Starratt 2005).
•	Student construction of knowledge (Glendinning 2005).
•	Promotion of social interaction in learning through activities which requires students to work in cooperative groups (Herrington and Kervin 2007; Koopman (2007; Starratt 2005).
•	Challenging students to develop curiosity, persistence through higher order thinking skills such as inquiry
learning, problem solving, and critical thinking (Glenndinning 2005; Reeves et al. 2002).
•	Requiring students to communicate and present using a variety of strategies, roles and technologies
(Koopman 2007).
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•	Integrating technology into the learning for the student to use as a tool rather than the topic (Herrington
2007).
•	Activities allow a range and diversity of outcomes open to multiple solutions of an original nature, rather
than a single correct response obtained by the application of predefined rules and procedures (Reeves et al. 2002).
•	Making assessment meaningful, through the integration of diagnostic, formative, summative, and selfassessment in the learning experience (Glenndinning 2005; Whelage et al. 1996).
Implementing Authentic Learning
Authentic learning requires a teacher shift from a didactic teaching style to student centered learning, supported
by integrated assessment, where the teacher takes a facilitation role. Manteni &Kervin (2009). Therefore, authentic
learning in schools requires the teacher to be cognisant of the characteristics of authentic learning as they prepare
and teach. Based on the literature described above a concept diagram was developed (Figure 1) to explain the
development of authentic learning experiences for my own students.

In teaching students ,in the Middle East,secondary students who had previously experienced only didactic
teaching, students found the shift of responsibility from the teacher imparting knowledge to being active learners
very difficult. They were reluctant to work collaboratively and preferred knowledge based material and assessment. It took patience, persistence and high expectations to make inroads into changing their learning. They found
that their grades dropped as their assessments required more than a quotation from their text book; they were expected to apply their learning to other situations and analyze information. In reflection, it took several months for
students to trust that the teaching and learning they were exposed to was beneficial and a better way to learn. In
frustration, a didactic lesson was planned and students were asked for a reflection on the lesson; the students found
the lesson frustrating and boring. Finally they realized that student centered activities they had been engaged in
were much more worthwhile and they had learnt more; they no longer preferred being told facts to copy down and
learn. The key aspects that facilitated this response were; linking real life opportunities, integrating other subjects,
and making connections with people outside of the classroom. Some of the deepest learning these students made
exceeded the learning objectives and success criteria that had been planned.
Conclusion
As teachers and leaders there is a challenge to respond as professionals and change teaching and learning to being
authentic in order to incorporate the culture of the community and learning experiences that support the evolving and
changing needs of students. Educators need to have a sound understanding of the context, culture, diversity, and uniqueness
of our students. This requires flexibility, responsiveness on the part of the educator, be open to experimentation and take
risks rather than be prescriptive, rigid, cautious in planning and working with students using best practice pedagogy.
Walker and Shuangye (2007, p. 185) describe authenticity as an evolving process.
“Authenticity is not something that can ever be truly found; rather it is revealed piece by piece through an ongoing iterative process of learning through purposefully engaging students, teachers and the broader community
to understand the meaning they ascribe to their school”.
Educators must have a sound understanding of the context, the culture, the diversity, and the uniqueness of
students. This requires flexibility, responsiveness, and openess to experimentation in order to take risks rather
than be prescriptive, rigid, cautious in planning and working with students using best practice pedagogy. It is the
responsibility of educators to guide and encourage students to understand how they learn and take responsibility
for their learning. Therefore, to support newly graduating teachers, coaches and mentors authentic learning must
be a part of the developmental program for new teacher graduates in their schools.

Figure 1. Concept diagram: A Summary of the components of authentic learning
within the teaching and learning cycle.
54

References
1. Glendinning, M. (2005). Digging into history: Authentic learning through archaeology. The history teacher.
38(2), 209-223.
2. Herrington, J. & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: ten suggestions and cases
of integration in classrooms. Educational media international. 44(3), 219-236.
3. Koopman, C. (2007). Community music as music education: on the educational potential of community
music. International Journal of Music Education 2007 25: 151.
4. Mantei, J., Kervin, L. (2009). “Authentic” learning experiences: What does this mean and where is the
literacy learning? Refereed conference paper, National Conference for Teachers of English and Literacy, www.
englishliteracyconference.com.au.
5. Parens, E. (2005). Authenticity and ambivalence: Towards understanding the enhancement debate. Hastings
Centre Report, 35 (3), 34-41.
6. Peterson, R. (2005). In search of authenticity. Journal of management studies. 42(5), 1083-1098.
7. Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2002). Authentic activity as a model for web-based learning.
2002 Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA.) pbl-online.
org/About/characteristics.htm.
55

8. Starratt, R. (2005). Authentic academic learning as grounded education for democratic community and social justice. Paper presented at the 10th Annual Leadership & Ethics Conference, Authentic leadership, authentic
learning. State College, PA: Penn State University.
9. Wehlage, G., Newmann, F. & Secada, W. (1996). Standards for authentic achievement and pedagogy. In F.
Newmann & Associates, Authentic achievement: restructuring schools for intellectual quality. (21-48). San Francisco: Jossey-Bass.
10. Walker, A., & Shuangye, C., (2007). Leader Authenticity in Intercultural School Contexts, Educational
Management Administration & Leadership, 35(2), 185-204.
THE EFFECTIVE USE OF ROLE PLAYS IN IMPROVING FLUENCY AT
PRE-INTERMEDIATE LEVEL
Shaimakhanova D.S.
Nazarbayev Intellectual School of Physics and Mathematics, Astana
Kazakhstan
Аңдатпа
Тіл тек қана мектептің пәні емес, біріншіден, сөйлеу құралы болып табылады. Рөлдік ойын – бұл
сабақ үстінде жасалған шынайы өмірден алынған тілдесім. Осы жұмыс рөлдік ойынның құрамында айтылым дағдыларын (сөйлеу жатықтылығы) жетілдіру жолына бағытталған. Мұнда рөлдік ойындардың
маңызды ерекшеліктері соншалық еселенеді, сондай-ақ ағылшын тілінен білімнің базалық деңгейінде
сабақ кезінде ойынды өткізу тәсілдері түзіледі.
Аннотация
Язык является не только школьным предметом, но, прежде всего, способом общения. Ролевая игра
– это общение из реальной жизни, созданное на уроке. Данная работа ориентирована на пути совершенствования навыков говорения (беглости речи) в контексте ролевых игр. Здесь категоризируются наиболее
важные особенности ролевых игр, а также способы проведения игр во время урока на базовом уровне
знаний по английскому языку.
Abstract
Language is taught by teachers not just as a school subject, but mainly as a means of communication. Role
play is a real life communication created during the lesson. The work is oriented on the ways of improving
speaking skills (fluency) in the context of role plays. It categorizes the most important features of role plays and
their conducting during the lesson at the pre-intermediate level of English.
Speaking is one of the most investigated spheres of teaching. There are a lot of methods to develop or to improve speaking skills. A really interesting field in teaching speaking is fluency. Improving fluency is a question
brought up for a discussion by number of English teachers. I believe the role play to be the most effective and
useful technique for improving fluency at Pre-Intermediate level at a secondary school.
Referring to the investigations in Speaking most of scientists consider a role play as a teaching strategy has
much to offer for improving fluency in speaking. According to Joyce and Weil role playing motivates students
‘socially and intellectually’, as naturally such learning deals with social life [12]. Poorman, maintains that students interests in the topic is influenced by integrating role play activities into the lesson [14, p.32]. Both Huyack
and Ettkin Snyder emphasizes that role play improves communication skills and enhances communication [11].
According to Jones, students “must accept the duties and responsibilities of their roles and functions, and do the
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best they can in the situation in which they find themselves.” Silver describes the use of role-playing emphatic in
personal concerns, problems, behaviour, and active participation [13].
Students sometimes reluctant to do role play activities at the lesson in order to improve fluency in speaking. It is
possible that L1 has a great influence on this issue. That is why the aim of my research is to study the effectiveness
of role playing. We should remember that language is taught by teachers not just as a school subject, but mainly as
a means of communication. Role plays is a real life communication created during the lesson.
In view of the aforesaid, I set myself the following tasks:
• To study and analyze some general information about role plays, and specifically about the background of
role plays in teaching foreign languages (English).
• To emphasize on some facts, which influence on the effective use of role plays for improving Speaking Skills
(fluency) at Pre-intermediate level. Among them there are criteria to make role plays effective; some types of role
plays, focused on improving fluency in speaking; and, certainly, the particular relevant roles for teachers to support
students to improve their fluency.
1. The idea of the role plays. 1.1 Background of the role plays
Role playing has developed as the method of working on real life situations. According to Blatner the role playing method is considered to be “a natural vehicle for learning” [9]. On the one hand it is a psychological procedure
of different kinds of a therapy, on the other hand this approach is useful for educational purposes, such as trainings,
or lessons oriented to the understanding of literature, history, and even science. Over two thousand years ago the
Greek theatre actors played the roles of literary characters. The words to act out were written in “rolled-up” papers,
which were later called as the “role” among actors. Thus, the term “role” originated [1, p. 65].
Role playing were considered to be an essential part of the sphere of business in the middle of 20th century. As
Kurshan explains “walk a mile in my shoes” is a good advice, children learn everything easier in case they have
found themselves in another’s place. This is the case with role playing process [13].
1.2 EFL background of the role plays
English language is becoming a universal language across the globe. Every English teacher stepping into the
classroom tries to choose the best methods of teaching English. The development of English teaching methodology
has its beginning from the Grammar-translation and the Audio-lingual methods, proceeding to the other approaches used more nowadays, like the Communicative approach, the Project method, and others. Finally, all the methods
have their ultimate aim to teach students the language as a means of communication, not just the language itself.
Turning back to the history of English methodology we can observe the changes which English teaching methodology has underwent. Since the 19th century the Grammar-translation method was far-famed mostly in Europe.
This method was mostly focused on teaching students about the language, but not how to use it practically.
Then, another old-fashion method became as popular as the Grammar-translation method. It was called the
Audio-lingual method. Audio-lingual method was oriented on drilling. The artificial way of learning English as a
foreign language was found as a boring method among students. But, in fact, this approach is useful for beginners
to learn vocabulary [6, p. 56].
Top-level specialists in the sphere of linguistics hold that the Communicative approach might be the most
effective English language teaching method. This method was applied over 50 years ago for the first time. The effectiveness of this approach was proved by number of leading language schools of the world. The Communicative
method of EFL teaching has better advantages among all the other methods of teaching English: since the first lesson the communication in the class is realized by the means of English language; and a great exposure of language
plays an inestimable role in its learning. Thus, the combination of these two factors helps students to overcome the
language barrier during short period of time [15].
Today, a lot of modern methods and approaches are formed on the basis of the Communicative approach, such
as TBL, Functional approach, Content-based learning; methods for improving different language skills like Speaking, Writing, Listening and Reading.
In view of the aforesaid, the role playing during the English lesson gains in importance.
Role play is an excellent way in which to stimulate, in the classroom, real communication that is relevant to
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experiences outside the classroom (Shrum and Glisan, 1994). In role play students can have an opportunity to use
their knowledge of vocabulary, of narration, of speech acts, of discourse fillers, of turn taking, of pauses, of intonation and stress using, and so forth.
Harmer asserts that in order to speak English fluently it is necessary to have a good pronunciation, to master such
features of speech like stress and intonation patterns and to speak in connected speech [3, p. 89]. Among different
speaking activities the role play activity is found as “both meaningful and challenging” for students [2, p. 49].
Any speaking activity when you found yourself in imaginary situation, or pretend to be another (imaginary)
person is called role play. In first case the role play deals with the functional language, which is being operated by
students in created situations like “Ordering meal”, “At the airport”, etc. The term “Imaginary people” means the
students play out the roles of the President, the doctor, the estate agent, etc.
Role play helps children reach outside their world and embrace the feelings, emotions and plights of others. It
is widely used in the lower grades to help children explore the world around them [14, p. 41].
2. The effective use of role plays for improving Speaking skills (fluency) at Pre-Intermediate level
Role play is a learning implement for any teacher, especially a language teacher. Role play is referred to a
kind of speaking tasks. To be effective in speaking opportunities for leaners any role play should fit the following
criteria [7, p.90-91]:
The criteria of effectiveness of role plays

Table 1.

Productivity

language productivity of the task is a necessary thing for a teacher and students to be
involved into a free language speaking atmosphere

Purposefulness

the productivity of language is directly depends on the purpose of the speaking activity.
The more significant the task is for students, the less reluctant they will be in doing it. As
for a teacher, the more useful and appropriate the task is, the easier it will be for a teacher
to achieve the aims of a lesson

Interactivity

a speaking task should be as more interactive as it is possible in order to be prepared for
the ‘real life language use’. So the role play can be organized both as a pair work, or a
group work, where the students will have an opportunity to speak as much as possible

Challenge

a speaking task should be straining for learners, so that to challenge them in using all their
‘communicative resources’ to achieve the aim of the task. But over-challenging the task
will make students use their L1, so making task too difficult is not appropriate all the time

Safety

every coin has too sides, so any challenging task should be safe and motivating for
students not to lose their confidence to use language fluently. A teacher should support the
students; and he should not be so strict for them in making errors during speaking, but, on
the other hand, the students need to remember that their teacher is also their instructor to
be followed

Authenticity

role plays based on real life situations (kinds of topics, genres, situations) are the most
appropriate for any English lesson. Realia and props can really bring a role-play to life.
Along with this a teacher should take into account learners’ needs and interests. The right
combination of the task being real and relevant will provide the acting out of the role play
being more creative, autonomous in language use, and spontaneous, with less preparation,
and more unassisted
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Improving fluency of students in speaking depends on the type of the role play which is hold during the lesson. 3
Different types of the role plays influence on the self-confidence of the students which in its turn has a great
effect on their fluency during the role play. In the article How to Teach English Using Role-Plays, and When (Not)
to Use Them retrieved from http://busyteacher.org/3694-how-to-teach-role-plays there are the examples of different types of role plays, focused on improving fluency in speaking.
• Mini role plays – this is an everyday lesson practice activity. Comparing it with a model dialogue it is
much more creative and demands free language use. A model dialogue with several sentences will take about five
minutes, and it will be less relevant to students’ interests and to the real life situation, it will be even considered
like not practical activity. As for the mini role play, it is more challenging and will take more time for preparation
and acting out. Using it after model dialogue is an excellent opportunity for students to make their speech more
fluent if the students have a good understanding of new material. In mini role plays students usually work in pairs.
It is significant that the role play is like a rehearsal of what students have already exchanged, which results in more
confident and fluent speech of students at a second time [8, p. 37].
• A role play lesson – such lesson will be more suitable after several lessons on the same topic, like a consolidation lesson. It is better to put students into small groups of 3-4, and give each student the chance to speak at
least 3-4 sentences during the role play. The preparation time for the role play should be almost equal to the performance of it. The exercises must be chosen properly in order to create a good foundation for improving fluency in
the role play activity. If the students eager to perform their role play in front of the class, each group should have a
possibility to do it, or it is possible to reserve it to the next lesson if there is no time left, But in case if the students
are reluctant to do it, asking for some volunteer groups is a good strategy.
• Role-plays as end of term projects – such role play can take many themes from the course book. Such
kind of lesson need to be prepared beforehand. So the students will have more than one lesson (introducing the
project, dividing the class into groups, and letting students brainstorm followed by classes for script development,
practice sessions, and final performances). The students’ objective is to use knowledge received during the course
in real life situations, hence to make their speech more vivid and fluent. A teacher should decide how he is going
to evaluate his students before they act out the role play. The creativity, fluency, proper pronunciation, acting, and
many other things may be assessed [10].
Role plays usually take much time both for planning and holding them during the lesson. However, they are
generally easy to be conducted. Any type of role plays is agreeable both for a teacher and a student.
To get students to speak fluently the teacher should not forget about his main roles during any role play lesson.
Harmer suggests ‘three particular relevant roles’ [3, p.347] for teachers:
Table 2.

‘Three particular relevant roles’
The role of
teacher

The main functions

Notes

Prompter

To support students with
further speaking activity,
by giving some props
for speaking, without
shattering the conversation or displacing students’ roles.

However, in some cases, if a teacher is sure that students are able to
get out of the situation themselves, inciting language and ideas in
their minds the teacher can stay away from helping the students, so
that making the task more challenging, but safe at the same time.

Participant

To facilitate students’
role play conversation
implicitly, mainly keeping the ball (of conversation) rolling.

It is sometimes appropriate for teachers to get involved and take part
in the role-play themselves. The importance of teachers is secondary; teachers should not have too much talk in conversation with
students, so as to give them more opportunities for speaking.
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Feedback
provider

To give feedback on oral
fluency during the activity or after the task.

Correction during the role play task may 1) demotivate students in
further fluency activities; 2) it will be fruitful to arrange the conversation without any doubts and freer of misunderstanding for students. It depends on how courteously a teacher corrects a student.
Feedback after the task can be useful and not appropriate at the
same time. Such corrections won’t disrupt the oral fluency of students. But if a teacher doesn’t note down students mistakes immediately, he won’t be able to discuss their mistakes after the role play.

Teacher play a great role in teaching speaking not only during or after the role play activity, but also it is very
important for a teacher to organize such activity. It means that giving clear instructions, demonstrating the activity,
and being sure that the students understand the aim of the task are of great importance both for a teacher and for
students [5, p.199].
Having studied and analyzed the scientific and methodical literature on the role plays, I came to the conclusion
that improving fluency in Speaking through role plays is an effective way of teaching pre-intermediate level students. It is better if the role play lesson is in general agreement with the criteria, suggested by Thornbury, in order
to make your lesson more purposeful, productive, challenging, authentic, safe, creative and interactive.
I acknowledged that every teacher should not forget about his/her main roles during holding the lesson. From
my own experience, I think that effective organizing of the role play activity during the lesson is the most important issue for the teacher. Prompting, participating in the lesson and giving constructive feedback are also not less
important things for the English teacher.
Summing up all those things, I’d like to say that holding role plays is both interesting and challenging for the
teachers and students at the same time. In order not to have reluctant students the English teachers should motivate
students all the time by giving them real objectives to achieve, praising them, establishing a good rapport with
students, and holding a really captivating role plays appropriate to learners’ needs, characteristics, and level.
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1THE COMBINING PROCESS APPROACH AND PRODUCT
APPROACH IN FORMAL WRITING
Shakirova Z.O.
Centre of Excellence, Karaganda,
Kazakhstan
Андатпа
Осы жұмыс үшін, мен хат жазудың үдеріс және продукт тәсілдеріне тоқталдым, себебі менде жие
мұғалімдік жұмысымда хат жазу проблемасы болды. Сонымен катар, біз ресми хатын жазған кезінде
қалай үдеріс пен продукт тәсілдерін түйістіре алатынымен, мен таныс болған жоқпын. Үдеріс тәсілі
идеялардың бірнеше кезеңдерінен тұратын ұйым болып келеді. Бұл кезеңдері хат жазуға және оны
талқылауға, және қорытынды болжам шығаруға көмек көрсетеді. Олар оқушылардың білімдерін
кеңейтеді, және оқытудағы әріптеп ресми хат жазуға зейіндерін жоғарлатады. Бұл жұмыстың рөлі
оқушылардың қызығушылықтарын оятуына және үдеріс тәсілдің жазу жолдарының ұйым кезеңдерімен
таныстыруына бағытталған. Бұл менің үмітімде, мынадай жағдайда менің оқушыларым ресми хаттар
жазуға дағдылары арттырылады, оларды оқыта мен өзім олармен бірге оқимын.
Аннотация
Для этой работы, я решила сосредоточиться на процессе и продукте подходы письма, потому что
моей преподавательской работы я часто имела проблемы в написании письма. Кроме того, я не была
знакома, как мы можем совместить процесс и продукт подходов, используемых официальные письма.
Процесс написания может быть определено как организация идей, которые следует процесса записи с помощью нескольких этапов. Эти этапы помочь писать письма и обсудить идеи во время работы и, наконец,
для создания оканчательной версии. Это может расширить знания учащихся и предоманстрировать свои
способности в обучении формальном письме буквами. Роль работы, направленных на стимулирование
интересов студентов и познакомить с организацией стадии написания процессного подхода. Это в моей
надежде, что таким образом мои ученики будут совершенствовать свои навыки в письменном виде официальных писем, обучая их, я буду учиться тоже.
Abstract
For this work, I decided to focus on the process and the product approaches of writing, because in my teaching
experience I often had problems with writings. It seemed to me not only could I not cope with this issue but other
teachers come across it. Due to this research I began to investigate the combination of these two approaches used
formal letters. During this research I will concentrate on using stages of these approaches in the teaching writing
formal letters. The writing process can be defined as an organization of ideas which follows process of writing
using several stages. These stages can assist to write letters and discuss ideas during the work and, finally, to
produce the final version. It may enhance learners’ knowledge and demonstrate their abilities in the teaching
formal letters writing. This work’s role aimed to stimulate students’ interests and introduce with the organization
stages of the process approach writing.
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After 1960s L2 writing has been involving in much attention. Harmer (1998) presumes that writing is the most
important skill in learning language. He noticed that “The reasons for teaching writing to students of English as
a foreign language include reinforcement, language development, learning style, and more importantly, writing
as a skill in its own right” [1, p. 79]. Writing is become not only for L2, also in our life, particularly spread of information such as formal letters. L2 teachers of writing are looking for approaches. Unfortunately, it is not so easy to
implement these techniques in ESL. From the late 1970s to the 1980s the process approach has been to influence
in L2 lessons. Writing focuses on the product still, and the process approach concentrates on the process of writing.
A communication of using formal speech in which the sentence will be written logically and grammatically
is known as writing (Muzaffar, 2011). Silvia (1993) proposed that in order to be efficient in writing English as
the second language (ESL), we should know the stages of the writing process approach which are involved in the
second language (L2) writing. Overall, L1 and L2 writing can be supposed to be identical, because what we have
learned in L1, we can use in L2 writing. There are some suggestions that L1 and L2 are similar in writing outline
such as creating writing of process, collaborative writing, involving planning, evolving ideas and learning the
appropriate language to express (Silvia, 1990). According to Carol (1982), the L1 and L2 relationship might be
researched as either interference of L1 and L2 writing or as request of L1 and L2 writing. In other word, it means
that the first language provided the writing data with approaches, which have begun before the second language.
The language which we have gained in L1 we are able to use in L2.
The product approach
Written texts are the products of the groups, during writing the author can make notes or comments about
the text. The product approach is traditional teaching method. Over the last 20 years, the process and the product
approaches have completely dominated in the teaching writing process (Barger & White, 2000). The term “approach” was used the first time by Marton (1997), he observed students’ quality of the writing process (as cited in
Lavelle and Zuercher, 2001).
Pincas (1982) stated that an attitude in which students may simulate a model text is known as the product approach (Badger & White, 2000). It is final product as checking spelling, grammar or pronunciation. The product
approach is divided into four stages: familiarization, controlled writing, guided writing and free writing (ibid).
The stage of familiarization is focused on conscious perception of texts. Controlled writing and guided writing are
similar skills affect more free works. Writing letter can be as a part of real life. Such activity refers to free writing.
Steele (2004) composes four stages of the product approach (Karmul & Moniruzzaman, 2010):
Students study the model of the text and features of genres. For example, if we take formal letters it will be
written in formal requests.
This stage should be controlled practice of the highlighted features. If it is formal letters it will be also formal
requests such structures as “I would be grateful if you would …”.
The most important stage is where ideas are planned.
The last stage is the end product of the learning process. Students compare their writings and use skills, structures and vocabulary to produce the product.
The weaknesses side of the product approach is that the process approach such as planning texts may give little
role, and skills and knowledge of learners may be unvalued (Badger &White, 2000). Also, the product approach
pay attention more on accuracy.
The strength is that they should follow through linguistic knowledge of texts and they imitate in one way that
they learn (ibid).
Ting (2010) supposes that Chinese learners are got used to the product approach with using traditional method
thereby they can get high assessment in exams.
The process approach
From 1980s the process approach has begun to apply to ESL writing classes. It is a method which may use
in many different ways. Nunan (1991) persuades that the process approach go through writing texts (Onozawa,
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2010). Brown (2001) contends that the process approach takes more attention on the model of the texts in which
students check in final product and determine contrast criteria such as content, vocabulary, planning, using grammar, spelling and punctuation (ibid). On the other hand, the process approach may give a great opportunity to
regulate in their own writing how they think. It means that students transfer their ideas to the readers through
process of writing such as prewriting, drafting, revising and editing. In the second stage Brown (2001) advices
that the process approach can be one of the benefit in learning the language (ibid). Also, Nunan (1991) affects that
the process approach focuses on the collaborative writing as increasing to the motivation of learners and evolving
positive relationship to the writing forms (ibid).
Process approach is also a method which is focused on the writing process how to teach writing and can be as
a cue to the product approach. Numerous teachers are familiar with writing process techniques (Hyland, 2008).
The process approach can be referred to various skills, which support the extension of using language and improve
learners’ abilities and knowledge in the writing of process.
Tribble (1996) [1, p. 37] suggested that “the process approaches are writing activities which move learners
from generation of ideas and collection of data through to the ‘publication’ of a finished text” [1, p. 154] and researched stages of process approach as prewriting, composing/ drafting, revising and editing (as cited in Badger
&White, 2000). Students are collaboratively involved in planning, organizing, revising and editing. This approach
basically seems as linguistic skills such as planning and drafting, therefore, linguistic knowledge is less such as
grammar and text structure. In the process approach teachers can make easier learners’ writing. Young children
evolve their mother tongue as babies, whereas learners’ of the second language develop their writing skills rather
than consciously learn. Richard (1990) directs that the writer must accept with the genre which is going to write.
The reader expects that the writer presents the right structure and schema of discourse, and if the writer is refused
to follow it can be fairly unsuccessful in writing letters. Tribble (1996) supposes that to make progress in writing
letters depend on appropriate style or choice than having control on language system.
The process approach is considered all letters as creative exercises, which damages time and an appropriate
feedback in order to write well. In the process of writing, the teacher receives to correct the product without any
interference. Writing should be coherent and cohesive, which will be produced the work logically and smoothly
clear. The writer should know the aim and stages of he/ she is writing in order to make it more meaningful.
According to Oshima and Hogue (2006), in the writing process approach students organize their ideas, secondly, learners make a plan of writing, and thirdly, they edit their letters. Otherwise, they can make a choice that
helps them with following statements: choose a topic that interests them, and choose a topic that fits the assignment
(ibid), then they follow through the writing stages.
However, Steele (2004) states that the process approach writing consists of eight stages such as brainstorming,
planning, mind mapping, the first draft, peer comment, editing, final draft and teacher’s evaluation and comment
(Karmul & Moniruzzaman, 2010).
Brainstorming. This stage generates ideas through discussion and brainstorming. It may discuss the qualities
according to the following theme. Also, it carries out the arguments such as reasons or problems of writing formal
letters.
Planning. Learners interchange with ideas and made useful decision of qualities and ideas. If learners are not
ready yet, they can discuss with their classmates, friends, from their group or from others (Leki, 1998).
Mind mapping. This stage facilitates students’ texts with the help of structures and lines where learners include
their ideas.
The first draft. Students write the first draft in groups or in pairs.
Peer comment. Students exchange their drafts with each other and evolve their awareness of their ideas, while
reading students may enhance their own drafts. Harmer (2004) suggested “the first version where a piece of writing
as a draft is known as drafting” [5, p. 5].
Editing. Editing can promote writers to see their mistakes. This stage observes grammar mistakes. If writers are
ready, they can have extra time in order to correct mistakes on spelling, grammar and punctuation, add numerous
information or explanations which are relevant to the theme and try to get more constructive feedback from their
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classmates or other category of readers. They can look at both side the original plan and final draft. “Students not
only learned their own strengths, but also modeled those strengths for others” (Dale, 1994) [9, p. 67]. These comments will help to write the last draft. If they have done their draft, but they are not satisfied with their writing,
they may reread the text one more time, and change where it is necessary (Leki, 1998). Drafts are focused on peer
feedbacks and return back.
Final draft. Final draft is produced and written by students. The final version can be produced for the whole
class. Moreover, learners may notice their strengths and weaknesses. The important thing can be read by others.
Teacher’s evaluation and comment. Teachers evaluate and give feedback on students’ writings.
The drawbacks of the process approach is that it may produce the same process writing such as why texts
produce in such way, and learners offer insufficient writing texts specifically in the area of linguistic knowledge
in order to write well. Therefore, time is limited, because during writing might not be enough time- consuming.
Various activities can be adopted in the process approach. The main benefits are that students improve their
skills taking part actively in writing and contribute evolving their writing abilities. Also, excellent works are produced with some drafts.
Combining of the process and the product approaches
In EFL and ESL context two approaches are significant in writing. The process approach may generate students’ ideas in writing. It makes students to write fluently in the second language and plan thoughts in systematic
ways. Also, the product approach is necessary for students to require appropriate level following the tasks. The
product approach focuses on the end of the process approach. Therefore, this approach may emphasis on grammar
and final product. Texts can be as a key of students’ learning. In this case traditional approach can be dominated,
and students are limited in supplying texts to produce from sample into inputs. Evaluation of writing is made used
grammar and range of vocabulary (Hedge, 1988 as cited in Karmul & Moniruzzaman, 2010). Batstone (1994)
states that teachers mix control of language and the creative of language. Kim & Kim (2005) persuade that scaffolding can be method for it. This may facilitate collaboration between teachers and learners. According to Gibbons (2002), scaffolding is a temporary structure in which learners can build skills and help to obtain knowledge
(ibid). Karmul & Moniruzzaman (2010) provide the integration of the product and the process approaches with
the following ways:
- Guided brainstorming, it is where students supply ideas and support them in the brainstorming.
- Top down, where students point out the main ideas.
- The emphasis on the final product which is provided specific guided question.
- Some aspects of model texts such as using “Sincerely Yours”.
- Discussing between writer’s and reader’s identity.
Writing formal letters
Letters are used for communication especially in formal contexts. Formal letters include more style of maintenance, because they are more suitable for everyone to communicate in polite way or get a job. For example, you
would write an invitation letter to your administrator in order to take part in debate competition, and you will write
the letter in formal writing, because it makes more capacities in view of respectful. Letters should also be well
planned as compositions (Burton & Humphries, 1992).
From the beginning of “telephone era” writing letters began to pass away, because computers also have invented and forecast thought that people do not need to write paper letters, however, post officer generated to receive
letters more and more and it is necessary for job and business (Burton, Humphries, 1992).
Formal letters should be written literately. Letters has similar form in writings in each country. However, there
are several ways of writing formal letters such as a job application, an acceptance, recommendation and asking
for permission. Each of these letters has own rules of writing. It will be easier to write formal letters if you have
pattern of letters.
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Summary
This work focused on the merits and demerits of the process and the product approaches, in order to increase
learners’ knowledge and develop their abilities in formal letter writing. Also, it discussed combining of two approaches teaching writing. These concepts will be influence on my future teaching. This research could help me to
understand how to use model text in appropriate way.
To sum up, the process and the product approaches may facilitate tasks during teaching writing easier and
faster, rather than to judge. If you are got acquainted with the stages of the writing process approach, you should
not be afraid of writing exercises, because you have already known how to use them and the model of texts in the
writing. Also, due to working in groups you have a great convenience to share your ideas with peers and produce
final version.
References
1. Badger, R. &White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing, ELT Journal, 54/2.Oxford
University Press. Retrieved January 15, 2012, from http://eltj.oxfordjournals.org/content/54/2/153.full.pdf+html
2. Burton, S.H. &Humphries J.A. (1992). Mastering English language. 2nd edition, 106-119.Britian. Macmillan press.
3. Edelsky, C. (1982). Writing in a Bilingual Program: The Relation of L1 and L2 Texts. 	TESOL Quarterly, 16 (2), 211-228. Retrieved January 25, 2012, from JSTOR.
4. Harmer, J. (2004). How to teach writing. 9th impression. Edinburgh. Pearson Education Limited. Longman.
5. Harmer, J. (2007). The practice of English Language Teaching.4th edition. Edinburgh. Pearson Education
Limited. Longman.
6. Hyland, K. (2008). Writing theories and writing pedagogies. Indonesian Journal of 	English Language
Teaching, 4(2). Retrieved January 25, 2012, from http://www.google.co.uk/
7. Karmul, H. & Moniruzzaman, A. (2010). Approaches to Writing in EFL/ESL Context: Balancing Product
and Process in Writing Class at Tertiary Level. Vol. 15, No. 1-2. Journal of NELTA.
8. Kroll, B. & Silvia, T. (1990).Second language writing: Research insights for the classroom. II. Series, 1123. Cambridge, Cambridge University Press.
9. Leki, I. (1998). Academic writing: Exploring Processes and strategies.2nd Edition. Cambridge.
10. Onozawa, Ch. (2010). A Study of the Process Writing Approach – A Suggestion for a an Eclectic Writing
Approach. No. 10. Retrieved March 22, 2012, from http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-10/onozawa2.pdf
11. Oshima, A. & Hogue, A. (2006). Writing Academic English.4th edition. England. 	Longman, 265- 277.
12. Reither, J. A. & Vipond, D. (1989). Writing as Collaboration. College English, 51 (8),
885-867.Retrieved January 19, 2012, from JSTOR.
13. Silva, T. (1993). Towards an Understanding of the Distinct Nature of L2 Writing: The ESL Research and
its implications. TESOL Quarterly, 27 (4), 657-677. Retrieved January 15, 2012, from JSTOR.

65

AN INQUIRY INTO SCHOOL NETWORKING FROM A LEADERSHIP PERSPECTIVE
Sharimova A.
MA in Educational Leadership and Management
Center of Excellence
AOE “Nazarbayev Intellectual Schools”
Kazakhstan
Аңдатпа
Мақалада мектеп желілерінің рөлі, мақсаты мен тиімділігімен қатар, болжамдалатын тәуекелдері
зерделенеді. Көшбасшылықтың маңыздылығы кедергілерді жеңу мақсатында мектеп желілерінің тиімді
жұмыс атқаруымен негізделеді.
Аннотация
В статье исследуются роль, цели и эффективность совместной работы сети школ с учетом гипотетических рисками. Обосновывается роль лидерства для преодоления барьеров с целью эффективного
функционирования сети школ.
Abstract
The article explore the role, purpose, and effectiveness of school networks together with possible concerns. It
stresses the role of leadership in the process of overcoming possible barriers to effective networking.
The modern world can be characterised by the existence of various forms of organisations; however, there is a
remarkable trend that teamwork and collaboration have become essential aspects in the process of raising organisational productivity and innovation. These new features of contemporary organisations are peculiar not only to one
organisation, but also extend to the formation of inter-organisational networks (Ávila de Lima, 2010).
Another root of networking is that professional learning takes place in a ‘community of practice’ (Wenger,
1998), because learning is not solely an individual process but also social; thus, there is a need for a deeper understanding, and creating of favourable conditions which support and encourage professional learning and commitment to a profession.
Networks may be categorised as well-suited organisational forms for an ‘information age’, in comparison with
bureaucratic organisations (Ávila de Lima, 2010; Friedman, 2005; Lieberman, 2000). Looking at the present-day
business world, it can be noticed that there is an increasing number of acquisitions, joint ventures, partnerships
and other forms of alliances. As for the education world, networking, as an education phenomenon, supported by
academics and policymakers, has become an integral and essential part of educational change.
Therefore, in most approaches to school improvement, networking is regarded as an essential aspect. Academics and policymakers are promoting school-to-school networks based on various assumptions, the most important
of which, presumably, is that schools have a shared interest in learning, and similar problems, which are easier
to solve collaboratively; thus, there is a high degree of improvement at different levels, which helps to promote
system-wide education change.
Simultaneously, it should be admitted that, although teachers, schools and other educators have already networked in different ways for many years, the idea of school improvement with help from formal networks has
recently become a policy agenda in many education systems, particularly, in the UK, where a rapid movement
towards collaboration and networking can be seen from 2002, when the National College for School Leadership
(NCSL) established the Networked Learning Communities (NLC) (Stott et al., 2006).
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Defining networks
The answer to the question of what networking is may be different according to the field of usage. The most
generalized is the definition from the Oxford English dictionary, where network is ‘a group or system of interconnected people or things’. As for schools, in the paper produced for the National College for School Leadership in
England (2004), a Learning Network is defined as, “A group of schools, probably with other partners, which join
together to plan, implement and monitor a range of activities that will enhance learning and teaching within and
across the schools and make a positive difference to pupil achievement.”
Movement towards collaboration and networking has recently become one of the aspects of school improvement. In some countries, particular in the UK, it has become a policy agenda, as in 2002 the National College for
School Leadership (NCSL) established Networked Learning Communities (NLC) (Stott et al., 2006).
The definition of NLC proposed by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
emphasises knowledge transfer, and professional learning, and their position in the education structure, as it was
based on the research of professional learning communities (PLC):
Networked Learning Communities are purposefully led social entities that are characterised by a commitment to quality, rigour and a focus on outcomes.... They promote the dissemination of good practice, enhance
the professional development of teachers, support capacity building in schools, mediate between centralised and
decentralised structures, and assist in the process of re-structuring and re-culturing educational organisational
systems (OECD, 2003, p.154).
The role and purposes of networking
One of the first main arguments for networking is rooted in the contemporary understanding of knowledge
formation. It has been argued that along with the process of individual knowledge formation, knowledge creation
is the process of participation in different cultural practices, in other words knowledge is created with a help of
dialogues which makes ideas, beliefs, and ‘tacit knowledge’ (Polanyi, 1997) explicit and accessible. Thus, the
central idea is learning from each other (Lieberman and Pointer Mace, 2010; Veugelers, 2005;).
When people in Networked learning communities combine outside explicit knowledge with ‘tacit knowledge’,
with the aim to solve their ‘burning’ issues, innovative solutions are more likely to arise (Nonaka & Takeuchi,
1995). That is why, in Education, the process of supporting innovation and the development of networks play a
crucial role, being an essential complement and not an alternative to existing forms of public provision (Bentley
et al. Online, NCSL). In this light, Bentley (online, p.4) proposes four reasons for networks of schools. The first
is that “Networks foster innovation”, they are a “place for new ideas”, they “provide challenge and discipline to
teachers’ learning” and the last is that “Networks help to integrate services”, based on the idea that to educate a
child, there is a need for more than one teacher.
Having agreed with other scholars, Lieberman (2000) concludes that, as the result of teachers’ mutual learning,
networks have become a vital force for teacher development and school change. When teachers participate in networks (voluntarily), they are open to learning and have an opportunity to learn not only from their own experience,
but also from research and other people, their colleagues or academics. Thus, there is an increase in professional
development, as networks contribute to teachers learning, opens them to critique, and enlarges their repertoire
(Lieberman and Pointer Mace, 2010; Wilding and Blackford, 2006; Varga-Atkins et al., 2009).
In regard to professional development, Veugelers and Zijlstra (2004) argue that networks extend professionalism, because, as a result of working together with other colleagues and being a part of a larger educational community, teachers broaden their perspectives. For instance, Veugelers (2005), Day and Hadfield (2004) point out, that
within most networks there are various methods of professional development, particularly, action research, where
by means of constant reflection in, on and about action (Schön, 1983), teachers are able to challenge their current
educational practice and stimulate educational change.
Having acknowledged that one of the general goals of networking is learning and school improvement, Muijs
et al. (2010) offer two more possible goals of networking in the present education system. They indicate that networking broadens opportunities, as schools working with each other and with “other external agencies are more

67

able to provide a full serves to pupils, addressing the social, health, and psychological needs of pupils in ways that
would not be possible for individual schools” (p. 7). Another possible goal of networking, showed by them, is the
idea of networking, bearing in mind the idea of business, which means “to save materials and staff costs to apply
for funding through joint bids (Nooteboom, 2004) or for the provision of more effective and scalable CPD activities (Hadfield, 2005)” (p. 7).
Another role of networking, which is not usually divulged by most of the studies, but clearly stated by Veugelers & Zijlstra (2004) and Hadfield & Chapman (2009), is that of interpretation of Government Policies: when
teachers of different schools discuss between themselves, there is a possibility of having better understanding of
the consequences of governmental policy and different opportunities for restructuring education and implementing
policy. Simultaneously, networks of teachers can also influence Government Policy, by means of giving feedback
as a group. According to Veugeler’s (2005) point of view, networks are considered to be ‘bottom-up’ movements,
as teachers and principals have an opportunity to express their opinion and benefit from being a large group of
educators to influence educational policy. Moreover, networks promote the potential fundamentally, to change the
local operation of an education system (Hadfield, Chapman, 2009).
Consequently, the increase of networks of schools, principals and teachers may be regarded as the process of
teacher empowerment by means of letting them ‘speak’ and learn in a social context, where their ‘tacit knowledge’
is valued. In other words, teachers become an integral part of educational community (Veugelers and Zijlstra ,
2004; Veugeler , 2005; Harris and Muijs, 2004; Stoll et al., 2006; Bolam, 2008).
In the bounds of system-wide educational improvement, specifically in the most challenging context, Chapman
and Fullan (2007) state that “collaboration [networking] between differently performing schools can help to reduce
the polarization of the education system, to the particular benefit of students who are on the edges of the system
and performing relatively poorly” (p. 207).
However, along with collective aims, there might be an individual, self-centred motivation to be involved in
networking. For instance, it may be a splendid opportunity for someone to take on a leadership role, which he or
she could not achieve in his/her school, and in this way it helps to develop a career (Hadfield and Chapman, 2009).
Additional prestige, for being a leader not only of one school, may also be a reason for school leaders to form a
network (Muijs et al., 2010).
Effectiveness of networks. Empirical research
Although the important role of networking is evident from a theoretical point of view, the practical effectiveness of it is an interesting question. One can still doubt the fact that networks can make a difference, or have an influence on classroom practice and student learning, and support for this query may be estimation made by Hadfield
and Chapman (2009). They state that it is extremely difficult to track the impact of any network as it has multiple
connections and interactions; thus it might be highly problematic to maintain that any success or failure happened
in classroom practice owing to a joint school development session.
Therefore, having admitted that it is somewhat problematic to identify the degree of networking effectiveness,
various empirical researches suggests that networks have an impact throughout the school, having an effect on its
leader, staff, pupils and sometimes even parents and local communities.
The most powerful evidence of the network impact on students’ achievement can be considered in a systematic
review of school networks from 1995-2005, conducted by Bell et al. (2006, cited in Ávila de Lima, 2010). They
identify eleven studies, which investigated and reported the networks’ impact on students’ achievement and commitment, where six of the studies demonstrated a high influence. A high impact was manifested in increased academic achievements, enhancement in progression and employment rates. Two studies were recognised as having a
medium achievement impact. In one network, there is a decline in the difference between economically disadvantaged and non- disadvantaged students, and minority and non-minority pupils; whereas another uncovers a mixture
of student achievements from improvement in performance to a rise in students’ reflection and responsibility for
their study. At the same time, they illustrated one study which found a remarkable students’ involvement in social
school activities, enhanced pupil self-esteem, and better attendance.
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A more recent study, conducted by Katz and Earl (2010), tested the theory of action for the NLC in England
with the help of a large scale survey of a random sample of 60 networks, 662 schools, and found that:
Networks of schools are likely to be most effective if enhancing pupil learning is the unwavering goal and the
work of networks and the schools within them is creating the conditions for educators to engage in the kind of joint
work and collaborative enquiry that constantly pushes them to routinely examine and alter what they do in a spiral
of continuous rethinking, refinement, and transformation that results in fundamental changes in the way they think
and act in schools in order to provide the best for the pupils that they serve (p. 49).
A similar idea can be seen in the findings of research conducted by Sammons et al. (2007), who tested the
statement that standards of students’ achievement are raised with the help of networked learning activities. They
analysed a range of data sources and concluded that such a statement is limited in strengths and the effect on students’ performance is more likely to be indirect. Though, they reported that with the help of networked learning,
there are more opportunities for capacity building and professional learning.
In regard to teachers’ professional development with the help of networking, Hadfield and Chapman (2009,
p.15), based on numerous evaluations and research accounts, classified major benefits for staff in three themes. The
first one is that networking gives an access to “local, national and international expertise”, the second one is that
it helps to develop “ability to innovate and enquire into one’s own practice”, and the last, is that it ensures professional development which makes a difference in classroom practice.
Therefore, with a help of networked learning, there are more opportunities to build trustful relationships across
previously isolated schools, to share a good practice and to increase school capacity (Muijs et al., 2010).
However, summarising research conducted by Kahne et al., in 2001, Ávila de Lima (2010) states that, if there
is a need for changes in approaches to teaching and learning; be just a member of a network is not a sufficient
condition, as it may not be well operated or have little relevance to the core of classroom life. Thus, it can be concluded that the process of establishing effective networking is somewhat complicated, where there is a possibility
of different concerns.
Possible concerns within networking
Playing a crucial role in teachers’ professional development and, as a consequence, students’ performance,
networking may also have some concerns, which should always be taken into account during the process of establishing effective networking.
One of the evident risks, identified by many scholars (Ávila de Lima, 2010; Lieberman, 2000), is that of work
overload. Teachers who are already overloaded in their own schools may simply not have energy and time to undertake additional activities. For instance, Wohlstetter et al. (2003) found in their study of four “school families”,
that teachers in all these schools were challenged with every day routine work and additional activities within
networking at the same time. As a result, in some cases, they undertake extra work if only it was compensated
financially.
Thus, a positive idea of “extended professionalism”, defined in England by Stenhouse (1975) as involving
the commitment to constant reflection and questioning of one’s own teaching, readiness to be observed by other
professionals, so as to have ‘critical friends’, and the ability and desire to observe and test theory in practice, may
also be regarded as a possible concern owing to additional time demanded; because “extended professionals ” are
those who participate in a different conferences, workshops or meetings within a network. However, there is no
escape from it, as Stoll et al. (2003) state that “learning and change take time, and need investment of time” (p.98).
Another possible issue as a result of networks where a ‘strong’ school is paired with one or more ‘weaker’
schools may be unequal relationships (Muijs et al., 2010). In such a model of networks, good practice is usually
shared from a ‘strong’ school to a ‘weaker’ one, where the last may have a feeling “that their strengths are not
recognised and that they are being colonised by the stronger partner, while staff members in the stronger school
can often be left wondering what the advantages of the collaboration with its increased workload are for them” (p.
17). In terms of participants of networks, they usually tend to be middle- or senior-level school leaders, rather than
ordinary classroom teachers, thus, there is a possibility to have a gap between teachers and administrators (Ávila
de Lima, 2010).
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General literature of inter-organisational relationships (Berringer and Harrison, 2000) indicates some possible
concerns which are also appropriate for networks in education. They identify management complexities, which
may involve financial and organisational risks, a potential clash between partners’ “culture” (if a network consists
of schools with different vision), and partial loss of autonomy in decision-making.
Although the importance of collegiality between teachers is mainly a positive aspect in education, particularly
within networking, it can also have a disastrous effect if collegiality is “contrived” (Hargreaves, 2003). Thus, one
of the important factors to sustain effective networking with efficient collegiality is to have a “shared ownership”
(Veugelers & Zijlstra, 2004), so that teachers themselves feel the need to collaborate, not because the Local Education Authorities require it, as in such situation network may have a disastrous effect on educational process.
Moreover, there is a need not only for every individual to have his/her own ownership, but also for collective
ownership as well, and a useful reference point for this idea can be Trotman’s study (2009, p. 344), who states that
“tacit recognition of change processes” is not sufficient for effective networking. In lending support to his argument, he cites Schratz (1993, p. 67-68), who has highlighted the powerful impact of “collective consciousness”.
One of the possible concerns, which is not usually considered by networks founders, but was identified as the
result of Trotman’s study (2009), is that of the unpreparedness of participants, which consequently leads to their
frustration. In most cases it may be the root of various problems during the process of networking, and the evident
conclusion which may be drawn is that there is an immense need for training prior to establishing a network.
The last among those presented here, concerns, is the capacity of networks to find a balance between ‘’topdown’ and ‘bottom-up’ strategies. The top (the policy) has to recognize the bottom-up initiatives, but at the same
time the top should not use networks as simply a means for realisation of their interests, which is “exactly the
danger networks fear” (Veugelers, 2005).
Thus, it can be clearly seen that in order to establish effective networking, one should take into consideration
all possible concerns, in order to be able to overcome them and to find a balance between all the stakeholders of
the networks. Predictably, network as any other social organisation should have a proper leadership which ensures
effective network operation.
Effective networking and Leadership
The first aspect which comes to mind in connection with effective networking is usually its operational and
coordination mechanism, in other words the excellent management of a leader, because it is easier to capture in
comparison with leadership, which in addition is not always concentrated in one person, as status does not guarantee leadership. Although in practice there is usually one person, who is leading and managing a network, the
concepts of leadership and management should be distinguished, as leaders in any organization are not necessarily
managers.
Many writers about leadership distinguish these concepts and all of them complement each other, but Cuban
(1988) seems to give a precise definition. He parallels leadership with change and management with the maintenance of activity.
By leadership, I mean influencing others’ actions in achieving desirable ends. Leaders are people who shape
the goals, motivations and actions of others. Frequently they initiate change...
Managing is maintaining efficiently and effectively current organizational arrangements.
(xxi)
Having distinguished management and leadership, it would be feasible to continue with one aspect of effective networking, as to dwell on both is beyond the scope of present article, which is considered from a leadership
perspective. Thus the following sections of the present work will be devoted to the leadership of networks.
Formal leadership or the role of Headteacher.
According to researches of school effectiveness and school improvement (Taddlie and Reynolds, 2000, Sammons, 2000, cited in Day and Harris, 2002; Bennett et al., cited in Durrant and Holden, 2006), leadership, par-
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ticularly headteachers’, is considered to be vital in successful school development and change. Findings from the
study, conducted by Chapman et al. (2010), show that effectiveness of a network depends on the headteachers
involved. They suggest that the headteachers’ quality is essential not only within the effectiveness of one school,
but is also important for the process of effective networking between schools. It is about headteachers with features
of “‘system leaders’ (Fullan, 2004), by taking an evolutionary theory perspective where they can see the benefit
of collaboration for both individual organisations and the wider system (Alter & Hage, 1993)” (Chapman et al.,
2010, p. 71).
Formal leaders, according to Earl et al. (2006), play a crucial role in networking, as it is they who are able
to provide leadership by means of motivating others, to set and supervise a programme and to build a leadership
capacity through sharing leadership and giving support.
Moreover, voluminous research (Day et al., 2009; Witziers et al., 2003 in Katz and Earl, 2010 etc.) states that
formal leaders have an indirect influence on student achievement by means of the conditions they provide. Headteachers are those people who are able to create the culture which supports teachers and student learning, encourages teachers’ continuing professional development, and which in turn directly influences pupil achievements.
Furthermore, having defined, in the first chapter the role, of effective networks within teachers’ and students’
learning, it should be added that headteachers can play an essential role in making the impact of the network
stronger. Formal leaders of schools are able to encourage and motivate people to participate in networks; they are
responsible for setting and monitoring the network agenda (Katz and Earl, 2010).
Along with the emphasis on the role of headteachers in effective networking, which leads to successful educational change, there is gradually more focus on distributed leadership (Hadfield, 2005; Earl et al., 2006; Harris and
Spillane, 2008; Katz and Earl, 2010).
Distributed Leadership
Current research suggests that if an organisation, particularly in education, wants to build an effective leadership capacity in order to create a culture which promotes learning and achievement at all levels of the organisation,
it is essential to allow all stakeholders to exercise it (Frost and Harris, 2003; Harris and Lambert, 2003; Davis,
2009; Muijs and Harris, 2006; Durrant and Holden, 2006; Spillane et al., 2001).
The emphasis of the present discourse about leadership is mainly based on the suggestion that leadership in any
educational organisation, particularly a network, may be exercised by any member of it, and not necessarily by the
individual ‘at the top’. At the present time, there is an understanding that it is not enough to have only one person
with developed leadership capacity for effective educational practice to emerge (Frost and Harris, 2003; Day and
Harris, 2002; Sergiovanni, 2001, Spillane et al., 2001). Therefore, all teachers are potential leaders of a network
who can contribute to the effectiveness and development of it.
Moreover, as enhanced student performance is the core aim of most educational changes and the creation of
networks is in its number, the findings of the research, conducted by Day et al. (2009) are relevant, because they
state that, although a headteacher’s leadership is still important in the process of school improvement, she/he only
has an indirect effect on student outcomes. Teachers are those who have a direct effect on student performance,
thus their leadership capacity is somewhat crucial. These findings give more power to state that distributed leadership is an integral part of effective network practice.
However, distributed leadership is not only a contemporary theoretical concept it also has some empirical
power. For instance, the research conducted by Silins and Mulford (2002), shows that improved students’ outcomes are more likely to happen when there is a distributed leadership and teachers are empowered in the sphere
of their interest. In terms of the achievement of successful organisational performance and change with the help
of distributed leadership, Harris and Spillane (2008) cite the research conducted by Leithwood et al., 2004, 2007
and Harris et al., 2007.
Having understood that, along with the formal leadership of a school principal or a head of network, there is
an immense need for distributed leadership within the network, it should also be taken into consideration that to
build a distributed leadership capacity within a network is a challenge. For instance, Harris (2004) identifies vari-
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ous barriers such as: the difficulty for formal leaders to relinquish power owing to various reasons; the “‘top-down’
approaches to leadership” (p.20), and hierarchical school structure.
Therefore, in order to overcome these barriers and be able to practise distributed leadership within a network,
there is a need for leadership capacity of teachers, a culture of trust which supports such leadership practice and
good formal leaders, who are able to create and sustain supportive culture. According to Hopkins and Jackson
(2003), formal leaders are those who are able and should create conditions for distributed leadership and collaborative learning to occur.
In general, it can be concluded that leadership within an effective network is ‘stretched’ over many people and
does not necessarily depend on the position or the role. Every member of a network may identify the leadership,
and it is good when a formal leader is able to create favourable conditions for distributed leadership to emerge.
Thus there is a great need for teachers’ capacity to exercise teacher leadership and principals’ competence in formal
leadership.
Therefore it may be concluded that effective networking fosters knowledge formation, promotes innovation,
and as a result of mutual learning supports teacher development and consequently school improvement. Moreover,
networking broadens opportunities for school and can help to save money (as it may ensure formal professional
development at a low cost). However, one of the interesting roles is that networking is considered to be a tool
which helps to interpret government policy, and at the same time it may be a powerful system which can influence
government policy, thus, empowering teachers.
Having understood a range of reasons for networking, it is admitted that to track the effectiveness of any
network is a challenge; however, it does not prevent various scholars from investigating its impact on teachers,
students and school in general. According to Davis and Davis (2009), it is good when a leader is able to exercise
strategic leadership, where one of the aspects is the importance for leaders to have the skills of ‘looking forwards
and backwards’, with the aim to make fewer mistakes. Thus, the process of identifying possible concerns within
networking was somewhat essential, as a result of which it may be concluded that leaders of any network should
take into account issues such as: teachers’ workload, contrived collegiality, unequal relationships between different
schools, balance between ‘top-down’ and ‘bottom-up’ strategies, and management complexities.
With these cautions clearly in mind, it may be concluded that leaders of a network are responsible for the effective process of networking; thus their leadership is somewhat essential, as they are able to minimise all these
concerns, responsible for finding a balance within a network, ensuring a culture of trust and creating supportive
culture, which can encourage other participants to exercise leadership.
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INTERNATIONAL PARTNERSHIP AND COLLABORATION
HOW CAN COLLABORATION ACROSS BORDERS BENEFIT TEACHERS AND INCREASE
STUDENT ACHIEVEMENT?
Shazia Iqbal
Shymkent Center of Excellence
Kazakhstan
Аңдатпа
Бұл мақалада бірлесіп оқытудың және халықаралық деңгейде бірлесіп оқытудың артықшылықтары
қарастырылады. Бірлесіп оқыту мұғалімдерге тәжірибе алмасуға көмектеседі, соның салдарынан
оқушыларға жағымды оқу жағдайы туындайды.
Аннотация
В данной статье рассматриваются преимущества обучения в команде, а также международное сотрудничество, которое позволяет учителям делиться опытом друг с другом, тем самым создавая более
благоприятные условия для учащихся.
Abstract
This article discusses the benefits of team teaching, as well as international cooperation, which allows teachers
to share their experiences with each other, thus creating a more favorable environment for the students.
Collaboration, team teaching and school reform have become the most recent politically correct buzz words in
education. It is the topic of educational summits and on the agenda of many policy makers’ meetings. However,
if anyone is truly to benefit from collaboration, it needs to be clearly defined and understood, both for teachers and
students, with measurable goals in place. According to a study conducted in 2004 by the University of Michigan
professors Yvonne L. Goddard and Roger D. Goddard, currently, there is a paucity of empirical data available in
outlining the extent to which teachers working in collaborative communities improve student achievement. As we
embark on this cooperative grassroots project with Nazarbayev Intellectual Schools, The Center of Excellence, and
The University of Cambridge, it is noteworthy to evaluate the plan, goals and desired results with an emphasis on
the teacher’s developmental strategy and the benefits of International collaboration. In order to make this effort
more applicable, current data and research can provide a basis for a sound strategy to move forward in transforming the teaching strategies in Kazakhstan.
What is collaboration? Collaboration allows a group of people to work together and benefit from one another’s knowledge thereby inducing collaborative learning. According to the Washington Center for Improving
the Quality of Undergraduate Education, “collaborative learning” is an umbrella term for a variety of educational
approaches involving joint intellectual efforts by students, or students and teachers, together. Usually students
are working in groups of two or more, mutually searching for understanding, solutions or meanings, or creating
a product (MacGregor, Jean T., Smith, Barbara Leigh, 1992). There are different levels of collaboration and each
will address a particular issue within a classroom or school reform project. Teachers can collaborate within their
subject specialties, within a grade or across different sections. Working across different sections, depending upon
how the school has divided their student body, allows for an interdisciplinary approach. The administration can
also create committees allowing teachers to directly be involved in the decision making policies of governing the
school. Although schools are “potential communal organizations”, not all schools provide formal mechanisms for
collaboration. Administrators tightly control educational decisions involving curriculum, assessment, and student
placement (Schacter, John, 1999) Students ultimately benefit the most from the collaborative efforts of the teachers, and in order for the teachers to effectively implement these practices, they need to “buy into the program”.

75

This process is most productive when the teachers are involved in the decision making process. When educators
having unique knowledge of a child operate in isolation, the child’s educational experience becomes fragmented,
and the child’s needs may go unmet (Hart, 1998). Conversely, when teachers have opportunities to engage in professional discourse, they can build upon their unique content, pedagogical and experiential knowledge to improve
instruction. In a review of existing research on educational collaboration, Goddard et al. concluded that positive
outcomes are documented for teachers, including improved affect, heightened efficacy, and improved knowledge
base. It is also reported that higher levels of self-efficacy were associated with increases in teacher collaboration.
Benefits to students are presumed to result from the positive changes experienced by the teachers.
How many times have you heard students ask, “What do we have to do this for?” “When will I need this?”
“What is on the test?” “What did I get on the test?” Maybe you have heard them more frequently than you would
like to remember. Now imagine a school where students are asking, “How can I do this better?” “Can you please
help me make corrections?” “Can I look for another solution?” We need to change the questions that students
are asking. In order for this to happen, we need to have a paradigm shift in how a teacher’s role is perceived and
the support system available to them. Teachers need to be regarded as intellectuals engaged in their own problem
solving efforts within a community. Schools should be autonomous institutions focusing more on collaborative
efforts within a professional community rather than meeting external, rigorous standards set by the government,
bound by rigid summative assessment tests handed out yearly(Wheelock, Anne, 2000). Teachers’ conversations
need to change. Instead of asking, “What do I have to teach next?” “How many more objectives before I finish
the syllabus?” “Does this student give you a hard time?” “When is my next observation?” Teachers need to have
school time to meet with colleagues to discuss student work in order to focus the attention on student learning and
effective teaching through reflection. As they are part of a learning community, their questions will change too.
“What transferable skills should I focus on for the next unit?” “What project can I assign to ensure the students’
future success” “How can I make this practically applicable and how can I assess it?” “Can you please come and
observe me?”, as they self seek peer observations, it will shift their own internal fears of being judged to a desire
for improving. “Why did this student write a poor essay?”, may lead to a realization that the teacher’s instructions
were unclear. As teachers work collaboratively within their own schools and across schools within their own districts, they are given the opportunity to enhance their professional learning and change their conversations. This
directly affects student academic performance as the teacher’s professional community spurs creativity which is
reflected in multidimensional teaching and learning in the classroom. In beginning the conversations of change,
teachers draw from the expertise of coaches or facilitators. The coach offers an “external ear”, another point of
view and brings on a three dimensional fresh insight into the school based not only on their individual experiences
as educators, but also developed through exchanging ideas with one another [Wheelock, Anne 2000].
In order for growth and change to occur, teachers, administrators and students have to open themselves to challenge. Teachers have become accustomed to operating in solitude and reigning over their classroom. When you
work individually you protect yourself from judgment. Administrators rarely confer with anyone else, particularly
not their own teachers before making decisions that will impact the teachers and students of their own school. Students are used to one right answer as they have been conditioned to produce a product and not value the process,
they have to be guided into the world of open exploration and peer criticism. In order for these walls to be gently
pushed and eventually diminished, the community as a whole has to gain one another’s trust and feel comfortable
with accepting peer critiquing. Coaches help teachers and administrators build a climate for deeper discussions
among themselves by introducing teams to protocols, guidelines for discussion, that help groups develop norms of
respect and trust. The trust building that takes place the first year is critical [Wheelock, Anne 2000]. Protocols and
guidelines help older teachers who are not used to collaborating and newer ones in engaging in more meaningful
discussions as they attend to the agenda and not merely get involved in discussing problems. As teachers and administrators work together, in collaborative endeavors, they will inevitably encounter difference, and must struggle
with recognizing and working with it. These same experiences will affect the students. As they experience this,
the students will also be engaged in building capacities for tolerating or resolving differences, for building agreement that honors all the voices in the group, for caring how others are doing-these abilities are crucial aspects of
living in a community [MacGregor, Jean T. et al. 1992]
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An excellent success story as a result of a simplified Educational Public Policy and a substantial investment
in teacher development and right to an autonomous teaching practice,is the Finnish Educational system. In the
1970’s Finland had a rigidly bureaucratic system and ranked very poorly in Education. In a space of two to three
decades, they now rank first among all the OECD nations (Organization for Economic Cooperation and Development). [Darling Hammond, 2010]
Their sustained success has been attributed to the intensiveinvestment in teacher education. They created
a productive teaching and learning system by investing in purposeful educational goals and using strategic approaches to build teaching capacity. These elements ensure that students routinely encounter well prepared teachers who are working in concert around a thoughtful, high quality curriculum, supported by appropriate materials
and assessments-and that these elements of the system help students, teachers, leaders, and the system as a whole
continue to learn and improve.Teachers’ preparation includes both extensive coursework on how to teach-with a
strong emphasis on using research based practice-and a full year of clinical experience in a school associated with
the university. These model schools are intended to develop and model innovative practices as well as to foster
research on learning and teaching. Teachers are trained in research methods so that they can contribute to the increase of the problem-solving capacity of the education system. The problem-soling groups engage in a cycle of
planning, action and reflection/evaluation that is reinforced throughout the teacher education system and is, in fact,
a model of what the teachers will plan for their own students, who are expected to reflect similar kinds of research
and inquiry in their own research. [Darling Hammond, 2010]
In the classroom students appear to be “playing” and not just involved in routine tasks because the emphasis is
placed on the process, formative assessment, and not merely on the product, summative assessment. The system
has placed more emphasis on responsibility rather than accountability; this is reflected in the expectation of the
teacher and the student. When teachers are held to standards of responsibility to their field you will find them engaged in conversation with colleagues about what they are teaching and how they should teach it. They will seek
out peers to engage in more meaningful exchange which allows for teaching and learning experiences that extend
beyond the scope of the classroom, working together to solve bigger challenges that extend beyond borders and
national interests. When students are also held to standards of responsibility rather than accountability, they are
engaged in problem based assessment where they can work together to solve a problem using all the tools available to them. This takes the worry of “cheating” out and focuses on building the critical thinking and knowledge/
skill building abilities of the students. This assures success in any form of assessment as the Finnish success story
has proven.
In light of a lack of quantitative data available correlating teachers’ collaboration with student achievement
Goddard et al. were one of the first to conduct an empirical study in 2004 in an effort to gather data to support
teachers’ collaborative school improvement practices. From the perspective of organizational theory, collaboration is a form of lateral coordination that can improve organizational performance by fostering “creativity and
integration around specific problems” [Bolman& Deal, 2003as cited in Goddard 2000]. Such learning can help
teachers solve educational problems, which in turn has the potential to benefit students academically. Of the many
resources required by the school, the most vital are the contributions-of effort, commitment, and involvement-from
teachers [Rosenholtz, 1989 as cited in Goddard 2004]. Therefore, although the building infrastructure and technological investments are vital for a modern school, the most valuable asset still remains to be the investment in the
staff, particularly the teacher. In a study analyzing over 700 empirical research studies conducted by the Milken
Exchange on Technology it was concluded that students who had access to technology consistently outperformed
those who did not have access. These studies were analyzed for performance in problem solving skills, standardized testing, reading and comprehension and creativity. However, there was evidence that despite the availability
of technology, it was less effective when the teacher was not clear on the learning objectives and how to utilize the
technology in order toenhance the subject material in a comparable manner with the learning goals. Therefore,
in addition to providing a school with ‘a state of the art facilities’, it is imperative that the teachers and staff have
access to continuous training on how to effectively manage and utilize the resources available. The cornerstone to
any reform program is still in developing the teachers’ collaborative community. This allows the teacher to func-
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tion at a higher level and is directly translated to the experiences the students will have in the classroomWheelock,
Anne 2000).
The project initiated by the Nazarbayev Intellectual Schools, The Center of Excellence and the University of
Cambridge involves a comprehensive program to aggregate teachers from various regions within Kazakhstan in
an extensive collaborative effort to move the educational system forward utilizing best teaching practices and innovative leadership. The program has included rigorous training, materials and an extended support system. It has
gathered teachers, consultants and school administrators into innovative classrooms where they are students. They
are involved in active learning, engaged discussions and creative outlooks on well versed teaching techniques. If
the energy and contagious fun for learning can be an indication of what they will take back to their classrooms,
one can already say that this project is a success. In its first year teachers and administrators are already creating
learning communities and networks as they take full advantage of opportunities to collaborate and learn.
I have experienced collaboration across borders at its best with Center of Excellence staff in Shymkent. Although we do not speak the same language we understand each other. For instance Director of Center of Excellence branch in Shymkent is fluent in Kazakh and Russian and although I speak several other languages, Kazakh
and Russian are not in the palette.She is a highly qualified educator with a PhD in Philosophy and I am an educator
with a Masters in Science Education from USA, but we have managed to understand each other because we speak
the same professional language. We deal with similar issues which we can refer to in common terminology. This
helps us benefit from collaboration.
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CREATING A RESOURCE FOLDER
Stephanie Vyrros Brown, M.Ed.
Vice-principal for International Teachers
Nazarbayev Intellectual School, Kokshetau
Kazakhstan
Аңдатпа
Мақалада оқу материалдарының ұйымдастырылған архиві мен мектеп көшбасшысының
функционалдық,сол сияқты материалдық қолдау көрсетуді жүргізуіне, сонымен қатар озық тәжірибені
ескере отырып Назарбаев зияткерлік мектебіндегі форумдағыдай пікір таластар ұйымдаструды
қамтамасыз етудің маңыздылығы баса назар аударылады. Ұсынылған материалдар жинағы мұғалімнің
білім берудегі эпизодтық тәжірибесі мен тәжірибе алмасу практикасын көрсетеді.
Аннотация
В статье подчеркивается важность обеспечения организованного архива учебных материалов и роль
лидера школы в продвижении как функциональной, так и материальной поддержки, а также в организации дискуссий с учетом передовой практики, подобной дискуссиям на форуме Назарбаев Интеллектуальных школ. Предлагаемый набор материалов представляет эпизодический опыт учителя в образовании и
практику по обмену опытом.
Abstract
This article underscores the importance of maintaining an organized archive of instructional support materials
and the school leader’s role in promoting both functional and material support as well as in provoking discussions
with regards to best practices, much like in the NIS Forum. Included is the anecdotal account of one teacher’s
experience in education and the practice of sharing.
For the past thirty years of my life, I have been a practicing educator in some capacity or another. I have managed a child care center for a large national company, I was a public school teacher in a small Middle School where
I taught science - chemistry and biology. The public High School I worked in had over 3,000 students and it was
there that I taught social studies, which, in the United States, includes government studies and politics, economics, US History and, my favorite, psychology. Not only was I a successful teacher, but I was popular too, and my
classroom was always filled with active learning and much joy. After several years in the classroom, I decided to
try my hand at administration, and have had a variety of experiences, as an Assistant Principal (as they’re known
in the States), and as a Curriculum Director. My experience culminates here in Kazakhstan with my position as
Vice-principal for International Teachers. When I return to America, I shall return also to the classroom because,
not only have I missed being in front of students as a knowledge leader and a guide, but the experience I have
gained here has been amazing and one which I must share with the teenagers I have always delighted in teaching.
Which brings me to being a teacher. As we all know, teaching requires a reliance on resources and course
materials. When I first began teaching, laptops had not been invented and modern technology had just been born.
Today, I couldn’t survive without the internet, and I use many websites to download and modify materials which
I apply to my practice, which is presently in leadership. As an instructional leader, I feel it is incumbent on me to
support teachers by providing them with resource information, and I feel it important for me to possess a resource
library which I can consult when I’m looking for materials which I have generated for my personal use, which
apply to teaching. I keep a folder on the desktop of my laptop, and whenever I create a document, worksheet,
report, etc., which I distribute to teachers or submit to a professor for a class I take as part of my own professional
development, I store it in there.
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Herein, I have included an assortment of such materials I have, for various purposes, shared with teachers,
along with a report I created for a course I took a few years ago on School Leadership. There is a Resource for
English Teachers on the importance of the thesis statement for a good essay, a rubric for grading writing, and a
piece on infusing evaluation practice with best practice. All can apply to any discipline and can be used, if for
nothing else, to generate a discussion around quality education and the science of teaching along with its challenges, innovations, and, most importantly, its pleasures.
Leadership - Motivation: Frederick Herzberg and Two-factor Theory[1]
Frederick Herzberg was born in Lynn, Massachusetts on April 18, 1923 and died on January 18, 2000 in
Salt Lake City. Before his move to Utah, he was professor of management at Case Western Reserve University
where he established the Department of Industrial Mental Health. He put forward the idea that certain factors in
the workplace cause job satisfaction, while others lead to dissatisfaction. He became known as ‘The Father of Job
Enrichment’ and the originator of the Motivation-Hygiene Theory. He was a big influence on post-war visionaries
such as Abraham Maslow, Peter Drucker and Douglas McGregor. In 1959 he proposed the ‘Two Factor theory’
of human motivation in the workplace.
Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory (Two Factor Theory) [1]
To better understand employee attitudes and motivation, Frederick Herzberg performed studies to determine
which factors in an employee’s work environment caused satisfaction or dissatisfaction. He published his findings
in the 1959 book The Motivation to Work. The studies included interviews in which employees where asked what
pleased and displeased them about their work. Herzberg found that the factors causing job satisfaction (and presumably motivation) were different from those causing job dissatisfaction. He developed the motivation-hygiene
theory to explain these results. He called the satisfiers motivators and the dissatisfiers hygiene factors, using the
term “hygiene” in the sense that they are considered maintenance factors that are necessary to avoid dissatisfaction
but that by themselves do not provide satisfaction.
The following table presents the top six factors causing dissatisfaction and the top six factors causing satisfaction, listed in the order of higher to lower importance.
Factors Affecting Job Attitudes[1]
Leading to Dissatisfaction

Leading to Satisfaction

Company policy
Supervision
Relationship w/Boss
Work conditions
Salary
Relationship w/Peers

Achievement
Recognition
Work itself
Responsibility
Advancement
Growth

Herzberg argued that there are two distinct human needs portrayed. First, there are physiological needs that can
be fulfilled by money, for example, to purchase food and shelter. Second, there is the psychological need to achieve
and grow, and this need is fulfilled by activities that cause one to grow. [3]

The Thesis Sentence: Why is it so important?
Why do people make so much fuss over one sentence?
No single sentence will pester you quite so much as the thesis sentence. Often you’ll find it is both the first
sentence you write and the last sentence you re-write while constructing your essay. Why so much fuss? Perhaps
teachers make so much of the thesis statement because, if done correctly, it fills so many responsibilities. The
thesis statement must assert your point, suggest your evidence, and structure your argument, all in one. This is
necessary for a good reason. If you can summarize your paper in one sentence, you’re more likely to have a tightlyconstructed, concise, and readable essay.
Find a general topic for your paper, and then narrow it down.
The first step in writing an essay is finding a topic you enjoy. The next step is to narrow your topic into a single
view or theory that you will explore and explain. For instance, you may be very interested in the topic of old wives’
tales. This is an interesting theme, but it is very broad. What is specifically interesting about wives’ tales? Perhaps
you can narrow your interest into a statement like this: Many old wives’ tales originated hundreds of years ago,
yet some have been based on solid science and have led to real cures or medicines. That is specific. It also asserts
your view and provides an opening for evidence. With solid research you can come up with several examples to
support this statement.
Don’t be afraid of controversy.
In an argumentative essay, a thesis is a declarative sentence that takes a stance. If you feel strongly about a
social issue and you believe you can back it up, then go ahead and do it. Just be sure you back up your stance
with facts and not opinions. Don’t use cruel or insulting statements, just the facts. Be aware that there will always
be someone who disagrees with your stance. That’s what makes life interesting. That’s also what makes essays
interesting!
Don’t be ambiguous.
You may decide to take a stance, but you can’t find facts to back up your argument. If so, you might be on the
right track, but you just need to focus a little more. For instance, you might want to argue that music classes should
be mandatory for all students. You may believe this, but can you back it up? First, do a little research. You may find
evidence that children who study music at a very young age tend to do well in math and science later in life. Based
on this research, you may want to narrow your thesis to reflect this more narrow argument.
Do re-visit and re-write your thesis, when necessary.
Your thesis sentence should be flexible, until you are finished with your research and your writing. It is not
unusual for writers to revise the thesis sentence several times. As you research your topic, you may be frustrated
to find some fascinating research that fits just outside the boundary of your thesis. This is difficult. You can decide
to exclude this research or you could decide to change your thesis. If you include it, be sure it is strong enough to
support an entire paragraph. The best approach is to collect all the research you can, first. Then sort the facts into
categories—either on paper or in your head. These categories will become your paragraphs. Narrow and revise
your thesis as you go. Once you’ve completed your essay, check a final time to see that your thesis fulfills the following roles: it makes a clear and specific statement; it indicates the direction of your thoughts; it sets a stage; it
provides structure; and, it is supported by the body paragraphs.[3]

From the above table of results, one observes that the factors that determine whether there is dissatisfaction or
no dissatisfaction are not part of the work itself, but rather, are external factors. Herzberg often referred to these
hygiene factors as “KITA” factors, where KITA is an acronym for Kick In The A..., the process of providing
incentives or a threat of punishment to cause someone to do something. Herzberg argues that these provide only
short-run success because the motivator factors that determine whether there is satisfaction or no satisfaction are
intrinsic to the job itself, and do not result from carrot and stick incentives.
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SAMPLE RUBRIC
category

4 - Above
Standards

3 - Meets
Standards

2 Approaching
Standards

1 Below
standards

Thesis or
Point (P)

Each topic sentence
states a claim related to the reworded
thesis, citing a literary work & outlining main points
or literary elements
to be discussed.

Each topic sentence states a
claim related to
the reworded
thesis, citing a
literary work & a
literary element.

Each topic sentence states a
claim related to
the thesis, citing
a literary work.
May say "the
quote" instead of
rewording thesis
idea.

At least one topic
sentence states a
claim & cites a literary work. Uses
"the quote" instead
of rewording thesis
idea.

All of the evidence
is specific, detailed,
and relevant; writer
gives it enough
context (time/place)
to guide reader.

Most of the evidence is specific,
detailed, and relevant; writer has
provided reader
with some context.
Writer BOTH
names evidence's
CATEGORY (a
literary element)
AND describes
the evidence's
EFFECT (on the
work or reader).

At least one of the
pieces of evidence
is specific and
relevant, although
no context may be
provided.

Evidence is not
specific and/or
is not relevant to
writer's point. No
context provided for
evidence.

Writer EITHER
names evidence's
CATEGORY (a
literary element)
OR describes
evidence's EFFECT. If both are
present, they are
underdeveloped.

Writer does not
name evidence's
CATEGORY (a literary element) AND
does not describe
the evidence's EFFECT.

Evidence
(E)

Analysis
(A)

Writer BOTH
names evidence's
CATEGORY (a
literary element)
AND describes
at length the evidence's EFFECT
on the work or
reader.

Signifi
cance
(S)

Writer fully explains the importance of evidence
& effect to the
point or thesis,
leaving reader thoroughly persuaded.

Writer explains
how evidence and
effects connect to
& prove the point
or thesis, leaving
reader persuaded.

Writer begins to
connect evidence
to the point or
theme, but leaves
reader not fully
persuaded.

Writer does not connect evidence to the
point or theme, leaving reader puzzled
or unpersuaded.

Organi
zation

PEAS elements are
arranged in a clear,
logical order that
makes it easy and
interesting to follow writer's train of
thought.

PEAS elements
are arranged in a
logical order that
makes it reasonably easy to follow author's train
of thought.

PEAS elements are
not in an expected
or logical order, distracting reader and
making essay very
confusing.

Sentences are varied in length and
type; their structure contributes
significantly to
both meaning and
enjoyment.

Most sentences
are well-constructed and there
is some variation
in sentence structure which keeps
reader engaged.

A few PEAS elements are not
in an expected
or logical order,
distracting reader
and making essay
somewhat confusing.
Most sentences
are well constructed, but there
is no variation in
structure to keep
reader interested.

Style/
Voice
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Several sentences
are not well-constructed. Mechanical or grammatical
errors interfere with
meaning.

com
ments

Test Construction and Grading [2]
Good quality instruction not only includes the use of effective learning activities, but assessing the degree to
which students have attained learning outcomes. Although we typically think of designing tests and assigning
grades as occurring after course goals, learning outcomes, and learning activities have been specified, these aspects
of instruction are closely linked; so it’s helpful to consider them all together in the early stages of planning lessons.
Writing good tests is not easy. It takes a great deal of practice. The following are some tips and general guidelines
to keep in mind when constructing tests.
• Test what you intend to test [2]
“Nothing in the content or structure of [a test] item should prevent an informed student from responding correctly. Similarly, nothing in the content or structure of [a test] item should enable an uninformed student to select
the correct answer”. This quote by Gronlund (1999) strikes at the core of test validity: to test what you claim to test.
Test validity is compromised by confusing and ambiguous test items, unclear test directions, overly complicated
vocabulary and sentence structure, cheating, and unreliable grading. Asking an outside person to read your test for
clarity prior to giving it, or asking your students to let you know which questions were unclear to them can provide
you with valuable feedback for improving your test items.
• Align the test with the learning outcome [2]
Alignment of the test with the learning outcome is a key factor for good testing. Achievement of some outcomes might be better tested with an objectively scored test (e.g., multiple choice, matching, T/F) whereas testing
the achievement of other outcomes requires the use of a subjectively scored test (e.g., short answer, essay, etc.).
• Be fair [2]
You need to give students a fair chance to succeed on their tests. Among other things, fairness can be facilitated through transparency of expectations for performance, adequate test preparation opportunities, valid tests,
transparency of grading criteria and approach, and reliable and unbiased grading. Students should know what is
expected of them in order to obtain a given letter grade and their grades should be a reflection of their performance
and not a reflection of extraneous and irrelevant factors.
• Triangulate [2]
Despite your best efforts, there are factors beyond your control that can contribute to invalid test results. For
example, a student might perform below his/her skills on a given test due to serious personal problems such as
financial pressures or health challenges. Or a student might underperform due to having “bad day.” At the same
time, a student might perform better than his/her actual skills due to the sheer luck of correctly guessing some
of the answers. The likelihood of eliciting students’ ‘true’ performance level can also be increased by providing
students with diverse opportunities for demonstrating their skills. For example, some students might generally do
better on exams whereas other students might generally do better on projects. Including both, exams and projects
in your course will accommodate those differences between students.
• Unleash the learning power of testing [2]
While the primary purpose of testing is typically for students to demonstrate their skills and knowledge, testing can also be a powerful tool for facilitating student learning. For example, when returning the graded tests to
students, you can spend some time on reviewing some of the most common mistakes students made on the tests.
Providing students with specific feedback on written assignments is another way of facilitating student learning.
Students shouldn’t only know the letter grade for their work but also the reasons why they received that grade.
This provides them with information that they can utilize for building on their strengths and for improving their
weaknesses.

83

References
1. Gronlund, N. E. (1999). How to write and use instructional objectives (6th ed.). Bellevue, WA: Merril Press.
http://www.netmba.com/mgmt/ob/motivation/herzberg/ http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_74.htm

EFFECTIVENESS OF METACOGNITIVE STRATEGIES FOR IMPROVING READING
COMPREHENSION
IN SECONDARY STUDENTS
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Аңдатпа
Мақалада метатанымның немесе ойлаудың стратегиялары қаралып, адамдарға сыни тұрғыдан
ойлауға, осылайша мәселелерді шешу нәтижелерін болжауға мүмкіндік береді. Баяндамада сондай-ақ эксперимент сипатталып, оған 10-сыныптардың жалпы саны 312 оқушысы қатысады. Олар Калифорниялық
STAR тестілерінің сұрақтарына жауап береді, сосын сұраққа жауапта олар қандай метатаным стратегиясын пайдаланғаны туралы хабарлайды. Онда тестілеудің нәтижелері келтіріліп, оқушылар алған
жоғарғы көрсеткіштер туралы қорытындылар жасалады, қолданылған стратегиялар саны нәтижелермен
байланысты емес болса да, метатанымдық стратегиялар пайдаланылады. Мұғалімдер олардың
ЖІГЕРЛІ оқушылар екенін байқады, олар нақты фокус-топ ретінде сәйкестендірілген жоқ, өздерінің
құрдастарының арасынан ештеңеге қарамастан метатанымдық стратегиялар қолданылады.
Аннотация
Автор статьи рассматривает метапознавательные, или мыслительные стратегии, которые позволяют
людям думать критически, предсказать результаты и таким образом решать проблемы. В докладе описывается эксперимент, в котором в общей сложности приняли участие 312 учащихся 10-го класса (предAP и
классы EL English). Они ответили на вопросы Калифорнийского STAR теста и сообщили, какие метапознавательные стратегии они использовали при ответе на вопросы. По результатам тестирования высокие
показатели были у учащихся, которые использовали метапознавательные стратегии, хотя количество используемых стратегий не было связано с результатом. Учителя заметили, что их ЭНЕРГИЧНЫЕ учащиеся, которые не были идентифицированы как конкретная фокус-группа, использовали метапознавательные стратегии независимо и чаще их сверстников.
Abstract
Metacognitive, or thinking, strategies enable people to think critically, predict outcomes, implement
strategies, and thus solve problems. A total of 312 students in 10th-grade regular, pre-AP, and EL English classes
responded to questions taken from the California STAR test and reported the metacognitive strategies they used
in responding to the questions. Students who used metacognitive strategies scored higher although the number of
strategies used was not significantly related to scores. Teachers noticing that their AVID students, who were not
identified as a special population used metacognitive strategies independently more often.
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INTRODUCTION
Problem
In a 2007 recent report from the National Endowment of the Arts (NEA), researchers reviewing 40 studies from
universities, foundations, business groups, and government agencies since 2004 concluded the following: “Nearly
half of all Americans ages 18 to 24 read no books for pleasure” (p. 7) and “15- to 24-year-olds spend only 7–10
minutes per day on voluntary reading…[and] 2 to 2½ hours per day watching TV” [pp. 9-10].
The small amount of reading is not the only concern. According to the report, reading ability has fallen as well.
Although reading ability scores have improved for 9-year-olds, they dropped sharply for 17-year-olds. Only about
one third of high school seniors read at a proficient level, a 13% decline since 1992. “And proficiency is not a high
standard,” stated Dana Gioia, NEA Chairman. “We’re not asking them to be able to read Proust in the original.
We’re talking about reading the daily newspaper” (NEA, 2007, p. 5).
Apparently the situation is not much better among college students. In 2005, almost 40% of college freshmen
(and 35% of seniors) read nothing at all for pleasure, and 26% (28% of seniors) read less than 1 hour per week.
Even among college graduates, prose-reading proficiency declined from 40% in 1992 to 31% in 2003 [NEA, 2007,
pp. 5-10].
Research Questions
The task ahead is clear: Find practical ways to help improve the overall reading comprehension of students.
Furthermore, the economic, social, and cultural characteristics of non-traditional students have to be addressed as
solutions are sought for mending the woes of reading comprehension among American high school and college
students.
Students must acquire skills that will enable them to determine how to best solve problems. There are seldom
situations in life that require the accumulation of simple facts to figure out complex situations. Students need to
know how to read, comprehend, and think critically about ideas in addition to learning facts. Students need to understand and use different methods as they approach the difficulty and complexity of reading tasks. A “one-for-all”
approach will not bring success. Bransford et al. (2000) suggested using different metacognitive strategies to assist
students in acquiring better reading comprehension skills.
A district curriculum should not be limited to teaching skills that permit students to advance up the Adequate
Yearly Progress (AYP) ladder. The curriculum must help those who are preparing for immediate enrollment in
higher education and it must prepare those students who may want to go right to work before continuing their
education.
This study addressed the following research questions:
1. Does use of metacognitive reading comprehension strategies improve the comprehension of secondary
students?
2. Does use of a metacognitive method such as annotative note taking, currently used in public high schools,
help improve comprehension levels?
Summary of Methodology
This study was conducted in a single high school in the Central Valley of California. The school is in a newer
suburban area of the city in which it is located. The school’s ethnic diversity is representative of the diversity of
the city in which it is located. For the purpose of this study, the school’s population was grouped according to the
demographic populations of American Indian, Asian Pacific Islander/Filipino, Hispanic or Latino, African American, White, and English Learner (EL). The proportions of students who were identified as Far Below Basic, Below
Basic, or Basic on the California Standardized Testing and Reporting (STAR) test of English Language Arts ability
for freshman and sophomore students also reflected the school’s community.
The researcher solicited and obtained approval for the study from the principal, English department learning
director, and English teachers of the Central Valley high school. The researcher wanted to conduct the study in sev-
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eral English classes of the same grade level. From the pool of classes solicited, three 10th-grade English teachers
volunteered their students. Students in 11 classrooms of the Central Valley high school participated in the research.
The research instrument was a released STAR question. Using a 2008 STAR release question was believed to
be the best method for soliciting the support required for the study. The researcher reasoned that using a release
question would garner support, lower the affective filter, and reduce the anxiety the principal, learning director, and
teachers might have in giving up 15-20 minutes of class time for this study. The question consisted of having students read a poem and answer questions about it. The question was similar to what students could expect to see on
the STAR test they would take in the spring. Along with the assessment, which contained four reading comprehension questions, participants were asked to answer two additional survey questions and four demographic questions.
The results of the study were statistically analyzed. Analyses of Means were calculated and two inferential statistical methods were applied. An ANOVA was used to determine if various groups in the study were significantly
different in their responses. A Pearson Product-Moment Correlation analysis was utilized to determine correlation
between students’ perceived use of metacognitive strategies and total number of correct responses.
Summary
This study examined the extent to which metacognitive strategies affect high school students’ achievement in
reading comprehension. It explored whether students who apply metacognitive strategies while reading comprehend the material better and perform better on state tests.
Definition and Development of Metacognition
American psychologist John Flavell (1979) first defined metacognition as an individual’s awareness of his
or her cognitive processes and strategies. Another researcher used a more simplistic definition of metacognition:
“thinking about thinking” (Livingston, 1997). Livingston observed that the concept of metacognition has been enthusiastically accepted, especially with regard to reading, for three reasons. First, it stresses the active participation
of the reader in strategic reading. Second, it emphasizes cognition of the reading process. Interviews with young
children showed that they actually knew very little about the process of reading. A third reason metacognition has
become an important and popular term in research on reading is because it highlights how readers plan, monitor,
and repair their own comprehension.
Camperell (1982) stated that Vygotsky, the Russian psychologist, defined metacognition as inner-speech, or
something that occurs in social interactions among students and teachers as well as in instruction in formal school
disciplines. Furthermore, according to Camperell, Vygotsky made some distinctions about how children use cognition to develop inner-speech, or what American psychologists call metacognitive strategies.
METHODOLOGY
The purpose of this study was to determine the effectiveness of selected metacognitive strategies on improving the reading comprehension ability of secondary students. Which metacognitive strategies are most effective
over time in improving the levels of comprehension for students in advanced placement, college preparatory, and
English learner English classes in secondary schools?
Research Design
The data were analyzed to determine if there was a relationship between their scores on the reading comprehension questions and their use of metacognitive strategies.
In order to ensure the validity and reliability of the instrument, an expert panel of professors from a local university with expertise in reading and educational research assisted in reviewing STAR release questions as well as
discussing and reviewing assessment options. The panel’s advice was also solicited for the scripted directions that
were given to teachers in the study.
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Pilot Study
A pilot administration was conducted at a local high school with eight English classes of the same level. Once
input was received from the pilot administration, changes were made to the instrument. After the changes were
made, a day and time were decided upon when the assessment would be administered, and the study proceeded.
Administration
On the day of the administration of the assessment, each participating teacher was given the assessment materials, which were coded with a number and alphabetical letter. The teachers administered the assessment instrument
during one or multiple periods on the determined day. The completed assessments were collected and reviewed.
The assessment data were coded using special codes that indicated the survey and demographic information from
each student and the responses of the students. Each participating class was given a coded password that identified
the teacher and the class period that participated in the study. The data were read, reviewed, and tabulated, and the
results were recorded.
Limitations
A few factors limited this study. The fact that only one school participated in the study was a limitation. Four
schools were contacted and invited to participate; however, none of these schools gave permission to have research
conducted with their students. One district that had previously agreed to conduct the study rescinded its permission. A county superintendent was contacted and asked to help identify possible schools for the study. From the
advice given, a fifth school, Central Valley School, was contacted, and its principal gave permission for the study.
Demographic Findings
The students (N = 312) who took the assessment were from a high school in the Central Valley of California.
Among the large population of ethnically diverse students at this campus was a significant population of English
learners (EL). The students in the study were all 10th-grade English students.
The distribution of students in the study (N = 312), 40.4% (n = 126) identified themselves as Hispanic/Latino.
Those who identified themselves as Asian (n = 78) comprised 25% of the students who took the assessment,
Whites (n = 41) comprised 13.1%, and African Americans (n = 35) comprised 11.2%. The students who marked
“other” (n = 32) comprised 10.3% of the students who took the assessment. A comparison to the overall population
of sophomore students indicates that the sample approximates the population in ethnic distribution.
There were more males (n = 167, or 53.2%) than females (n = 144, or 46.2%) participated. Of the participants
75.6% (n = 236) of the students who took the assessment were not English learners and 23.7% (n = 74) were English learners.
The participants in the study were from 11 different classes of 10th-grade English. The participants were divided among three types of English classes. Regular 10th-grade English students made up the largest group (n =
259, or 83%). Fewer participants were pre-Advanced Placement (AP) students (n = 34, or 10.9%) and English
Language Development (ELD) students (n = 19, or 6.1%).
Use of Metacognitive Strategies
ELD students had the highest mean number of metacognitive strategies used (1.58), yet they had the lowest
number of questions correct (1.89). In fact, the pre-AP students, who used the least number of strategies (0 .85)
scored the most number of questions correct (3.47) on the assessment. Finally, the data show that the regular English students used the second highest number of strategies (1.12) and they scored nearly one point higher than the
ELD students (2.76) and nearly one point below the pre-AP students.
Those students who used one or more metacognitive strategies had a higher mean number of responses correct. Just over 70% used one or more metacognitive strategies and just under 30% indicated that they used no
metacognitive strategy.
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An ANOVA analysis was conducted to determine if any significant differences in the number of strategies used
could be found by the different groups. The participants are divided by course title, by English Language (EL) or
non-EL classification, and by ethnicity, the mean number of strategies used was significantly different (.020*). For
gender, no significant difference was found.
A number of correlation analyses were performed to determine if there were relationships between the mean
number of strategies used and the mean number of correct responses. The Pearson Product Moment correlation
analysis found no significant correlation between the number of metacognitive strategies used and the number of
correct responses.
Further Pearson Product Moment correlation analysis demonstrated no significant correlation between the
number of metacognitive strategies used and the number of correct responses for EL or non-EL students or for
participants in the three different types of courses.
The results for a Pearson Product Moment correlation for EL and non-EL students according to gender found
significance. The significant correlation found between gender and EL status and mean number of responses correct and mean number of strategies used was a relationship between number of strategies used and number of correct responses for female EL students. The correlation was at a .049 level of significance.
The researcher asked students to identify the specific strategies they used. A total of 90 students, or 28.8%,
indicated that they did not use any metacognitive strategy. Moreover, 32 students (10.3%) used “writing notes or
using marks,” 52 students (16.7%) used “circling, underling, or highlighting,” and 66 students (21.3%) used what
they identified as “another strategy.” The largest group (n = 197, 63.1%) used “talking to yourself in a quiet voice”
as a strategy for success in accomplishing reading tasks. Although the research shows that many students in the
study used some form of metacognitive reading comprehension strategy, they did employ a variety of strategies
in large numbers; the “talking to yourself in a quiet voice” strategy was the only one reported by a sizable portion
of participants.
The strategy “writing notes or using some type of marks” correlated significantly with the mean number of
responses correct; however, the correlation was inverse (-.160). Therefore, there was a slight correlation between
using this strategy and having a lower number of responses correct. “Circling, underling, or highlighting” did not
correlate significantly with the mean number of responses correct. Therefore, neither of the two methods of note
taking were significantly positively correlated with higher mean scores. Thus, Research Question 2 was answered
in the negative: Use of a metacognitive method such as annotative note taking, currently used in public high
schools, does not help improve comprehension levels.
Conclusions
The quantitative data show that students who used metacognitive strategies scored higher on a comprehension
assessment than those who used no strategies. However, no correlation was found between the number of strategies used and the number of responses correct. Further, no significant differences were found between individual
metacognitive strategies used and the number of responses correct. There were significant differences in the number of strategies used by course enrolled, ethnicity, and EL or non-EL status. Finally, significant differences in
mean responses correct were found for course enrolled.
Therefore, the first research question—Does use of metacognitive reading comprehension strategies improve
the comprehension of secondary students?—was answered in the affirmative. Use of metacognitive reading comprehension strategies was found to improve reading comprehension in the research participants. However, Research Question 2—Does use of a metacognitive method such as annotative note taking, currently used in public
high schools, help improve comprehension levels?—was answered in the negative because the data analyses did
not indicate that the specific method of some type of note taking was correlated positively with the number of
responses correct.
The qualitative data acquired from the questions the teachers answered and the postassessment debriefing
proved more promising. The teachers in this study regularly taught their students the metacognitive reading comprehension strategies of scanning, making predictions, connecting what is read to their own lives, questioning,

88

making inferences, taking notes whether Cornell notes or other notes, rereading, and clarifying. Although the
teachers all stated that they routinely taught metacognitive strategies to their students at the beginning of the year
and reviewed the strategies when appropriate, they also noted that most students did not apply these strategies
nearly enough.
The data also indicates that although students did use metacognitive strategies to comprehend what they read,
use of the strategies was only slightly significant. The slight significance was found only among specific student
samples, chiefly among Hispanic/Latina females, many of whom were Advancement Via Individual determination
(AVID) students. Because this information was obtained after students had completed the survey, the researcher
had no way to determine which students were AVID and therefore whether that variable might have been associated with the results. Status as an AVID student would be important to include in a follow-up study of the effectiveness of metacognitive reading comprehension strategies.
Implications
The findings from the present study have several implications for schools and educational researchers. First,
the findings support the contention in the literature that certain student groups have greater success in school tasks
related to reading comprehension because they have successfully learned to acquire and apply higher level metacognitive thinking strategies to read, decipher, and solve daily tasks. Consequently, schools would do well to have
structures in their academic programs such as AVID, which assist students early in their middle or high school
experience to acquire and use best practices strategies daily for their overall success.
The researcher further recommends that classes such as AVID must be included in future research because
of the nature and underlying philosophy of such programs and the fact that they teach students to apply multiple
metacognitive reading comprehension strategies on a stricter basis. Given the importance of reading comprehension and the success of some students who use metacognitive strategies, programs such as AVID cannot be overlooked in research on the variables of student success.
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Competences Of Vocational And Higher Education Teachers In Changing
Working-Life Cooperation Context
Timo Juntunen
Expert in Education Export of the Teacher
Education College of University of Applied Science (Finland)
Андатпа
Баяндамада еңбек нарығы мен жоғары оқу орындары, сондай-ақ кәсіптік-техникалық оқу орындары арасындағы ынтымақтастықты әртүрлі формада қалай жүзеге асыру әдістері көрсетіледі. Білім
беру мекемелері тұрғысынан мұндай ынтымақтастық небір мақсаттарды алға тартады, соның ішінде
студенттерді еңбекке орналастыру және оларға өмірлік әрі еңбектегі тәжірибелер беруге көмектесу
ұсынылады. Финдерде кәсіптік-техникалық және жоғары педагогикалық білімі бар жастардың еңбек
және өмірлік дағдылары болса, мұғалімдердің ынтымақтастығы ең негізгі құзыреттіліктің бірі деп саналады.
Сонымен қатар автор өзара іс-әрекеттегі дәрежелерді бағалаудың критерийлерімен және еңбек
нарығындағы әріптестіктің дамуындағы практикалық тәсілдермен таныстырады.
Аннотация
В докладе описано сотрудничество между рынком труда и высшими учебными заведениями, а также
профессионально-техническими учебными заведениями, осуществляющими данное сотрудничество в
различных формах. С точки зрения образовательных учреждений сотрудничество служит для разнообразных целей, таких как трудоустройство студентов и предоставление студентам жизненного и трудового опыта. В финском профессионально-техническом и высшем педагогическом образовании трудовые
и жизненные навыки сотрудничества у учителя считаются одними из основных компетенций.
Кроме того, автор знакомит с критерии оценивания степени взаимодействия и практическими способами развития партнерства с рынком труда.
Abstract
Cooperation between the world of work and higher as well as vocational education institutions implemented
in various forms. From educational institutions’ perspective co-operation serves multiply purposes, such as
employability of students and giving students some working-life experience. Perspective of the world of work is
different. By simplifying it we can say that the ultimate reason to improve their competiveness and competitive
position on the market through better co-operation. In Finnish VET and HE teacher education working-life
cooperation skills are considered one of the teachers’ core competence areas. VET and HE institutions can
contribute to development of competiveness of companies and industry by developing competences of their staff
and quality of cooperation structures. In his presentation Mr. Juntunen will introduce a framework for evaluation
of co-operation with the world of work. In addition, he introduce a concept how to development cooperation with
the world of work in practice.
What are the competences of vocational and higher education teachers behind Finnish teacher education programmes in practical terms? How changes in vocational and higher education institutions’ working-life cooperation will have an effect on teacher competence requirements? What are actually roles of VET and HE teachers in
the knowledge-based society? How teacher educators can support vocational and higher education teachers to
master various roles in chancing working-life cooperation context?
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Finnish system of vocational and higher education teacher education
The teaching profession is highly respected in Finland. Teacher qualifications are prescribed by law and vary
for different kinds of teachers. The national requirements guarantee that the standard of teacher education remains
high.
Those who want to gain teacher qualification for working in vocational institutes, universities of applied sci
ences, adult education centres, liberal adult education units, and upper secondary schools in Finland have to complete a 60 ECTS credit post-graduate level programme in pedagogy provided by teacher education units at five
universities of applied sciences. The general entrance requirement for these programmes is a Master’s level academic degree, or in some cases, also a Bachelor’s level degree in the professional field concerned is sufficient.
Additionally, all teacher applicants are requested to have the minimum of three years’ work experience in their
respective professional field.
Competences behind programmes for HE and VET teachers
Teacher Education College at JAMK University of Applied Sciences have defined four competence areas that
represent the core competences that are considered necessary for teachers working in vocational schools or in
universities of applied sciences, our teacher education programme is based on these competence areas. The areas
are: facilitating learning, development of educational environments, cooperation and interaction, and teachers’
professional development.
Facilitating learning is the most traditional and the less unquestionable competence area and role of a teacher.
Teachers must facilitate students’ learning process, and even learn them to learn. Facilitation of learning, get students to learn, is based on theoretical knowledge of learning and pedagogical methods. Nowadays teachers are expected to understand the diversity of learners. Students’ socially, culturally and educationally diverse backgrounds
require teachers to modify learning activities accordingly to meet the individual learning needs of diverse learners.
In other words, they should be capable of building individual learning paths to students.
Learning takes place either at educational institutes, workplaces or in virtual environments. In vocational education and training importance of workplaces as learning environment has increased in Finland and internationally.
All 120-credit upper secondary vocational qualifications in Finland include a period of on-the-job learning with a
minimum scope of 20 credits. Since 2006, vocational skills demonstrations have been integrated into all vocational
upper secondary qualifications. These demonstrations are practical work situations planned, implemented and
assessed by the education provider and representatives from work. Shift from class-room-based learning environment towards on-the-job-based environments have forced teachers and teacher trainers to develop pedagogical
methods and learning processes accordingly.
According to the study guide of Teacher Education College at JAMK the facilitating learning core competence
area includes such interrelated skills as skills to apply learning theories in practice and skills to apply learnercentred approach in practical situations. The latter includes such skills as how to adapt the competence-based
curriculum to the needs of diverse learners. An interpretative approach to curriculum planning is therefore a part
of teachers’ competences.
Development of Educational Environment – the Second Competence Area
As said earlier, learning process can be facilitated in classrooms, in workplace context or in virtual environments. Besides workplace and working-life connected learning environments, technology (e-learning, m-learning,
3D virtual environments, smart tables etc.) plays more significant role in facilitation of learning. Development of
technology, in one hand, and need for learning regardless of time and place are one of the main factors why VET
and HE institutions have to take technology into use in learning process and build teachers competences in use of
rapidly developing technology for learning. There should be experts in teacher education institutions having view
on update and upcoming technologies, and how these technologies can be used for supporting learning at school,
at workplace or anywhere someone wants to learn.
According to Finnish view on the teachers’ roles, they are also developers. As a member of their school communities they give their contribution to development of the school as to learning environments or any other issue
along with requirements from education policy makers or working-life.
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As developers, they should possess the appropriate understanding on nature of different development processes
and skills to manage of the project life-cycle. In addition, they should have an ability to evaluate resources needed
for carry out development processes within timetable.
Due to fact that the annual cash flow from the Ministry of Education and Culture in Finland for running degree
programmes decrease, the vocational and higher education institutions have put more efforts on getting funding
from other sources. Meanwhile vocational schools and universities of applied sciences have been pushed deepen
working-life cooperation, increasing their regional effectiveness and being active player e.g. in regional innovation
system. All that link to the teachers’ second role, teachers as developers. Being good at coordinating development
processes and projects of various kinds increase a teacher’s value in the labour market. By taking this into account,
teachers should have an interest to develop their competences as to all aspects of development work, and teacher
educations should incorporate development skills and know-how to their programmes under the development of
education environment competence area.
To meet the requirements of development work, teachers need to update a theoretical and practical command of
the content to be taught and also update pedagogical methods to be used along with changing needs. As said earlier
in Finland and in many other countries learning takes place more and more in workplaces or at school in interaction
with working-life, at least. For reason learning methods, such as project-based learning, problem-based learning,
inquiry-based learning, on-the-job learning, recognition of prior learning has to be mastered by VET and HE teachers. Teacher educators must support teachers to adjust the pedagogical methods used by schools to correspond
requirements from the policy makers and the working-life by providing updated programmes. It is also teacher
educators’ task to support teachers to understand how earlier listed methods effect on assessment of learning.
The third role of a VET and HE teacher, “according to our role map”, is teacher as working-life collaborator.
This role is linked with the development of educational environment competence area keeping in mind that learning is increasingly taking place in workplaces and working-life context.
Cooperation and interaction competence area – the third competence area
Private and public employers, public (increasing importance of international) donors, authorities (in local,
regional, national and international level), and bodies specialized in business, innovation or regional development
promotion constitute the main stakeholder groups for working-life cooperation in VET and HE education institutions. Demand for deepening and intensifying cooperation with some parties and, at the same time, widening
partner network comes from reasons explained earlier and later on. Cooperation requires skills to establish and
maintain network between institutions. Teachers in vocational education institutes encounter this daily through
learning at work practices and in projects. Some networks, such as clusters, business ecosystems and regional innovation’ systems, are very complex with their nature. Operating in this type of networks presupposes that teachers
master co-opetition situation and possess profound knowledge of respective substance, of political-economicsocial context and of technologies for networking and interaction in networks. All necessary skills to develop and
act successfully in national and international networks cannot be achieved with learning-by-doing method. There
is also need for in-service training of teachers.
According to our study guide the Cooperation and interaction competence area includes cooperation and
networking as well as interaction skills. Herein is worth of keeping mind that teaching has basically sociable
activity and it is based on the interaction between teachers and learners. Even though the nature of sociability has
been defined in different ways at different times, the ability to interact positively with learners is still the cornerstone of facilitating learning.
Teacher’s professional development – the fourth competence area
The ability for critical self-assessment and reflection represents a central part of teachers’ professional skills.
The ability to think and work independently and collaborate with others is essential qualities for teachers to produce fresh ideas and to further develop the working environment/educational institute.
The Continuous learning competence area includes such skills as information management and reflection.
This competence is not necessary for teachers, but also for VET and HE students. Therefore, teachers must
support students in building their own learn to learning competence.
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“The teacher (in adult education) must become a counsellor, an adviser who supports people to accept the
responsibility for organising and working on their continuous competence development. Specialised research on
adult education has to be promoted in order to develop new teaching methods that accept the informal and nonformal learning of adults. When new knowledge has been obtained, the responsibility for introducing the results
into the schools lies with the educators that are in charge of teacher education ...” This conclusion was done by the
Nordic Network for Adult Education in 2006.
Various forms of working-life collaboration and networks
Working-life cooperation can take place in curricula designing and implementation or in extra curricula issues.
If a school and employers do close cooperation in curricula design and implementation, employees are engaged
in curriculum designing and development, they offer assignments for student thesis, work placement periods are
systematic part of studies, and practical learning assignments are organized in collaboration with working life (e.g.
project work, case studies, working in labs for companies etc.).
Vocational and higher education institutions can collaborate with working-life also in extra curricula issues,
which can be divided e.g. into following categories:
- school representatives membership in associations of interest groups, regional development bodies etc, or
in strategy processes
- commercial services (e.g. further education, laboratories, clinics etc.) to private, public or so called third
sector
- project-based cooperation in the fields of RDI
- participation in such multi-actor collaboration networks as regional clusters, business ecosystems and regional innovation system
The list implicates that designing of vocational qualification so that it responds to labour market needs and a
student get a job after graduation is not the only task the vocational institutions have. Consequently teachers must
be capable for being involved in increasing number of working-life collaboration forms and networks, and update
their own competences and pedagogical methods accordingly.
Regional development and innovation promotion
As to universities of applied sciences in Finland the law states three tasks for them:
• education,
• research, development and innovation (RDI),
• and regional development.
Previously second task was formulated so that universities of applied sciences conduct applied research and
development. In 2010 letter “I” was added to the list of the second task, because universities of applied sciences
were considered to be important players of the Finnish innovation system and having muscles to generate innovations in collaboration with other players.
“I” also reflects consideration that in the knowledge economy innovation has become the key competition
factor. The knowledge economy is defined by the OECD as an economy that is directly based on the production,
distribution and use of knowledge and information. At the heart of the discussion about the knowledge economy
is the argument that innovation, which results from the application of technical and other knowledge, is a major
contributor to industrial competitiveness.
According to Hämäläinen and Schienstock the more innovations become multi-organisational phenomena,
the more they depend on new efficient forms of inter-organisational coordination. Innovation process “is a highly
complex process that involves people of different expertise and capabilities forming various communities of practice. Innovations represent a system of complementary types of innovation practices. Hämäläinen and Schienstock
continue: “Innovation processes do not only produce new products, production processes, or services; they also
produce enhanced individual or organisational competencies. Learning can be seen as the other side of the coin, as
processes of individual and organisational learning, taking place together with the creation of novelties.”
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Vocational schools are definitely part of the innovation system as we consider that all innovations are not
research-based nor follow linear process, but created also in networks as results of non-linear processes involving
various different groups, vocational institutions definitely have a role in regional innovation system. As a part of
the innovation system, they find out new learning environments and develop new methods for learning. In innovation system context we can speak about learning-by-using, increasing the efficiency of the use of complex systems
and learning by interacting, involving users and producers in an interaction resulting in innovations the development of skills in production.
VET and HE teacher education
Summa summarum, teachers working in vocational or higher education institutions are not only facilitators of
learning. They have also roles as working-life collaborators, manager of respective networks and developers of
their institutions. Without relative broad view on teachers’ role vocational and higher education institutions cannot
survive with new tasks addressed to them by policy makers and working-life.
Teacher Education College at JAMK University of Applied Sciences and other teacher education units at universities of applied sciences have had a broad concept of teachers’ roles and competences for years. The broad
consideration seems to be functional if we keep in mind increasing tasks and challenges addressed to HE and VET
institutions. We try to update our programmes along with changing competence requirements, provide customerneeds driven in-service teacher education and updated our own expertise by collaborating with respective international teacher training institutions.
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WEB communication is a new step in my teaching experience
Timofeyeva G.V.
school-Lyceum № 35,Uralsk
BC Ambassador
Kazakhstan
Аңдатпа
Бұл баяндамада Британдық Кеңестің қолдауымен халықаралық жобада жұмыс істейтін түрлі елдердің
мұғалімдері қауымдастығы туралы ақпарат берілген, сонымен қатар, «Фиеста», «Ауыл шаруашылығы»,
«Салауатты өмір», «Жас елшілер», «Мәдени өмір» тақырыптары бойынша іс тәжірибесі көрсетілген. Бұл
жобаға қатысу Интернет желісі арқылы кәсіби дағдыларын арттыруға көмектеседі.
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Аннотация
Статья содержит информацию о сетевом сообществе учителей разных стран, работающих в международном проекте при поддержке Британского Совета «Школьные партнерства», а также опыт работы
в проектах по следующим темам: «Фиеста», «Сельское хозяйство», «Образ жизни», «Молодые послы»,
«Культурная жизнь». Участие в этих проектах помогает совершенствовать профессиональные навыки
общения через сеть Интернет.
Abstract
This report contains the information about the web cooperation among the teachers of different countries
working in the international project supported by the British Council “Connecting Classrooms on-line”
[1], the experience of project work on the following topics such as “Fiesta, Farming Global Lifestyle, Young
Ambassadors, Culture in a box” which helps improve the development of professional communication through
the web communication.
Network communication between schools is becoming more widespread, valuable and useful in the educational system nowadays. Its main purpose is to involve students in creative work, to stir up their interest in learning
through collaborative activities and facilitate their conversation between each other. Thanks to on-line practice
students can participate in on-line forums, experiments, group joint projects, research papers, and current events
assignments. They are given the opportunity to explore their own identities, to communicate with people of different beliefs and faiths, cultures, traditions and histories. In addition, on-line partnership can connect a wide range
of schools all over the world and let them exchange their creative experience.
Being teachers we have great responsibility in the establishment of network communication both between
students of different communities and between colleagues participating in the net cooperation. We must guide
students’ behavior in the on-line environment. With such communication, teachers should demonstrate appropriate
Netiquette throughout their persistent involvement in order to develop students’own sense of self-esteem, openness, friendliness, trust and confidence in themselves.
The project “ Connecting Classrooms “ is one of the world education program for schools supported by
the British Council, held jointly with the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, was
designed to help young people learn about global issues and become responsible global citizens. This project was
supposed to be guided by the Ambassadors chosen among the Kazakhstan teachers at the contest organized by
e-mail. All the participants had to fill in the applications with the questions about their teaching experience. The
winners were invited to Astana to join the meeting in order to get the instructions how to start the project work in
the net on the British Council website “ on-line”.
The aim of the project was to involve schools of the UK and Kazakhstan, as well as the schools registered on
the web site from Europe, Central Asia, Middle and Far East, Africa and Latin America, in an interesting international cooperation.
I was chosen to be an Ambassador of this project work in the West-Kazakhstan region. So my following steps
were to register the school I work in on the British Council website and to find a school-partner. There were a lot
of instructions and recommendations in the Templates given by the BC moderators of the school projects. So the
teachers could follow them or create their own ideas how to share the work with students. I can’t say it was easy
to find the colleague interested in the same topic you like. During the work I had a chance to share my computer
studies skills and help my colleagues with the support how to start our collaborative work, how to make up presentations, how to upload the video material and writing e-mail letters in the net. This extra activity let the project
work continue. As for me, I enjoyed the chance to improve my personal professional skills.
Besides, the most important part in net communication was to have a productive talk with Project Officer and
Work Assistant during the first workshops. Teachers got a lot of ideas how to engage the students in the crosscurricular dimensions.
School-Lyceum № 35 was registered on the website in November 2010 and opened four design spaces as
“Fiesta”, “Global lifestyle”, “Young Ambassadors”, “Farming...”2. Lyceum Students made a lot of researches and
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started some creative work on selected topics in the teachers’ forum from all over the world. The planning work for
a certain period was carried out together with the project leaders and the schools-partners from different countries.
We were prepared about a possible language barrier with the partners, so we learnt how to be patient and tolerant
in such situations. We got a lot of links having the information about the Basics, I mean general rules of the project
work success. For example, being realistic, innovative and creative! Or how to make the project fun, fruitful and
successful.
There were more than 20 themes on CCO site 3., so project “Fiesta” was chosen by my students of the 10th
form and we followed all the steps suggested by CCO Project Template including Summary, First Activity, Exchange, Share, Extension Activities and Useful Resources with different website links.
According to the instructions of the BC staff, we had to choose two different holidays to be discussed with our
partner school and then we planned with the children what information we were going to share and the duration of
the project. We started our Project Work in December with New Year and could send a lot of material on this holiday. Our first partner was the school from Thailand. My students and I had a lot of net dialogues with new partners.
All the designed material in the form of letters, questions, pictures, presentations and video as confirmation of the
practical work was placed directly on the given project spaces on the website of the British Council.
Well, Kharian Secondary School from Pakistan became our second partner and we were really glad to communicate with them. They studied all the letters, photos and recipes sent by my students, and gave us the ideas and
their own opinions about the celebration of New Year in Kazakhstan filling in Our Evaluation Card. Then, we did
the same with Nauryz sharing the facts about the celebration of this holiday at our school, in our town and in our
country.
Moreover, the students from the 9th and 8th forms joined us and helped us in March. Sure, it took much time to
share the ideas, but Pakistani children did the similar work following our presentation steps and sending a lot of
interesting facts about their famous festival Eid.
To sum up, we shared questionnaires, lexical tests and end-of-project letters. The video made by Pakistani
partners was uploaded to the site as our final work. As for my group of students, they showed the presentation of
their first project work “Fiesta” at school in May, 2011 to their schoolmates. Well, I think we had a great experience
in practising English and getting some new cultural information thanks to such cultural dialoghue. I enjoyed the
fruitful work of my colleagues and the students.
Now we have finished the project “Global Lifestyle” with Egypt. The students from the 7-11th forms of
school-lyceum # 35 took part in the project work and my school colleagues of English, Kazakh, Geography and
Information Technologies supported me with their help too giving us some necessary information in the fields of
their subject.
Students of our school sent a large number of presentations of modern lifestyles, fashion, national costumes,
sites of the country. The Egyptians also told us about the history of fashion and the way of life of their teenagers.
Brazilian project “Young Ambassadors” from August 29 to October 14, 2011 caused huge interest among the pupils of 8-11 classes, which vividly presented the Kazakhstan Tourist road with their sights, the slides were shown
at the exhibition in high school and received high assessment of the Brazilian Team Coordinators of the project.
The project “Farming, food and fair trades” began to be carried out from August 2011 under the leadership
of Timofeeva GV together with the teachers of the school-Lyceum №35 Bakayeva G.G. and Krestyaninova N.P.
The project “Culture in a box” was launched in September 2011, in collaboration with the Moore House School
of London, United Kingdom. Pupils of 10-11 classes exchanged presentations about the schools and started the
preparation of the material about school traditions and school lifeAll these projects involved the integration with
other school subjects, as the students study the materials on the geography and regional geography of Indonesia,
Brazil and Great Britain where our new partner schools were. This work was valuable because some of my school
colleagues took part in its exploring.
Teachers had a possibility to collaborate with others towards common goals and agreements. While studying
the web links, I looked through different tips about the civilisation of the country I was going to get in touch with.
I explored the vocabulary and grammar material to use it in the curriculum. Of course, I had to send all the letters
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from my students by e-mail and I offered new steps in our common partnership to my colleague who expected me
to do it. Fortunately, our school partners liked our activities to share and tried to do them together. We exchanged
end-of project and evaluation cards on all the topics the students had chosen before and we put all the project work
in the net.
In March, 2011 BC Ambassadors were gathered at the meeting in Astana to share their first results made in
the net while communicating with their school-partners. Some teachers could have exchanged the Power Point
Presentations, the others could have had skype conferences, some schools could send letters of introductions with
personal information, define the topic to discuss and plan the further work.
Being appointed a Connected Classrooms Ambassador I was responsible to organize the workshops in the
West-Kazakhstan region in order to help my colleagues to start the similar activity as I do in the net and integrate
the material into school curricula.
In September, 2011 a Regional Seminar of School Teachers was held at our school-lyceum #35 in Uralsk. The
theme of the dialogue was to establish and develop the international school partnership through the net communication and estimate the effective role of CCO program in the education system.
To sum up, the work with external projects undoubtedly increases the interest in the study of the English language and other school subjects, and also gives possibility of real life communication both inside the school in
cooperation, and with peers from other countries of the world in a foreign language. Network communication helps
us develop children’s team work skills, leadership skills.
The International project «Connecting Classrooms» [4], allowed students to expand their horizons and increase
the vocabulary of the English language, to develop their intellectual, creative and communicative abilities.
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СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТҰРҒЫДАН ДАМЫТУ
Адильжанова Д.А.
Семей қаласындағы «Педагогикалық шеберлік орталығы»
филиалының менеджері,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушының мұғаліммен, сыныптастарымен еркін
сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын
іздей отырып, қиындықты жеңуге тәрбиелеудің негізгі жолдары айтылған.
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Аннотация
В обучении, воспитании и формировании личности на уроках особо важную роль занимает критическое мышление. Умело применяемые учителем на уроках, поднимают интерес учащихся к предмету,
повышают творческую деятельность, сотрудничество учителя и ученика, этим достигается эффективность урока.
Abstract
In this article is said about ways of the critical thinking of students which helps to communicate freely with
teachers and classmates. Also, to discuss, to listen to each others, to respect, to solve the crucial issues in order
to overcome the problems.
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың
қолында».
Н. Ә. Назарбаев
Бүгінгі күнгі мұғалімдердің басты мақсаты – бәсекеге қабілетті, алған білімдері, біліктері және
дағдыларын тәжірибеде шеберлікпен пайдалануға ынталы, жан-жақты жетілген, өзінің қоғамдағы орнын
жете түсінетін белсенді азамат тәрбиелеу болып саналады. Осындай міндеттерді жүзеге асыруда мектеп
оқытушыларына аса зор міндеттерді жүктейтіні баршамызға мәлім.
Республикамыздағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жағдайында өркениетке жетудің қайта
жандануы мен дамуының негізгі міндеттірінің бірі «жаңа құрылымдағы жаңаша көзқарас және ойлаудың
шығармашылдық түріне ие болған, жеке тұлғаның өздігінен шешім қабылдай алуы, яғни ақыл-ойы
дамыған, білімді терең меңгерген, дүниетанымы кең, дүниеге деген көзқарасы, тұлғалық мәдениеті жанжақты дамыған адамды қалыптастыру» болып табылады.
Әр мемлекет, әр халық басқа мемлекеттер мен халықтардың, олардың тарихы, дәстүрлері мен ойлау
жүйесі туралы білімдерді дамыта отырып, олармен бірлікте өмір сүруге үйренуі қажет, болашақта күтіп
тұрған түрлі қауіп-қатерлерді бірге талдап, бірлесе тойтаруға, әр қилы қайшылықтарды ақылдаса отырып
бейбіт түрде шешім жасауға, әрі бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді...», деп айтады [2,
10-б].
Бүгінгі күні сабақты сын тұрғысынан ойлау арқылы жүргізуді басшылыққа ала отырып жоспарласа
оқушылардың тілін, ойын дамытуға жағдай жасалады. Сол себепті сабақ барысындағы сыныптың жайлы
(комфортты) жағдай мұғалімнің кәсіби біліктілігін көрсетеді.
Сын тұрғысынан ойлау жобасының әдіс-тәсілдері оқушыларды тынымсыз ізденімпаздыққа баулиды.
Баланың еркін де терең ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашатыны белгілі. Сын тұрғысынан ойлау
–оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға,
құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама.
Бүгінгі күнде ойлау процесі, сыни тұрғыдан ойлау, оны қалыптастыру мәселелері көптеген философтар,
психологтар, педагогтар, физиологтардың зерттеу назарын тартуда. Тақырыбымыздың мәнін ашу үшін
алдымен философия, психология және педагогика сияқты ғылымдарда белгіленген негізгі көзқарастарды
пайдалануды қажет етеді. Ойлау процесінің теориялық құрылымын білмей тұрып, мұғалім сабақты
ұйымдастыруда белгілі дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оның әдістемесін белгілей алмайды.
«Сыни ойлау» ұғымын қарастырмас бұрын «ойлау», «ойлау процесі» туралы сөз бастағанды жөн
көрдік. Себебі, сыни тұрғыдан ойлау процесі жалпы ойлау ұғымынан бастау алады. Соңғы жылдары
философияда, психологияда, педагогикада ойлау процесін адам дамуын зерттеудің негізі деп қарастыруда.
Осы орайда, Л.С.Выготскийдің философиялық еңбектерінде «ойлау» ұғымы былай түсіндіріледі: «...
арнайы сипатта құрылған материя – мидың ең жетік өнімі, объективті дүниенің ұғымдар, теориялар,
пікірлер және тағы басқаларда бейнеленуінің белсенді процесі. Ойлау адамдардың әлеуметтік-өндірістік
әрекеті нәтижесінде пайда болады...» [3, 475 б.].
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Сонымен қатар, оның психологиялық зерттеулерінде, ойлау анықтамасы «...болмыстың белгілі
бір байланыстары мен қатынастарын сипаттау субъектінен тұратын объективті шындықты белсенді
бейнелейтін ең жоғарғы формасы...» [4, 19 б.].
«Ойлау» ұғымын жан-жақты тұрғыда талдау мақсатында түрліше сөздіктерді талдау жасадық. Атап
айтқанда, Л.С.Выготскийдің психологиялық сөздігінде бұл ұғым: «Ойлау қабілеті жоғары психологиялық
функциялар құрамына еніп, ол - өте күрделі психологиялық құбылыс ретінде өмір бойы қалыптасып,
әлеуметтік құрылымға ие, психологиялық құрылымы жағынан орталықтандырылған және әрекетке түсу
жағынан еркін болған процесс болып саналады» [3, 95 б.]
Біз қазіргі кездегі көптетеген жаңа инновациялық технологиялардың ішінде «сын тұрғысынан ойлау»
технологиясына тоқталмақпыз. Себебі, сабақ беруде бұл технология, біздіңше, өз философиясы жағынан
қоғам талабына, заман талабына сай. Сонымен қатар, олар дәл қазіргі қазақстандық жаңа буын оқулықтары
принциптеріне сәйкес және қазіргі оқу процесіне енгізуге болатын, мазмұны жағынан бұрынғы әдістерді
жоққа шығармай, әдістемелік тұрғыдан байытып отыратын технология.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін пайдалану мынадай жетістіктерге қол жеткізуімізге
тікелей ықпал жасайды және оқушылардың осыған байланысты:
- сенімділікпен жұмыс жасау;
- бар ынтасымен оқуға берілу;
- пікірлерді тыңдау, құрметтеу;
- өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет.
Тек сонда ғана олар:
- мен осы мәселе туралы не ойлаймын?
- осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы осы мәселе туралы білетініме сәйкес пе?
- осы ақпаратты үйрене отырып мен бірдеңе жасай аламын ба?
- маған бұл жаңа ойлар, идеялар қаншалықты әсер етті? деген сауалдар төңірегінде ойлауға үйренеді.
Осы шараларды орындай отырып мен сабақ беруде әр баланы зерттеуден бастап. Зерттеу нәтижелерін
сараптай отырып алдағы уақытқа жұмыстар жоспарланып, оқушылардың жұмыстарын жандандырып,
қоршаған ортасы, сабақ үдерісі арқылы сыни ойлауын дамыту. Оқушылармен белгілі бір жұмысты
бастамастан бұрын оқушылардың өздері қай бағытта жұмыс істегілері келетінге байланысты сауалнама
жүргізілсе, содан кейін сауалнамаға сүйене отырып оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін
дамытуға байланысты сабақ жоспарларын құру қажет. Сауалнама сұрақтары әртүрлі деңгейдегі
сұрақтардан құрылуы мүмкін.
Мысалы сабақты бастамастан бұрын оқушылармен әңгімелесу барысында оқушылар тарих пәнін
өте жақсы көретіндерін айтты және сабақ қызықты өткендерін қалайтындарын білдірді. Сол себепті
сауалнама алмастан бұрын мен оқушыларға бірнеше сұрақтар қойдым: Сіздерге жаңа тақырыпты қандай
түрде түсіндіргенді ұнатасыздар? Әрине брлық оқушылар сабақтың қызықты өткенін қалайды сол себепті,
ойын, жарыс түрінде өтсе деген пікірлер болды, кейбіреулері сабақты біз өзіміз түсіндірейікші дегендер
де болды. Оқушылардың деңгейлерін, қызығушылықтарын білу себебі бойынша кішігірім сауалнама
алынған болатын.
Сауалнама сұрақтары оқушылардың өздері қай бағытта жұмыс істегілері келетінге байланысты болды.
Мысалы: Мен күрделі тапсырмаларды орындауды ұнатамын; мен жақсы пікір талас жүргізе аламын;
мен тестерді жақсы орындай аламын дегендей сұрақтар. Әр бір сұраққа тоқталып, қанша оқушы қалай
жауап бергендерін талқылап әрбір оқушының сабақ барысындағы позициясын талқылап анықтадық.
Сауалнамаға сүйене отырып оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытуға байланысты
сабақ жоспарлары құрылды. Мысалы тарих сабағын қазіргі болып жатқан мәселелермен ұштастырып
оқыта отырып өзіне пайдалы ақпаратты алуы. Осыдан күтілетін нәтиже: оқушылар әр бір жаңа тақырыпты
өту барысында алдында тұрған кедергілермен кездеседі, сол уақытта сол мәселеден қандай жолмен шығуға
болады деп шешу жолдарын іздейді. Өз беті кітаптарды оқып, сұрақтарға жауап беруге тырысып бағады,
өздері мәселені шеше алмаған жағдайда мұғалімнен көмек сұрайды. Алдында кездескен кедергілерге бой
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алдырмауға тырысады. Мәселені шешу барысында алдына қойған мақсатына жету үшін алаңғасырлықты
жеңе білетін болады. Сабақ барысында топ, жұп, сынып болып жумыс істегенде назарларын тапсырмаға
нақтылап, тапсырманың нәтижесіне жетуге назарларын қояды. Өздері өтіп жатқан оқу тәжірибесіне
қызығушылықпен оқып, бір бірлеріне түсіндіріп, қолдарынан келіп жатса көрсетіп беруге дайын
екендіктерін жасырмайды. Сыныпты топтарға бөлгенде барлығы бірге жұмыс істеуге топ болып жұмыла
кіріседі, Оқушыларға тапсырма берілген кезде шешімге дұрыс нәтижемен жету үшін оқушылар алдымен
жоспар құрып алуға тырысады және жоспар бойынша жұмыс жасайды. Егер нәтижесі шықпай жатса
жоспарларын қайта қарастырып өзгертіп отырды.
Қорытындылай келе сабақ барысында оқушалар алған ақпараттарын жүзеге асыра алатындықтарын
көрсетті, себебі алған білімдерін басқа сабақтармен үйлестіріп салыстырып, өздеріне керек ақпараттарды
пайдаланып отырды. Мәтіннен алған ақпараттың ішінен негізгі түйіндіні тауып соны пікір талас немесе
талқылау барысында жақсы аргументтеп отырды. Ол дегеніміз оқушылар алған білімдерін қолдана білудің
нәтижесі
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Аңдатпа
Зияткерлік жеке тұлғаны тәрбиелеу үшін қалыптасқан мектеп құрылымын, білім беру мазмұнын
жобалау мен жоспарлау, оқыту әдістемесі, орта білім беретін оқу орындарының оқу үдерісінің
тиімділігі кәсіби шеберлігіне тікелей байланыстылығы айтылған. Мұғалімнің кәсіби шеберлігі оның
шығармашылық қызметіінің нәтижесі арқылы анықталатындығы, шығармашылық біліктер мен кәсіби
шебер мұғалімнің бойында болатын қасиетер, яғни жаңа формация мұғалімі қандай болу керектігі туралы мағлұмат берілген.
Аннотация
Для воспитания интеллектуальной личности в сформировавшейся школьной структуре важную
роль играет проектирование и планирование содержания учебного процесса, методика обучения, преемственность. В общеобразовательных учреждениях это напрямую связано с профессиональным мастерством учителя, которое выявляется через результаты его творческих работ, то есть дается
информациия о том, каким должен быть учитель новой формации.
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Abstract
The article describes the professional skills of the teacher in learning process at secondary schools, teaching
methodology, planning and design of the learning content to form intellectual personality. In secondary schools
it is directly related to the professional skill of the teacher, which can be determined by the results of his creative
work, that gives information on how to be a teacher of the new formation.
«Әлем елдері арасындағы бәсекелестікке олардың шығарған өнімдері мен көрсеткен қызметтері ғана
сараланып қоймай, сонымен қатар қоғамдық құндылықтар мен білім экономикада – материалдық тауарлар мен қызметтерге емес, елдің инттеллектуалды білім беру жүйелерінің даму барысы да додаға салынады. Осыдан барып заманауи және тиімді білім беру жүйесін қолдап оқыту арқылы жұмыс күшінің
интеллектуалды компонентін арттыру- бәсекеге қабілеттіліктің негізгі шарттары болып айқындалады»,
- деп Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев атап өткендей, жаңа әлемде білім берудегі
бәсекеге қабілеттіліктің артуы мен адами капиталдың дамуына айрықша ден қойыла бастады. [1]
Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - әлеуметтік-экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір
сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаға
қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар: шығармашылық, белсенділік, әлеуметтік жауаптылық,
жоғары интеллектілік, терең білімділік және кәсіби сауаттылық.
Қазіргі таңдағы адам ақпарат саласында қарқынды өрлеу жағдайында өсуде. Осы орайда мектеп
алдындағы тұрған мақсат - оқушыларды өмір жолында туатын сұрақтарға жауаптарды өз бетімен табуға
үйрету; өздерінің іс-әрекеттерінің салдарын бағалап, олар үшін жауапкершілікті ала білу, мұның өзі
өмір барысында жиналатын білімнің негізі болатын өзін-өзі оқыту мен дамыту дағдыларын алуды, осы
білімді шығармашылық күйде қолдана білуді білдіреді.
Мектеп осы жағдайларда өз оқушыларының бойында ұтқырлық, серпінділік, сындарлылық
қасиеттерін дамыта отырып, заман өзгерістеріне әзірлеуі тиіс.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2009 жылы 13 қазанда әл-Фараби атындағы ҚазМУ-де өткен «Қазақстан
дағдарыстан кейінгі әлемде: болашаққа зияткерлік серпін» тақырыбындағы дәрісінде: «Ұлттық
интеллектінің діңгегін, Қазақстанның зияткерлік элитасын тәрбиелеудің іргетасы болуға қабілетті мектептер құру қажет» деп атап көрсетті. [2]
Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті, өмірге белсенді көзқарас пен жоғары білімді жеке тұлғаны
тәрбиелеу, мектеп қабырғасынан бастап оқушыларды ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметке
қатыстыру, қазақстандық және әлемдік білім беру жүйесінің таңдаулы дәстүрлеріне сәйкес жалпы
орта білімнің инновациялық моделін құру- осы заманға сәйкес білім берудегі объективтік қажеттілік.
Зияткерлік жеке тұлғаны тәрбиелеу үшін қалыптасқан мектеп құрылымын, қарым-қатынастар
жүйесін, білім беру мазмұнын жобалауды, оқыту әдістемесін, білім жетістіктерін бағалау қағидаларын
өзгерту қажет. Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім беретін оқу
орындарының оқу үдерісінің тиімділігі мұғалімнің кәсіби дайындығына тікелей қатысты. Сол себепті
педагогикалық іс-әрекетте оқыту технологияларын кеңінен қолдана білу іскерліктерінің жоғары деңгейде
қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді.[3]
Бүгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше ғылыми
тұжырым жасауға, олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, мұғалімге өзінің іс әрекетінің
субъектісі болуына мүмкіндік туғызу - көкейкесті мәселе болып табылады. Өйткені, тек жоғары білімді
маман ғана қоғамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени өркендеуінің көшбасшысы бола алады.
Білім саясатының өзекті мәселелері – кәсіптік даярлаудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз
етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін
өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының
алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті
қамтамасыз етуде оның ролін арттыру және қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде
қолдана білу.
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Оқу үдерісін белсендендіру – берік те тиянақты білім берудің жолдарын қарастыру, оқушылардың
шығармашылық ойлауына, ізденуіне мүмкіндік жасау, оларды қызықтыра алу, оқу үдерісін ғылыми
негізде ұйымдастыру және т.б.
Зияткерлік мектептер жүйесін жаңа формациядағы ұстаздар құрамын, оқуға және өзін жетілдіруге
бағытталған оқушылар ортасын құруға және оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар және әлеуметпен берік
қатынастар орнатуға ықпал ететін инновациялық орта ретінде қарастыруға болады.
Мемлекет басшысы қойған міндеттерді орындау үшін оқушының мүмкіндігін барынша аша алатын,
оқушының қызығушылығын, икемділігі мен қабілеттілігін толықтай есепке алуға жағдай құра алатын
жаратылыстану-математикалық бағыттағы білім беру бағдарламаларын іске асыратын зияткерлік мектептер жүйесінің бағытында жұмыс жасау бүгінгі күннің талабы болып отыр.
Осыған орай, Талдықорған қаласындағы №9 орта мектеп ұжымы 2004-2005 оқу жылынан бастап,
«Білім берудің жаңа жүйесін қалыптастыру арқылы білім сапасын көтеру» атты даму бағдарламасы бойынша қызмет атқарып келеді.
Даму бағдарламасы ІІІ кезеңде жүзеге асады:
Бірінші кезең: 2004-2007 оқу жылдары аралығында «Оқу-тәрбие үрдісіне жаңа технологияларды
қолдану арқылы оқушыларға сапалы білім беру» атты тақырыпта;
Екінші кезең: 2007-2010 оқу жылдары аралығында «Оқу –тәрбие үрдісіне ақпаратық-коммуникациялық
технологияларды сатылай енгізу арқылы оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану» атты тақырыпта;
Үшінші кезең: 2010-2014 оқу жылдарында «Оқу-тәрбие үрдісінде ақпараттық технология мен
интерактивті әдісті қолдану арқылы электронды оқыту жүйесіне көшу» атты әдістемелік тақырып бойынша қызмет атқарады.
Даму бағдарлмасының ІІІ кезеңіндегі алға қойған мақсат, міндеттерге жету барысында атқарылған
іс-шаралардың қорытындысы негізінде атаулы мектеп ағымдағы оқу жылында электронды оқыту
жүйесіне көшу жұмыстарын бастаса, өткен оқу жылының мамыр айынан бастап, Назарбаев Зияткерлік
мектебіне тірек мектебінің бағдарламасы құрылды.
І. Бағдарламаны әзірлеуде қолданылған тәсілдер:
• «Зерде» шығармашылық орталығының идеялары;
• Оқыту тәжірибесін жетілдіретін тәжірибелі мұғалімдер идеясы;
• «Мұғалім-оқушы», «Оқушы-мұғалім» қарым-қатынасын зерттеуші сынып жетекшілер мен
психологтер идеясы.
• Бір-біріне қолдау көрсетіп, өз іс-тәжірибесімен бөлісетін, басқа тәжірибелерді зерделейтін
мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығы.
ІІ. Бағдарламаның тақырыптық мазмұны.
• Бағдарлама жеті модуль аясында пәндік және әдістемелік сипаттағы бірқатар жалпы ұсыныстардан
тұрады.
• Оқыту мен оқудағы жаңаша тәсілдер;
• Оқушыны сыни тұрғыда ойлауға үйрету;
• Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау жүйесін енгізу;
• Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үздіксіз пайдалану;
• Талантты және дарынды балаларды тани білу;
• Оқушыларды жас ерекшелігіне сай оқыту және оқу;
• Оқытудағы басқару мен көшбасшылық.
ІІІ. Бағдарламаны іске асыруда қолданылатын тәсілдер:
• Назарбаев Зияткерлік мектептерінің іс-тәжірибесін оқу, іс-тәжірибеге енгізу;
• Педагогтерге кәсіби кеңес беру;
• Нақты сыныптардағы және мектептегі атқарылатын жұмыс.
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ІV. Бағдарламаның деңгейлері.
Бірінші деңгей: Оқу, зерделеу, іс-тәжірибеге енгізу.
Екінші деңгей: Мұғалімдерді мектепте оқыту үдерісін басқаруға даярлау.
Үшінші деңгей: Мұғалімдерді электронды оқыту желісінде оқу үдерісін басқаруға даярлау.
Бағдарламаны іске асыруда педагогикалық ұжымның алдына төмендегідей стратегиялық бағыттар
берілді:
1. Сапалы білім беру.
•
теориялық
•	Практикалық
•	Іздеу-зерттеу-зерделеу
2. Оқушылардың толыққанды дамуы үшін білім беру үдерісін ұйымдастыру.
•	Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
•	Жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдану
•	Оқыту мен оқуды ақпараттандыру
•
Өзіндік іздену, өзіндік білім алу
3. Интеллектуалды тұлғаны тәрбиелеп, оқыту.:
•
Қоғамда бәсекеге қабілетті
•
Өмір бойы оқуға дайын
•	Компьютерлік сауатты,өз ойын еркін айтатын
4. Білім сапасын мониторингілеу, қорытындылау.
•	Оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеу
•	Әдістемелік әзірлемелер мен бағдарламалар құру
Бағдарламаны іске асыру-мектептің басқару және бақылау жүйесі арқылы жүзеге асады. Мектептегі
білім беру жүйесі- белсенді өмірлік позициясы бар, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті, жоғары
білімді, зияткерлік тұлғаны тәрбиелеуге мүмкіндік беретін мектептің инновациялық моделін құрастыруға
бағытталған.
Негізгі мақсаттары:
- құру – жобалау, құрылыс, материалды-техникалық, оқулық, оқу әдістемелік жабдық;
- ұйымдастыру – білім мазмұнын жетілдіру, оқыту бағдарламаларын дайындау, енгізу, дамыту және
жүзеге асыру, мұғалімдерді, оқушыларды дайындау, іріктеу жүйесін дайындау және жүзеге асыру, мониторинг, әкімшілеу және ақпараттық коммуникациялық жүйесін, бағалау және бақылау жүйесін енгізу;
- басқару – Зияткерлік мектептердің іс- тәжірибесін басшылыққа алып, басқару және білім беру
қызметін ұйымдастыру.
- мектепішілік басқару- әрбір тұлғаның өзіндік дамуына негізделіп, нәтижеге бағдарланған.
Мектепішілік басқару жүйесі сыйластық, сенім және табысқа негізделіп құрылған, бұл өз ретінде жайлы
жағдай жасалса жасампаз және өз ойын білдіре алатын тұлғаның дамуын қамтамасыз етеді.
Мектепішілік басқару жүйесінде негізгі рөлді басқару процесіне және қорытынды нәтижелерге,
қабылданған шешімге жауап беретін тәжірибелі ұстаздар мен мектеп әкімшілігі және педагогикалық
кеңес атқарады.
Мектепішілік басқару демократиялық, жүйелік, бірлік, алқалық және жоғары сенімге беріліп таратылатын ақпараттың объективтілігі принциптеріне негізделеді.
V. Мұғалімнің кәсіби шеберлігі - шығармашылық қызметінің нәтижесі
Қазіргі қоғам адамнан прогрессивті ойлай алатын белсенді әрекетті, жан-жақты болуды талап етеді.
Өйткені адамның қоғамдағы алатын орны, атқаратын қызметі сол қоғамның дамуымен тікелей байланысты. Қоғамда «орындаушы» адамнан гөрі «кәсіби шебер» адамға деген сұраныстың көп екенін қазіргі өмір
талабы дәлелдеп отыр. Кәсіби білімді мұғалім қоғам талаптарына сәйкес болу үшін өзінің білімін жетілдіре,
мінез-құлқын тәрбиелей, шығармашылық даму шараларын жүзеге асыра білуі керек. Нағыз мұғалім-өзінөзі дамытып отыратын тұлға. Мұғалімнің кәсіби дайындығы, білім мен біліктері, оқу үдерісінің дұрыс
бағытта жүруі тек шығармашылық қызмет арқылы жүзеге асады.[4]
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Мұғалімнің кәсіби дайындығы, білім мен біліктері оқу үдерісінің дұрыс бағытта жүруі тек
шығармашылық қызмет арқылы жүзеге асады. Шығармашылық біліктер төмендегідей мүмкіндіктерді
қамтиды.
• мұғалім өз бетімен педагогикалық міндеттерді шеше білуі;
• өзінің кәсіби қабілеттерін дамыта алуы;
• оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыруда оқытудың әдістерін кеңінен пайдалануы.
Кәсіби шебер мұғалімнің бойында мынадай қасиеттер болуы тиіс:
• сергектік,байқағыштық
• сезімталдық
• сенім
• әділдік
• ұстамдылық
• ілтипаттылық
Жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең алдымен мұғалімнің кәсіби шеберлігіне, әрдайым
өзінің білімін жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруіне байланысты. [5]
Қорыта келе айтарым, жаңа формация мұғалімін модельдеу проблемасын талдау, болашақ
мұғалімдердің оқу үдерісіндегі іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымын талдау қазіргі заманғы жаңа формация мектептерінде жүмыс істеуге қабілетті болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлаудың мазмұны мен
тәсілдеріне өзіндік өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің
басым бөлігін ақпараттандырумен, компьютерлендірумен ерекшеленеді. Соған байланысты мұғалімдердің
қызмет аясы кеңейіп, ақпараттық-компьютерлік іс-әрекетінің практикалық сүранысы артуда. Қоғамдық
прогрестегі жетістіктер болашақ ұрпақтың білімі мен тәрбиесіндегі жетістіктерге, ал ол өз кезегінде жаңа
формация мұғалімінің білік деңгейіне байланысты. Сондықтан да мұғалімдердің инновациялық біліктілігі
проблемасы аса назар аударуды талап етеді.
Жаңа формация мұғалімі пәнді жақсы білумен қоса, стандарт талап етіп отырған құзіреттіліктерді жете
меңгеруі тиіс, жеке тұлғаны жан-жақты қалыптастыру мәселесі де психологиялық - педагогикалық тұрғыда
шешілуі керектігі де теориялық тұрғыда анықталды, яғни философиялық, психологиялық, педагогикалық,
әдістемелік әдебиеттерді, іргелі ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдау ізденіс жұмыстарының бағыттарын
анықтауға мүмкіндік береді.[6]
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Аңдатпа
Баяндамада педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін дамытудың қазіргі заманғы
беталыстары сарапталады. Қазақстан Республикасындағы біліктілікті арттыру жүйесін дамыту
стратегияларының негізгі бағыттарының мәні қарастырылады.
Педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесінің міндеттері ҚР білім беру жүйесін модернизациялаудың
негізгі бағыттарының мақсаты мен міндеттеріне сәйкес екені көрсетіледі. Біліктілікті арттыру
курстарының оқу жоспарлары мен бағдарламалары және инновациялық технологияларды енгізудің
тиімділігін мониторингтік бағалау жүйесінің мазмұны туралы айтылады. Ұстаздардың біліктілігін арттыру нәтижесінің мектептердегі оқытудың сапасына тікелей әсері көрсетіледі.
Аннотация
В докладе анализируется современные мировые тенденции развития системы повышения квалификации педагогических кадров. Раскрывается сущность основных направлений стратегий развития системы
повышения квалификации в Республике Казахстан.
Показан адекватность задачи системы повышения квалификации педагогов к целям и задачам основных направлений модернизации системы образования РК. Излагается суть процесса образования содержания учебных планов и программ курсов повышения квалификации и системы мониторингового оценивания внедрения инновационных технологий. Показана прямопропорциональное влияние результат
повышения квалификации учителей на показатель качества обучения в школах.
Abstract
The report analyzes modern development trends of professional development system of pedagogical staff.
Reveals an essence of main direction strategies of professional development system development.
Confirms an adequacy of tasks of professional development system of teachers to the aims and tasks of
main directions RK education system modernization. Sets out the essence of formation process of curriculum
content and programs of professional development courses and monitoring evaluation system of innovational
technologies introduction. Shows the impact of teachers professional development to the indicator of education
quality in schools.
В настоящее время в соответствии с Посланием Главы государства Народу Казахстана «Социальная
модернизация – главный вектор развития Казахстана» и Государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы проводится широкомасштабная модернизация системы
повышения квалификации педагогов.
В целях реализации поставленных перед АО «НЦПК «Өрлеу» концептуальных задач реформы была
разработана «Стратегия развития Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» на
2012 -2020 годы.
В соответствии со Стратегией главной задачей системы повышения квалификации является оперативное и качественное повышение профессионального уровня педагогов на основе использования лучшего
мирового и казахстанского опыта.
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Для системного решения данной задачи мы определили 4 основных направления стратегического развития системы повышения квалификации педагогов.
Первое. Создание новой системы повышения квалификации педагогических работников.
Второе. Модернизация содержания повышения квалификации работников образования на основе
трансляции лучшего казахстанского и зарубежного опыта.
Третье. Развитие инновационной системы повышения квалификации преподавателей педагогических
специальностей высших учебных заведений и колледжей.
Четвертое. Создание условий для эффективного функционирования системы повышения квалификации, обеспечивающих качество образования.
Для комплексного решения вышеназванных задач, нами были проанализированы современные мировые тенденции развития системы повышения квалификации работников образования.
Например, в Германии проводится активная работа по распространению технологии супервизии как
инновационной формы повышения квалификации педагогов. Педагогическая супервизия направлена,
главным образом, на саморазвитие учителя, на реализацию концептуальных идей модели «образование на
протяжении всей жизни» [3].
Система повышения квалификации Великобритании строится на основе интеграции андрогогической
и социально-психологической концепций в рамках идеи компетентностного подхода. Андрогогическая
модель видит цель ПК в формировании комплекса личностных и профессиональных качеств, позволяющих развивать социально-профессиональный потенциал учителя. Системно-развивающая модель переносит акцент на формирование компетенций, обеспечивающих развитие образовательных систем [2].
С учетом мирового опыта развития системы повышения квалификации главной задачей АО НЦПК
«Өрлеу» является развитие профессиональной компетенции педагога, способного не только применять
новые педагогические знания и технологии, но и разрабатывать их, внести рефлексивные изменения в
собственную профессиональную деятельность в контексте проводимой модернизации и современных тенденций [1].
На передовой позиции модернизации всей системы образования находится сфера среднего общего образования. Катализатором модернизации данного уровня системы образования являются Назарбаев интеллектуальные школы, синтезирующие в себе самый передовой опыт мирового образования.
В этом году наш национальный центр вместе с АОО «НИШ» начали трансляцию опыта Назарбаев
интеллектуальные школы на все школы страны, которая осуществляется через систему повышения квалификации. В течение года АО «НЦПК «Өрлеу» провело переподготовку 6300 учителей по 3-му (базовому)
уровню и 300 учителей по 2-му (среднему) уровню по международной методике. Эти учителя являются не
только носителями инновационной технологии, обеспечивающей развитие образовательной системы на
основе новой методологии, но и распространения опыта Назарбаев интеллектуальной школы.
Анализ опыта передовых зарубежных стран по развитию системы повышения квалификации педагогических работников показывает, что главным условием реализации идеи обновления системы повышения
квалификации является системная модернизация содержания программ обучения педагогов [4]. Поэтому
во всех филиалах АО «НЦПК «Өрлеу» начата работа по разработке многовекторной модульной программы, учебно-методических пособий, цифровых образовательных ресурсов повышения квалификации, адекватных мировым тенденциям и задачам реформирования системы образования РК.
Обновление содержания учебных планов и программ курсов повышения квалификации для всех категорий слушателей проводится от дошкольного до высшего образования.
На августовской конференции работников образования в связи с трансформацией дошкольного воспитания в дошкольное образование Министром образования и науки РК Жумагуловым Б,Т. была поставлена задача по подготовке нового поколения педагогов дошкольного образования. В целях успешного претворения данной задачи в институтах повышения квалификации начат процесс кардинального пересмотра
содержания курсов для педагогов дошкольного образования. Опираясь на передовой зарубежный опыт, в
содержание курсов повышения квалификации вводится изучение таких образовательных технологий как:
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система М. Монтессори, технология «Stepbystep» и др., направленные на развитие творческого потенциала ребенка. В образовательные программы повышения квалификации дошкольного образования внесены
также материалы по освоению развивающих игр, ориентированных на всестороннее (физическое, умственное и др.) развитие способностей детей.
Для повышения эффективности трансляции опыта НИШ в массовую школу нами проанализированы
основные концептуальные идеи 3-месячных курсов, которые используются при обновлении содержания
2-х недельных курсов повышения квалификации.
В соответствии с задачей оперативного и системного внедрения в школьную практику эффективных
механизмов формирования функциональной грамотности учащихся, в содержание курсов введены изучение «теории полного усвоения» Б.Блума и других педагогических технологий, ориентированных на
результат. В рамках этих модулей слушатели осваивают также методы критериальной системы оценивания.
Изучение современных образовательных технологий, ориентированных на результат, будет введено
в содержание курсов, предназначенных для педагогов системы ТиПО и ВУЗов.
Мировой опыт показывает, что для реализации учебного процесса в системе непрерывного повышения
квалификации учителей наиболее эффективной выступает технология дистанционного обучения, основу
образовательного процесса которой составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа педагога. В этом случае учитель получает возможность учиться по индивидуальному расписанию, имея комплект специальных средств и согласованную возможность контакта с преподавателем.
Таким образом, дистанционная система ПК поможет эффективно проводить непрерывное развитие
учителей, реализовать концептуальные идеи новой парадигмы непрерывного образования - «обучение на
протяжении всей жизни».
Необходимым условием внедрения дистанционной системы повышения квалификации педагогов является использование электронного обучения в системе образования.
Филиалами АО «НЦПК «Өрлеу» второй год по проекту электронного обучения проводятся курсы повышения квалификации учителей. В этом учебном году в 537 организациях образования с охватом 8 тысяч учителей общеобразовательных школ реализуется система электронного обучения. С целью создания
единой информационно- образовательной среды разработан портал электронного обучения.
В модернизации системы повышения квалификации особую роль играет мониторинг эффективности
курсов повышения квалификации. Нами разработаны диагностический инструментарий и технология
отслеживания профессионального роста педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.
Оценка эффективности курсов повышения квалификации проводится в два этапа. На Первом этапе
проводится внутренний аудит. Здесь на основе входного и выходного анкетирования слушателей и по
результатам тестовых испытаний, которые проводятся по окончании курсов, оценивается эффективность
курсов повышения квалификации. При этом определяются рейтинги преподавателей, кафедр, методического обеспечения курсов, а также курсов в целом.
Второй этап (внешний аудит) оценки эффективности проводится в межкурсовом периоде деятельности
педагога. На этом этапе оценка эффективности курсов производится по 9-и критериям: внедрение новых
технологий в учебный процесс, участие учителя в различных образовательных проектах, увеличение количества учеников-победителей олимпиад и научных проектов и др. По результатам мониторингового
отслеживания двух этапов отделы аналитики и мониторинга филиалов Национального центра повышения
квалификации составляют общую оценку эффективности, проводимых курсов.
Для отслеживания деятельности педагогов после курсов, используется также интернет-технология
(программа Intel «Обучение для будущего» и др.).
Мониторинг эффективности курсов повышение квалификации является совершенно новым направлением работы, который возник в рамках современной модернизации системы повышения квалификации.
Ранее, учителя повышали квалификацию, получали сертификат и дальнейшая их работа не отслеживалась.
Думаем, что внедрение системы мониторинга окажет существенное влияние с одной стороны на совер-
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шенствование деятельности институтов повышения квалификации, с другой – на качество обучения в
школе.
Новый инновационный формат повышения квалификации педагогических кадров, реализуемый
АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», обеспечит поэтапное создание мобильной,
непрерывной системы повышения квалификации педагогов Казахстана, направленной на удовлетворение
их образовательных запросов и более эффективно мотивирующаяпедагогов на постоянное повышение
своего профессионального уровня. А это, в свою очередь, обеспечит успешное решение задач Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӨЗГЕРІС ӘКЕЛГЕН СОНЫ ЛЕП
Айтбекова Жанар Әмірбекқызы
ПШО Талдықорған филиалының менеджері
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада автор қазақстандық білім беру жүйесіндегі түбегейлі өзгерістердің ұтымды тұстарын өз
көзқарасы тұрғысынан бағалауға ұмтылады. Соның ішінде, жаңа Жоба бойынша өткізілген біліктілікті
арттыру курсының ұйымдастырылу барысын, алғашқы қарлығаштарының алған әсерлерін сипаттауға
тырысады. Мақалада Бағдарламадағы жеті модуль идеяларының оқыту үдерісіндегі тиімділігін ашуға да
орын берілген.
Аннотация
В статье автор с собственной точки зрения пытается оценивать положительные преобразования в
системе казахстанского образования. Также идет описание организации курсов повышения квалификации
по новой Программе и дается характеристика впечатлений первых ласточек этого Проекта. Статья раскрывает ключевые идеи семи модулей Программы и их эффективность в процессе обучения.
Abstract
In the article the author tries to appreciate the positive changes in the education system of Kazakhstan. It discusses the organization of training courses on the new program and describes the impressions of the first trainees
of the Project. The article reveals the key ideas of the seven modules of the program and their effectiveness in the
learning process.
Қай ғасырда болмасын, «Мұғалім - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды,
ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімдігі де жойылатындығы» (К.Д.Ушинский) дәлелдеуді қажет етпейтін
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аксиома болды. Сондықтан да ұстаз тұлғасына, оның оқыту үдерісіндегі рөліне барлық уақытта ерекше мән
берілді. Халқымыздың көрнекті қайраткері А.Байтұрсынов өз сөзінде: « Мұғалім қандай болса, мектеп
те сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.
Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта
білетін мұғалім» – деп, білім сапасын көтерудің негізгі тетігі – ұстаз екендігін атап көрсетеді.
Мұғалім тұлғасының оқыту үдерісіндегі рөліне бүгінгі күні де аз көңіл бөлініп отырған жоқ. Қоғамның
саяси, әлеуметтік және экономика саласы көз ілеспес шапшаңдықпен дамыған қазіргі қоғам білім беру
жүйесінен заман сұранысына жауап беретін құзырлы тұлға қалыптастыруды талап етеді. Бұл сұраныс –
оқыту үдерісінің мақсат-міндеттерін, білім беру мазмұны, нысаны, құралы, нәтижесі, сондай-ақ, оның
қатысушыларының өзара қарым-қатынасын да қайта зерделеудің қажеттілігін қарастырады және басты
тұлға мұғалім құзыреттілігін дамытуды қажет етеді.
Оқытудың озық технологияларын сараптап, жаңашыл педагогтердің іс – тәжірибесін зерттеп, мектеп
өміріне енгізуді көздейтін жаңа үлгідегі Жобаны қазақстандық білім беру жүйесіне көшбасшылық етіп
отырған «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2012 жылдың қазан айынан бастап жүзеге асыра
бастады. 800 жылдан артық тарихы бар Кембридж Университетінің іс - тәжірибесіне негізделген бұл Жоба
мұғалім біліктілігін халықаралық стандарттарға сәйкес арттыруды көздейді.
«Бұл бағдарламада түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, басым бөлігі сындарлы оқыту
теориясы негіздерін қамтыған. Бұл теория бойынша оқушылардың ойлауын дамыту бұрынғы алған
білімдерінің сыныптағы түрлі дереккөздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған
білімдерімен астастырыла жүргізуге негізделген. Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» стиль
арқылы алынған білім оқушылардың басқа білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сондықтан механикалық
есте сақтау, жеңіл-желпі білім алу жағдайлары орын алады. Дәстүрлі оқытудан алынған механикалық
есте сақталған мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады; бірақ оқушылар оларды
терең меңгермей, жай ғана жаттаған соң, басқа жағдайларда қажетсіз болып қалады немесе керек кезеңде
ұтымды да тиімді пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну
қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде де тиімді пайдалануын қамтамасыз ету болып
табылады». [2]
Елбасының 2012 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында: «Оқу жастарға тек білім беріп қана қоймай,
сонымен бірге оларды әлеуметтік бейімделу үдерісінде пайдалана білуге де үйрету қажет» [1], - деп білім
беру жүйесінің алдына қойған күрделі мақсаты Кембридждік оқытудың осы сындарлы оқыту теориясымен
тығыз астасып жатыр.
Оқыту үдерісіне соны леп алып келген, осыған дейінгі таптаурындарымызды қайта саралауға мүмкіндік
берген осы Жобаның белді мүшесі болу бақыты маған да бұйырды. Енді осы Жобаға қатысу барысында
алған әсерім мен пайымдауларымды сіздермен қағаз жүзінде бөліскім келіп отыр.
Алғашқы әсерім – жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің біліктілігін арттырумен айналысатын
тренерлерді әзірлеу курсында Кембридж Университетінің оқытушыларынан алған дәрістерім. Дәріс деп
аталғанмен, курс мазмұны шағын топтарда, өзімізді оқушы рөліне қоя отырып, ұстаздық тәжірибемізді
сын көзбен ой елегінен өткізе отырып қабылдауға негізделді. Бүгінгі қоғам сұранысына сай, өзіндік
белсенді азаматтық ұстанымы мен топта жұмыс істеу қабілеті қалыптасқан, ақпаратқа толы әлемнен
өзіне қажетті деректі іріктей білетін, білімге өз ізденісі арқылы қол жеткізе алатын, күрделі мәселені
шеше білетін қабілеті жоғары тұлғаны қалыптастыру үшін оқыту стратегияларын түбірімен өзгерту қажет
екеніне өз оқуымыз арқылы көз жеткіздік.
Курс соңында ағылшындық әріптесіміз, осы Жобаны әзірлеушілердің бірі - Элейн Уилсонның «...
біз Қазақстанда 300-ге жуық жарық жұлдыз жақтық. Бұл жұлдыздар өз кезегінде Қазақстанның түкпіртүкпірінде осы жарықты лаулатады» деп сенеміз деген тебіреніске толы сөзі бізге, болашақ тренерлерге,
үлкен міндет жүктеді.
Осы міндетті жүзеге асыру барысында Талдықорған қаласындағы Педагогикалық шеберлік
орталығында 2012 жылдың 4 - 28 сәуірі аралығында жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің біліктілігін
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арттыру курсы ұйымдастырылды. Алматы қаласы мен Алматы облысының түкпір-түкпірінен келген
мектеп мұғалімдері негізінен 12- санаттан болса да, облыс мұғалімдерінің барлық реңкін (жас ерекшелігі,
еңбек өтілі, т.б) қамтыды. Алғашқы тренерлік тәжірибемізде біз курсқа қатысқан мұғалімдердің
түсінбеушіліктен, таңқалушылықтан бастап, шабыттану, құштарлық, ақиқатты біртіндеп ажыратуға
дейінгі сезімі аралығындағы сәттерін бастан кешірдік.
Мұғалімдер курс мазмұнын оқушы ретінде, шағын топтарда, курс мазмұнын қабылдаулары олардың
өздерін оқушы рөліне қойып, ұстаздық тәжірибелеріне сын көзбен қарауына ықпал етті. Оқушылардың
алған ақпаратты есте сақтауы бойынша өзара оқыту 90%, тәжірибе арқылы меңгерту 75%, талқылау
негізінде оқыту 50%, көрсетілім мен дыбыс жазбалары арқылы оқыту 30% бен 20%, ал оқу арқылы
оқытудың 10% ғана есте сақталатындығына өз оқулары арқылы және өз тәжірибелері арқылы көз жеткізді.
Мұғалімдердің жылдар бойғы тәжірибесінде қалыптасқан таптаурындарын, көзқарастарын өзгерту,
құндылықтарын жаңадан айқындау өте қиын болды. Алайда тренерлер мен мұғалімдердің, халықаралық
сарапшылардың бірлескен табанды еңбегі нәтижесінде бұл мақсатқа да қол жеткізілді.
Алғашқы аптадағы сабақтарда мұғалімдердің осыған дейінгі іс-тәжірибелерінің қандай деңгейде
екеніне сын көзбен қарап, түсінулері маңызды болды. Мұғалімнің сын тұрғысынан ойлауын
қалыптастыру үшін бағдарлама шеңберіндегі басты идеяларды оқытуға ерекше мән берілді. Айтылған
идеяларға сәйкес, біз топтағы диалогті тиімді пайдалана отырып оқытуды мақсат тұттық. Топ ережесіне
сүйеніп жұмыс жасаудың тиімді екеніне мұғалімдер тақырыптарды меңгерген сайын көз жеткізіп отырды.
Олардың таптаурындарының күн өткен сайын өзгеруі тақырыптарды меңгерген сайын күнделікті
рефлексиядан көрініп отырды.
Курс мазмұны мұғалімдердің осыған дейін өз іс-тәжірибелерінде қолданып жүрген, бірақ есеп бермеген
көп нәрселерді анықтап, оларға жаңаша көзқараспен қарауына жағдай туғызды.
Тыңдаушылар алғашқы аптадан бастап-ақ бұл курс мазмұнының осыған дейінгі курстардан өзгешелігін
айтты және оларда үлкен қызығушылық тудырып отырғанына ризашылық сезімдерін білдірді. Оқыту
үдерісіне деген тыңдаушылардың осыған дейінгі таптаурындарын өзгерткеннен кейін, мұғалімнің
құндылықтар, ұстанымдар және стратегиялық іс-әрекеттерін жоспарлау ұтымды болды. Енді мұғалімдер
өз іс-тәжірибесін саралап, өздерінің іс-әрекеттерінде нені өзгерткісі келетіндігін анықтады.
Осыған дейін біз, мұғалімдер қауымы, бағалауды оқушының алған білімін анықтау үшін ғана қолданып,
өткенге қызмет жасатсақ, оқытудың Кембридждік тәсілдері бойынша бағалау оқушының алдағы оқуына,
білім алуына қызмет етуі қажеттігін түсіну біз үшін де, тыңдаушылар үшін де жаңа нәрсе еді.
Формативті бағалауды қолдана отырып, біздің қол жеткізген жетістігіміз – курс мазмұны бойынша
білім алуға келген тыңдаушылардың жинақтаған портфолиолары болды. Олардың өз тәжірибелеріне деген
сыни көзқарасы туындап, іс-тәжірибелеріне өзгерістер енгізді. Осыған дейін рефлективті есеп жазуды
білмейтін олар өз іс-әрекеттеріне талдау жасаудың бірнеше жолдарын меңгерді. Бұл туралы ойларын олар
өз рефлексияларында алғыспен білдірді және осы курстың келесі деңгейлері бойынша оқуға мүмкіншілік
туған жағдайда қуана келісетіндіктерін білдірді.
Жаңа форматтағы біліктілікті арттыру курсының тағы бір ерекшелігі – осыған дейінгі курстарға
ұқсамайтын сонылығы, жаңашылдығы және халықаралық іс-тәжірибені қазақстандық білім беру
жүйесіне ықпалдастыруы болды.
Курс Бағдарламасының мақсатын іске асыруда Білім беру жөніндегі Айчи университетінің докторы,
жапондық Хироюки Куно, Кембридж университетінің білім беру факультетінің сарапшысы Роберт
Тернер, Талдықорған қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі ұстаздарының да үлесі зор болды.
Жапондық Хироюки Куно өткізген зерттеу сабағының талдауы курс мазмұнымен ұтымды үйлесіп,
жапондықтардың әлемдік озық іс-тәжірибесінен тыңдаушыларды хабардар етті. НЗМ ұстаздары алдыңғы
қатарлы озық іс-тәжірибелерімен бөлісіп, шеберлік кластарын көрсетті, түрлі демалыс және спорттық
шаралар ұйымдастырды. «Бетпе-бет» оқытудың 2-кезеңінде халықаралық дәрежедегі эксперт, Кембридж
университетінің оқытушысы Роберт Тернердің келуі де мұғалімдердің курс мазмұнына деген ынтасын,
құштарлықтарын арттырды.
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Жаңа формат, жаңа ұғымдар, жаңаша әдістер мен стратегиялар тыңдаушылардан табандылықты
қажет етті. Зерттеу барысындағы уәж тудыру, қадағалау, бақылау, рефлексия жасау – осыған дейінгі
дәстүрлі оқытудың олқылықтарына мұғалімнің көзін жеткізді. Курстың негізгі шарты – іс әркеттегі
зерттеуді жүргізу мұғалімге дәстүрлі оқытудан бас тартып, оқушының оқыту үдерісіне құштарлығын
арттыратын, оқудағы жауапкершілікті өз мойнына алатын жаңаша оқытуды сөзсіз таңдауға жол көрсетті.
Оқытудың жаңаша әдістері: өздік реттелу мен диалогтік оқыту оқушының өз ізденісі арқылы оқуына,
бір-бірін оқытуы арқылы білімге қол жеткізуге болатынына, сондай-ақ оқыту үдерісінде сыныптағы
еркіндікке, демократияға қол жеткізді. Дәстүрлі оқытудағы қатаң сынып тәртібі жаңа форматтағы
ынтымақтастық атмосферасын құруға, әлеуметтік қолдауға мүмкіндік беретін қолайлы сынып
атмосферасына жол берді.
Курс мазмұнының тағы бір қуаттылығы – оқыту үшін бағалау стратегиясынан көрініс тапты. Бұл
модуль дәстүрлі оқытуда мұғалімнің жетекшілігімен білім алатын, соның сұранысына жауап беретін
оқушылардың өз оқуына жауапкершілік жүктеді.
Сыни ойлау модулі қоғам сұранысына жауап беру үшін бір-бірінің, басқалардың пікірімен санаса
алатын, сыни ойлайтын қоғам мүшесін тәрбиелеуге қызмет ететінін көрсетті.
Қашықтықтан оқыту кезеңінде іс-тәжірибені жүзеге асырған мұғалімдерге онлайн режимінде
тренерлердің қолдау көрсетуі де жаңа нәрсе еді.
«Бетпе-бет» оқытудың ІІ кезеңі мұғалімдердің осыған дейін жете мән бермеген көптеген қырларын
ұштады. Өз іс-тәжірибесіне рефлективті талдау жасау мен тұсаукесерлерін қорғау ұстаздардың кәсіби
шеберлігін, ойларын қорғау білігін, әріптестерінің еңбегін бағалау мен өз тәжірибелерін сын көзбен
саралап, кемшіліктермен жұмыс істеу негізінде әдістемесін жетілдіруге ықпал етті.
«Іс-әрекеттегі зерттеуді» іске асыруда мұғалімдер үшін уақыттың шектеулілігі, әріптестер тарапынан
қолдаудың жеткіліксіздігі, мектептегі қосымша жауапкершіліктердің көптігі сияқты кедергілерді, әр
мұғалімнің жеке ерекшеліктерін т.б.есепке алсақ, алғашқы тәжірибе үшін курс тыңдаушыларының
зерттеу жұмыстары табысты болды деп айтуға болады. Аяғынан қаз-қаз тұрған жаңа Жобаның алғашқы
қарлығаштары мектеп өміріне қарай қанат қақты. «Оқытушылар үшін іс-әрекеттегі зерттеу практикалық
тәжірибені пайдалана отырып, одан әрі өсу және оқуды жалғастыру тәсілі болып табылады. Іс-әрекеттегі
зерттеу оқытушы қатысқан (оқиға, өзекті мәселе т.б.) кез келген сәттен басталады және зерттеудің қажетті
деңгейде алға жылжу жылдамдығы да оқытушының қалауына қатысты» [3] – деп көрсетілгендей, бір ай
қашықтықтан оқыту кезінде жете алмаған нәтижелерге, портфолио жинақтап, таныстырылым қорғап,
өз тәжірибесіне рефлективті талқылау арқылы сын көзбен қараған, әріптестерін бағалау арқылы кәсіби
шеберлігін шыңдаған мұғалімдердің алдағы уақытта қол жеткізері сөзсіз.
Жоба бойынша жүргізіліп жатқан осындай іс-әрекеттерді қорытындылай келе, менің көзім жеткені курстан өтіп, оқыту үдерісінің соны қырларын таныған, іс-тәжірибесін зерделеп көрген бұл мұғалімдер
дәстүрлі әдістеме бойынша жұмыс істей алмайды, олар білім беру жүйесіндегі осы Жобаның көшбасшылары
болатынына сенімдімін.
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ЖАҢАША БАҒАЛАУ – БІЛІМ БЕРУ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ
Байгожина Меруерт Серикпайкызы
Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
Көкшетау қаласы
Аңдатпа
«Оқыту үшін бағалау» идеясы негізінде жазылған мақалада формативті бағалаудың теориялық
негіздемесі, білім сапасын арттыруда оның маңыздылығы жайында ойлар көрініс тапқан. Сонымен қатар
формативті бағалауды қолданудың тиімді жолдары ұсынылған.
Аннотация
В статье отражены идеи на основе модуля «Оценивание для обучения», дается краткое описание теории, и значимость формативного оценивания в повышении качества современного образования. Так же
приводятся эффективные методы использования формативного оценивания на практике.
Abstract
The article gives an overview of “assessment for learning” module, including a short description of
the theoretical material and the significance of the formative assessment in the enhancing the quality of the
education. Also there are provided the effective methods of using the formative assessment in practice.
Оқыту - динамикалық процесс. Оның сапасын үнемі жетілдіріп отыру - өмір талабы. Сондықтан да
бүгінгі таңда болып жатқан қарқынды өзгерістер білім беру үрдісінің түбегейлі өзгеруіне, оның жаңа
сапалық деңгейге көтерілуіне өз ықпалын тигізуде. «Бұл кезеңде мектеп қызметін жетілдіруде және
оқушылар оқуының табыстылығын қамтамасыз етуде мұғалім басты фигура» ( Strong, WarlandGrant, 2011)
болып табылады»[ 1, 5-бет]. Шығармашыл, жаңашыл ұстаз ғана ХХІ ғасыр оқушысын «...тәуелсіз, өзінөзі уәждемелейтін, қызығушылық таныта білетін, сенімді, сыни ойлауы дамыған, сондай-ақ қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде еркін сөйлей білетін оқушы болуға үйренеді» [1. 5-бет] деген деңгейге жеткізеді.
Осы орайда Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының
Бағдарламасының мазмұнында біз үшін тың тақырып болған «Оқыту үшін бағалау және Оқуды бағалау»
модулі болды. Білім беру саласында оқу-таным әрекетінің сапасын, дәрежесін есепке алу, тексеру және
білім, білік, дағдының нәтижесін арттыруда бағалаудың қызметі ерекше екенін байқадық. Өйткені бүгінгі
білім берудің парадигмасы пәндік білім, білік, дағдыдан оқушының құзыреттілігін дамыту үдерісіне
ауысты.
Осы күнге дейін бағалауды оқушы жетістігінің тек сандық көрсеткіші ретінде қабылдап, оны оқу
процесінің бір бөлігі ретінде қарастырмаппыз. Енді сыныптағы жағдайды өзгерту үшін мен не істей
аламын, сыныптағы жағдайды қалай өзгерте аламын деген сауалдар туындады. Біраз материалдарды
зерделеп, Формативті бағалаудың теориялық негіздемелрін түсініп, оның маңыздылығын айқындадым.
«Бағалау» латын тілінен «жақын отыру» деген мағынаны білдіреді. Шынында да, бағалау арқылы
біз бір-бірімізді жақынырақ танимыз. Оны мектеп пен мемлекет, мұғалім мен оқушы, ата-ана мен
мектеп арасындағы өзара байланыс деп білуіміз керек. Бағалау жүйесі білім беру үдерісінің мақсаты мен
міндеттеріне сәйкес келгенде ғана білім беру сапасының тиімді механизміне айналатынын сеземіз.
Осындай механизмнің біріне Формативті бағалау немесе Оқыту үшін бағалау үдерісін жатқызуға болады.
Формативті бағалау мұғалімге оқушының нені және қалай үйренгенін бақылауға мүмкіншілік береді,
оқу үрдісін алғашқы кезеңдерінде түзетуге көмектеседі, ал оқушыға өзінің оқуы үшін жауапкершілікті
сезінуге жәрдемдеседі. Бағалаудың бұл түрі оқытуда жеке тұлғаны дамытуға бағытталған принципі
арқылы жүзеге асады. Формативті бағалаудың дәстүрлі бағалаудан өзгешелігі: мұғалімге әрбір оқушымен
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жүйелі түрде жеке жұмыс істеуге, оқушылардың білім сапасына ерте кезеңде диагностика жасауға, оқыту
үдерісін дұрыс ұйымдастыруға зор мүмкіншіліктер береді. Сөйтіп, Формативті бағалаудың өзектілігі,
мақсаты мен міндеті айқындала түседі. Мақсаты: мұғалім мен оқушының әрекетін түзету. Міндеті: ісәрекетті түзету арқылы мұғалімнің оқушымен бірлесе отырып оқу нәтижелерін жақсарту.
Формативті бағалауды қолданудың тағы бір ерекшелігі: бағалау түрі күнде, сабақ сайын қолданылады,
яғни мұғалім де, оқушы да білім алу сапасына оқытудың ерте кезеңінен бастап ықпал жасай алады. Сонымен
қатар Формативті бағалау мұғалім үшін де, оқушы үшін маңызды, өйткені бағалау өзара сыйластық пен
уәжді дамытады, оқушылардың өз білімін өзідігінен бағалау біліктері артады.
Формативті бағалау аясында оқушыларға өз білімін қадағалау үшін әр түрлі тәсілдер ұсынылады.
Әсіресе оқу үрдісі орыс тілінде жүретін мектептердегі қазақ тілі сабағында формативті бағалау жүргізу
оқытудың сапасын арттырады. Практикаға сүйенсек, қазақ тілі сабақтарында формативті бағалаудың
келесі тәсілдері тиімді.
Мини-тест - Мини-тесттер (шағын тапсырмалар) оқушылардың нақты білім, білік дағдыларын
бағалауға арналған, яғни белгілі тақырып бойынша нақты ақпаратты игеру деңгейі тексеріледі. Тапсырмаға
кем дегенде 5 минут қана беріледі. Оқушылар тапсырманы жазбаша түрде орындап, мұғалімге жауаптары
жазылған парақтарды тапсырады.Мұғалім тексеріп, қорытындысын шығарады, сол арқылы қиындық
туғызған сұрақтар талқыланады. Қажет болған жағдайда тақырып сыныптың алдында қайта түсіндіріледі.
Мұғалім жетістіктерді тіркеу дәптеріне кейбір оқушылар туралы жазбалар жасап отырса, жақсы болады.
Мысалы: Марат сын есімнің жасалуын анықтауда қиынсынады... т.б.
Элективті (таңдаулы) тест - Мұғалім әрбір оқушыға «А, В, С, D, E» әріптері жазылған кесінділерді
таратады. Берілген тапсырмаға 20 секунд ішінде барлығы бірдей жауап беруге, яғни дұрыс жауабы бар
нұсқаны көтеруге ұсынады. Мысалы: Құрамында туынды сын есімі бар сөйлемді анықтаңыз.
А. Әдепті бала – арлы бала.
В. Күрең күз де келіп жетті.
С. Бақшаның іші сары, қызыл жапырақтарға толды.
D. Мен ғарышкер болуды армандаймын.
Е. Балықшылар теңізге шықты.
Мұғалім дұрыс жауапты түсіндіріп, дәлелдеуге мүмкіншілік береді.
Бұл жұмыс түрі оқушылардың түсінігі мен білік деңгейін, сапасын анықтауға көмектеседі. Сол арқылы
мұғалім алға қарай жылжуға бола ма, әлде бұл тақырыпқа әлі тоқталу керек пе деген сауалды шешеді.
Бағдаршам - Әрбір оқушының алдында бағдаршамның үш түсіне қатысты кесінділер жатады.
Тақырыпқа қатысты түсініктерін сол түстер арқылы көрсетуге ұсынылады. Мысалы: Жасыл түс –
тақырыпты жақсы түсінгенін көрсетеді. Осы жерде Не түсіндіңіздер? деген сұрақ қоюға болады.
Сары немесе қызыл түсті көтерген оқушыларға
Не түсініксіз болды? Қандай қиыншылықтар болды бұл тақырыпты түсінуде? деген сұрақтарға жауап
беруі мүмкін.
Жауаптардың қорытындысы бойынша мұғалім әрі қарай қандай іс-әрекет жасайтынын ойластырады.
Карточка индексі (қайталау немесе сұрақтар қою үшін) - Белгілі бір тақырыпты аяқтаған соң мұғалім
карточканың екі жағында да жазылған тапсырмалар үлестіреді.
1 жақ: өткен тақырып бойынша түсінген негізгі идеяларды тізбектеп жазыңыз.
2 жақ: өткен тақырып бойынша нені түсінбегендеріңіз жайлы жазып, сол бойынша сұрақ қойыңыз.
Үш минуттық эссе - Бір минуттық сұрақ (үш минуттық эссе) – бұл белгілі бір мақсатқа бағытталған
сұрақ. 2-3 минут алады.
Мысалы: 6-сынып.
Тақырып: Сын есім.
Тақырыпты өткеннен кейін оқушылардың білімі мен түсінік деңгейін анықтау үшін сұрақ қойылады:
Тақырып бойынша сіздер үшін не басты болды, қандай нәрселер түсініксіз болып қалды? Жауаптарын
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бір минут ішінде дәптерлеріне немесе параққа жазуға беріледі. Содан кейін кейбір эсселерді оқытқызуға
болады. [2; 5]
Аяқталмаған сөйлем - Мұғалім сөйлемдегі ойды аяқтауға көмектесетін дайын сөйлем үлгілерін
береді (сөз тіркестер, тілдік үлгілер, т.б.)
Мысалы: 11-сынып. Қазақ әдебиеті.
Тақырып: М. Әуезов. «Абай жолы» романы.
Мұхтар Әуезов...........................................................................................................................
«Абай жолы» қазақ әдебиеті мен мәдениетінде....................................................................
Роман-эпопея туралы...................................................................................................білдірді.
Мен..............................................................................................................................................
«Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде
баға қою жолымен бағалайды. Олар қолданатын кез келген нысанның артында тек қана объективті емес
нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ баланың дамуы, оқуы және ынтасы туралы түсінік,
сонымен қатар өзін-өзі бағалау, қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымсдарға қатысты құндылықтар
жатады. Александер, 2001» [4.110] деген теориялық негіздемені ескере отырып, өзіндік бағалау, өзара
бағалау, оқу үшін бағалау элементтерін, «Кері байланыс парағын» жүргізе өте тиімді.
Өзара бағалау. Оқушылар СТО технологиясы бойынша топта көп жұмыс істейді. Осы жағдайда топ
бақылаушыларының, көшбасшыларының, топ мүшелерінің бір-біріне баға беруінің маңызы зор. Бұл
бағалау көп жағдайда ауызша жүргізіледі. Оқушылар жұмыстың жақсы жақтарымен қатар кемшіліктерін
де айтады. Сондықтан келесі жолы балалар айтқан кемшіліктерді ескеруге тырысады.
Өздік бағалау. Бұл бағалаудың формасын оқушы жазба жұмысын жазғанда қолдануға болады. Мысалы
диктант жұмысын жазғаннан кейін төмендегідей кесте жасатқызамын.
Менің жұмысымның жетістіктері

Менің жұмысымның кемшіліктері

Мысалы: Жазуым таза, қателерім көп болмады;
қателерім бір ережеге болды; пунктуацияға байланысты қателерім өте аз.

Мысалы: Өзіндік дұрыстаулар; корректорды көп
қолдандым; болмашы қателер бар;
Грамматикалық тапсырманы нашар орындадым.

Әрине, балалардың барлығы дерлік келтірілген мысалдағы сияқты
қарамайды, кейбіреулері өте қарапайым түрде орындайды. Мысалы:

өз жұмысына сыни көзбен

Менің жұмысымның жетістіктері

Менің жұмысымның кемшіліктері

Мысалы: жоқ; «Алтай» бас әріппен жаздым

Мысалы: «кездессеңіз» - екі «с» жазу керек;

фессор Джон Хэтти: «...пікір кез келген басқа факторға қарағанда жетістіктерге жету үшін үлкен ықпалға
ие...». Сондықтан Хэттидің және Блэк пен Уильямның зерттеулері негізінде жасалған Петтидің (2004)
«Медаль мен миссия» [1] формативті бағалау тәсілін қолданып, оқушы білімінің сапасын жетілдіруге болады деп ойлаймын.
Медаль: Тақырыптың өзектілігі мен маңыздылығын жақсы аша білдіңіз. Өмірден мысалдар келтірдіңіз.
Миссия: Теориялық біліміңізді толықтырсаңыз.
Мұнда «Медаль» жұмыстың жақсы жағын айқындап, «Миссия» келешекте нені жақсартып, неге назар
аудару керек екенін білдіреді. Осы жерде Миссияның атқаратын рөлі зор. Себебі осы «Миссия» арқылы
оқушы алға қарай жылжиды.
Немесе осы тәсілге ұқсас, Кембридж лекторлары ұсынған «2 , 1 » (2 жұлдыз, 1 тілек) тәсілі.
- Балалар, бүгін мен сіздерге 2 жұлдыз беріп, 1 тілек айтамын. Сабаққа белсенді қатысып, бүкіл
жұмысты орындадыңдар. Айтар тілегім: уақытты тиімді пайдаланыңыздар!
Немесе:
- Әйгерім, сен бүгін сабақта өте жақсы, мағыналы сөйледің, тапсырманы бірінші болып аяқтадың. Сол
үшін саған жұлдыз беремін. Айтар тілегім: тақырыптан ауытқымасаң жақсы болар еді.
Оқушылар осындай тілектерді естігеннен кейін келесі жолы ондай олқылықтарды болдырмауға тырысады.
Білім, іскерлік және дағдыларды тексеру және бағалау тәрбиеге де ықпал етеді. Оқушылардың өз
оқулары, табысы, сәтсіздіктері туралы ой-пікірлері қалыптасып, қиындықты жеңуге ұмтылады. Оқушы
өзін-өзі бағалау деңгейіне жетсе, (Блум таксономиясының шыңы) қоршаған ортаны да дұрыс қабылдап,
өзгермелі өмірге икемді болып қалыптасады.
Соңында айта кететінім, мұғалім тек оқушы жұмысын ғана емес, өз жұмысына да сыни тұрғыдан қарап,
жетістіктер мен кемшіліктерге баға беріп, өзін үнемі формативті тұрғыда бағалап, даму үстінде болу керек.
Осы орайда мұғалімнің күнделігі ерекше қызмет атқарады. Әрбір күнді саралап, қорытынды жасап отырса, ол жұмыс әдістерін толықтырып, түзетіп, жеке оқушылармен, дарынды балармен жұмыстың жолдарын және құралдарын тауып, бағдарламалық білімдердің меңгерілу деңгейін жоғарылатып, өмірге қажет
дағдылар сіңіре білсе, нұр үстіне нұр болады.
Қолданылған әдебиет тізімі:
1. Бағалауға арналған нұсқаулық. А.:«Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2012.
2. П. Блэк и Д. Уильям «Черный ящик: что там внутри? Оценка знаний учащихся как способ повышения эффективности учебно-воспитательного процесса»
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Осындай жағдайда мұғалім кеңес беріп, балаларды өз жұмысына, сыныптастарының жұмысына сын
көзбен қарауға бағыттайды. Бұл жұмыс оқушымен жеке жүргізілгені абзал.
«Кері байланыс парағы» оқушының сабақтан не біліп, не үйреніп шыққанын, алдына қандай мақсаттар
қойғанын анықтауға көмектеседі. Мысалы:
БІЛДІМ

МЕН ҮШІН ЖАҢАЛЫҚ

БІЛГІМ КЕЛЕДІ

Мұғалімнің берген бағасы оқушыны әрі қарай оқуға, жетістіктерге жетелеу керек. Баланың оқуға
деген қызығушылығын арттыру үшін мұғалімнің мақтауы, марапаттауы, достарының қолдауы, тағы
басқа қалыптастырушы тәсілдердің қолдануы ерекше орын алады. Гиббс және Симпсон (2002) «оқуды
қолдайтын формативті бағалаудың он бір талаптың жетеуі пікірге негізделеді», - деп айтқан немесе про114
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Сындарлы оқытуға негізделген сабақтар оқушыларға өз білімдері жайында
ойланып, сұрақтар қойып, білімін толықтырып, білгілі бір тақырыпты оқу кезеңінде
сыни тұрғыдан ойлай отырып, түсінігін
тереңдетуге
Зерттеуді
әзірлеу мүмкіндік береді.
Жаңа бағдарламаны жүзеге
асыруда сынып оқушылармен жұмыс
сұрақтар,жауаптар)
ұйымдастыруда зерттеу жүргізу үрдісін басшылыққа алып, төмендегі «Бес қадам»
іс-әрекеттегі зерттеу сатыларын қолдандық.
МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯСЫ ОҚУ ҮРДІСІН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Зерттеуді әзірлеу
сұрақтар,жауаптар)

Бегімханова Р. Ж., Базарбаева Г. Н.
Химия – биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын
оқушының идеясы мен білім – біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Мұндай міндеттер оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп,
пікір көз қарастарын нақтылап, жаңа ұғым түсініктерін жетілдіру мен жақсартуға бағытталады.Математика пәні бойынша оқытудың жаңа технологиясын оқу үрдісінде қалай пайдаланып, іс жүзінде қалай
жүзеге асырып жатқандығымыз туралы өз тәжірибемізді ұсынып отырмыз.
Аннотация
Учитель, который стремится дать своим ученикам прочные знания, развивает на своих уроках критическое мышление. На таких уроках учащиеся улучшают свои навыки и умения., высказывают свою
точку зрения. Авторы делятся со своим практическим опытом в преподавании математики с использованием новых технологии.
Abstract
A teacher who strives to give his students a strong knowledge develops students’ critical thinking. Students
improve their skills; express their own point of view. The authors share their practical experience in teaching
Mathematics using new technology.
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалықпсихологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде.
Осы заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен
тәрбие ісіне еніп отырған оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгеру мақсатында биылғы оқу жылында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсілді пайдаланып, оқу жылы аяғында
нәтижесін салыстырмалы көру үшін, екі эксперимент сыныбында бірлесе жұмыс істеп отырмыз. Әр
сабаққа толық көрнекілікпен келіп, мәліметтерді жинау, сабаққа қорытынды, бақылау жасау үшін талапшыл әріптес пен бақылаушы ретінде қарым-қатынасымыз қалыптасып, зерттеу мен бақылауда бірлесе
жұмыс істеу арқылы кездескен қиыншылықтар мен пробемаларды шешудеміз.[1.170- б].
Бұл бағдарламада түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, басым бөлігі сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтыған. (Наttie,2009).Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған
білімдері мен жаңа дерек көздерінен алған білімдерімен өзара әрекеттесу жағдайында жүзеге асады. Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған білім өзге біліммен тиімді сіңісе алмайды, тек
есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады.Дәстүрлі оқытуда алған білімдері терең меңгерілмей,
жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң тез ұмытылып, керексіз болып қалады және
оқушы оны пайдалана алмайды, ал сындарлы оқытудың мақсаты - оқушының терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін өмірде пайдалана білулерін қамтамасыз ету. [2.6-б].
Сындарлы оқытуға негізделген сабақтар оқушыларға өз білімдері жайында ойланып, сұрақтар қойып,
білімін толықтырып, білгілі бір тақырыпты оқу кезеңінде сыни тұрғыдан ойлай отырып, түсінігін
тереңдетуге мүмкіндік береді.
Жаңа бағдарламаны жүзеге асыруда сынып оқушылармен жұмыс ұйымдастыруда зерттеу жүргізу
үрдісін басшылыққа алып, төмендегі «Бес қадам» іс-әрекеттегі зерттеу сатыларын қолдандық.
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Тәжірибе мәнін түсіну
еректер, талдау

Міндеттеме алып,
зерттеуге шақыру

БЕС
ҚАДАМ

Міндеттеме алып,
зерттеуге шақыру

Тәжірибе мәнін түсіну
еректер, талдау

БЕС
ҚАДАМ

Жаңадан бастаймыз
(Жетілдірген сұрақ)

Практиканы жетілдіру

Жаңадан бастаймыз
(Жетілдірген сұрақ)

Практиканы жетілдіру

1-схема Іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізудің сатылары
Іс-әрекеттегі «Бес
қадамды»
жүзеге
асыру
үшін
Іс-әрекеттегі
зерттеудіжүргізудің
жүргізудіңсатылары
сатылары- оқу жоспарындағы
1-1-схема
схема
Іс-әрекеттегі
зерттеуді
Іс-әрекеттегі
«Бес қадамды»
жүзеге асыру
үшін - асыру
оқу жоспарындағы
тақырыптардың
күрделі
Іс-әрекеттегі
«Бес
қадамды»
жүзеге
үшін
оқу
жоспарындағы
тақырыптардың
күрделі
сұрақтарын
ойластырудың
түрлі -тәсілдерін
оқушылардың
сұрақтарын ойластырудың түрлі тәсілдерін оқушылардың түсінуіне көмектесуде не істейтінді анықтадық.
тақырыптардың
сұрақтарын
ойластырудың түрлі тәсілдерін оқушылардың
түсінуіне
көмектесудекүрделі
не істейтінді
анықтадық.[2.92-б].
[2.92-б].
түсінуіне көмектесуде не істейтінді анықтадық.[2.92-б].

Зерттеу
сұрағы
Зерттеу
сұрағы

Жоспар
Жоспар

Іс-әрекет

Қайталама

Іс-әрекет

Қайталама

Ойлану

Ойлану
2-схема «Ғылым қалай әрекет етеді» тұжырымдамасы
1) Зерттеу сұрағы: «Егер мен оларға сұрақтарды талдауды үйретсем, менің оқушыларым негізгі идеяны жақсы тұжырымдай ала ма?»
2) Жоспар:
• Оқушыларды күрделі сұрақтарды талдауға қалай үйретуге болады?
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•	Нәтижені бақылау үшін деректерді қалай жинау керек?
• Деректерді қалай талдау керек?
3) Іс-әрекет жасап, бақылау: Тәжірибеде оқытудың жаңа тәсілін қолданып,деректер жинаудың жаңа
әдістемесін пайдалану.
4) Ойлану: Фактілерді талдау. Проблема шешілді ме? Егер шешілмесе келесі қадамды ойлан. Осының
нәтижесінде жаңа сұрақтар пайда бола ма? (Іс-әрекеттегі зерттеу, И.Уилсон «Мектептегі зерттеу») [2.96б].
5) Қайталама жоспар: Қайта қаралған жоспар бірінші цикл барысында туындаған жаңа сұрақтарға жауап береді.
Іс - әрекетке зерттеу жүргізуде сынып оқушыларынан байқағанымыз, сұрақтарды дұрыс қойып «иә»,
«жоқ» деп жауап беретін сұрақтарға қарағанда, неғұрлым толық жауап беретін сұрақтар мұғалімнің алдағы
жұмысын жоспарлауына мүмкіндік беретіндігі көрінді. Мысалы, 7 сыныпта «Масштаб» тақырыбын өткен
кезде, «Масштабтың өмірде қажеттігі бар ма?» деген сұраққа дәстүрлі оқытуда «иә», «жоқ» деген жауап қана алынса, ал сындарлы оқытудағы іс-әрекет кезінде жаңа дерек көздерінен алған білімдерін өзара
әрекеттесу жағдайында жүзеге асырып, сыныптастарымен талқылай отырып, тақырыпты өмірмен байланыстыруына мүмкіндік жасалынды. Оқушылардың тақырыпты терең түсінуін жүзеге асыруда, пән аралық
байланыс жасалып, нәтижені бақылау үшін деректерді қалай жинап және қалай талдау керектігіне бағыт
- бағдар беріліп, жоспарлы жұмыс істеулеріне нұсқау берілді. Оқушыға бағытталған білім беру кезінде
сабақта енжар оқушының белсенді оқушыға айналып, өз көзкарасын, пікірін айтып, дәлелді қорытынды
жасауға тырысатынын байқадық.[3.18-25-б].
Оқушылардың ойлағыштық және шығармашылық амал мүмкіншіліктерін дамыту үшін психологиялық
диагностиканың қорытындысын қолданып, мектеп психологы өткізген 7 сынып оқушыларының жас
ерекшеліктеріне қарай даму деңгейімен танысып, осы қорытындылардың талдауы сабақтың бағдарын
анықтауға көмектесті.
Гарднердің Көптік ақыл ой теориясы бойынша көптік ақыл - ойды зерттеу арқылы оқушылардың ерекше ықыластарын анықтап, 7 сынып оқушыларының интеллект типін анықтау тест нәтижесі төмендегідей
болды.
№
1
2
3
4

Интеллект типі
Визуалды-көріңістік
Әртістік
Моторлы-қозғамалы
Логикалық

Оқушылардың саны
6
3
5
8

%
25%
12%
20%
33%

1-кесте 7 сынып оқушыларының интеллект типін анықтау кестесі
Жоғарыдағы кестеде көрсетілген оқушылардың белгіленген типі және соған қарай сабақта Блум таксономиясымен әрекеттерді жоспарлау, қолдану және Блум таксономиясының (алты ойлау деңгейі) сабақта
тиімді әрекеттерді жүзеге асыруға көмектесті. Сынып оқушыларын топқа бөліп, берілген тапсырмадан
негізгі идеяны бөліп алып, көре білу, ойын топта талқылай алу,қорытындылап сынып оқушыларына
жеткізе білу дағдыларын қалыптастырдық. Сынып оқушыларын топқа бөлуде әртүрлі тәсілдерді қолдана
отырып, өзгермелі және тұрақты топ құрастыру сабақта нәтижеге жетуге және білім деңгейлері әртүрлі
оқушылардың бір-бірімен пікір алмастырулары, білім-білік дағдыларының қалыптасуына әсер етеді. Мысалы, топтың әр оқушысына жеке тапсырма беріліп, оны орындап болғаннан кейін, тапсырма нөміріне
қарай олар жаңадан топ құрастырады.[5.52-56-б].
Жаңа топ оқушылары тапсырманы толық талдап, одан кейін өз орындарына оралып, өз топтарына әркім
тапсырмасын түсіндіріп айтып береді. Мұндай топ алмастыруда оқушы өз тұжырымын дәлелдеп, білімін
толықтыруға және қорғауға, қорытындылауға мүмкіндік алады. Осындай топтық жұмыстың нәтижесінде
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бірде – бір оқушы бос қалмай, өз бетімен жұмыс істеу, іздену дағдылары қалыптасады.Топ мүшелерінің
алмасып екінші топқа барып өз ойларын қорғауы енжар оқушылардың болмауына себепші болады. Ал
топқа ортақ тапсырма беру кезінде кейбір оқушылардың шет қалып, селқостық танытпауы үшін топ
мүшелерінің әрқайсысына рөлдерін бөліп беріп (спикер, хатшы, болжаушы,бақылаушы т.б.) сабаққа белсене қатысуын қамтамасыз етеміз. Математика сабақтарында топ мүшелерінің мүмкіндіктеріне қарай
басқалармен жұмыс істеуі кезінде пікір талас арқылы шешуді талап ететін күрделендірілген есептерді
шығару, сабақтың сапасын арттыруға және оқушылардың өзін сенімді сезінген және үздік бірлескен
жұмыстың нәтижесінде сөйлей білу жүйріктілігі мен ойлау ерекшеліктері артады. Топпен жұмыс істеу
кезінде оқушының жеке ерекшелігі ескеріліп, балаларға білім беруде барынша жоғары жетістіктерге қол
жеткізу үшін қолайлы орта жасауға тырысып, дарынды және талантты балаларға күрделі мәселе ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды талап ететін тапсырмалар құрастырылса, қабілеті төмендеу
оқушыларға жеке тапсырмалар дайындалып, олардың білім-білік дағдыларының дамуына жағдай жасалады.[4, 28-46-б ]
Күнделікті өтетін әрбір сабақты қорытындылау кезінде талдау қорытындылары, оқушылар тарапынан берілген ұсыныстар келесі сабақты жоспарлауға көмегін тигізіп, қолданылады. Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын арттыруда «Миға шабуыл», ойын элементтері қолданылса,
негізгі тақырыптың мағынасын ашуда «Байланыстырыңыз», «Түсіндіріңіз», «Салыстырыңыз және
сәйкестендіріңіз» т.б. стартерлер пайдаланылады. Ал, сабақты қорытындылауда «Қайда апарады», «Кенеттен туған идея» т.б. стартерлер қолданып, рефлексия жасау кезінде «Бағдаршам», «ББҮ», «Жетістік
ағашы» стартерлері пайдаланылады.
Мұғалім оқушылардың оқуына мүмкіндік тудырып, қажетті құралдармен қамтамасыз етеді, ал
оқушылар өз кезеңінде білімдерін тереңдетіп, өз беттерінше жұмыс істеуге ынталы болғаны абзал. Оқушы
тақырыпты өз бетінше меңгеріп, өзінің шығармашылық таланттарын барынша жақсы пайдалану жолдарын
зерттеп, анықтайды. Сонымен эксперимент сыныптарында бірлесе жұмыс істей отырып, дидактикалық
материалдарды дайындау кезінде, өткен сабақтарға талдау, рефлексия жасау, бір-бірімізге сабаққа қатыса
отырып кемшіліктер мен жетістіктерді көріп талқылау келесі сабаққа жоспар құрап, тиімді өткізуде қосар
үлесі мол.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ В ЧТЕНИИ
Биярова С. Б., Махатпаева А. Т.
Филиал «Назарбаев интеллектуальная школа
химико-биологическогонаправления г. Усть –Каменогорск»
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Республика Казахстан
Аннотация
Бұл мақалада баланың белсенді оқу жолында кездесетін қиыншылықтарды жою әдіс-тәсілдері
көрсетілген.
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема активного чтения и показаны пути преодоления барьеров.
Abstract
This work considers organization issues of the work with children and the main aim is how to engage children
in reading.
Каждого учителя волнуют вопросы: помогает ли его преподавание ученикам развиваться, используют
ли свои знания в разнообразных жизненных ситуациях. Наблюдая за чтением учеников, мы увидели, что
многие учащиеся не умеют размышлять над содержанием текста, оценивать их смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном. По словам Donald Graves «Искусство преподавания - это искусство
продолжающегося обучения. Учителя являются самыми важными обучающимися в классе»[1,c.361] . И
мы, обучаясь эффективным способам работы над чтением, на уроках словесности стали подбирать такие
учебные задания, которые связаны с поиском, пониманием, преобразованием и использованием полученной информации в повседневной жизни ученика. Тем самым позволяем учащимся преодолевать трудности
в чтении и письме. Приведём некоторые виды заданий, которые позволили нам, словесникам, на уроках
русского и казахского языков привить интерес к чтению.
Таблица №1
Задания к тексту, соответствующие таксономии Блума

Знание и
понимание

Задания

Виды вопросов

Виды тестовых заданий

Определить тему и основную мысль текста.

Какова тема текста?

С выбором ответа

Найти в заголовке текста
тему или основную мысль.

Что отражает заголовок:
тему или основную мысль
текста?
вопросы кто (что)? где?
когда? что делал(а)?

На установление соответствия

Найти фактический материал в тексте.

Применение и анализ

Синтез и
оценка

Найти различие в двух или
более текстах.

Что объединяет данные
тексты?

На исключение лишнего

Отличить основную информацию от второстепенной.

Кого автор называет…./
считает…?

На аналогию

Определить смысловую
структуру текста и отобрать нужную информацию.

Согласен ли ты с тем,
что…

На группировку информации

Найти аргументы, подтверждающие мнения
автора.

Найдите в тексте аргумент/
аргументы, подтверждающие высказывание…

Задания, требующие аргументированных ответов

Различить объективную и
субъективную информацию.

Как автор относится к
своему герою? Выскажите
своё отношение к позиции
автора/ героя.

Задания с открытыми ответами

Аргументировать свою точку зрения
Что в данном тексте удивило вас больше всего? Почему?

Разнообразить данные задания нам помогают использование «ключей мудреца» Tony Ryan [2, c.15]
Задания «множественного выбора»:
1. Выбери правильный ответ из предложенных вариантов;
2. Определи варианты утверждений, соответствующие/не соответствующие содержанию текста;
3. Установи истинность/ложность информации по отношению к содержанию текста.
Задания «на соотнесение»:
(использование ключей Tony Ryan)
1. Найди соответствия между частями текста;
2. Найди соответствующие содержанию текста слов, выражений, предложений;
4. Соотнеси данные слова (выражения) со словами из текста.
(использование ключей Tony Ryan)
Задания «на дополнение информации»:
1. Заполни пропуски в тексте предложениями/несколькими словами/одним словом;
2. Допиши последние предложения или последний абзац.
(использование ключей Tony Ryan)
Задания «на перенос информации»:
Заполни таблицу на основе прочитанного;
Посмотрите на эту проблему с другой стороны.
(использование ключей Tony Ryan)
Так, например, при работе с текстом «Два скульптора» для создания настроя и позитивного отношения
на предстоящую работу, мы, в роли стартёров, использовали приём «Ассоциативная карта» со словом
«скульптор». Затем была проведена словарная работа с ключевыми словами: легенда, ваять, статуя, претендент, оратор. Следующей работой было письменное задание: с этими словами придумать историю в
свободном жанре. Ребята составляли свои минирассказы, сказки, притчи и зачитывали их.

120

121

Заинтересовавшись в предстоящем чтении, ребята с удовольствием принялись за чтение текста и
разыграли по ролям (театр-экспромт).
Произошло это, как рассказывает легенда, в одном античном городе. Два скульптора спорили за
право изваять необходимую городу статую. Их спор решало народное собрание.
Первый красноречивый претендент сумел очаровать слушателей пленительным пространным
рассказом о том, как, по его мнению, должна будет выглядеть упомянутая статуя.
Второй, неловко чувствуя себя на возвышении для ораторов, сказал грубовато и коротко: «Граждане,
все, что вам здесь сейчас наговорили я обязуюсь сделать ». [3, c.19]
Затем учащимся было предложено дописать последний абзац по-своему, обосновав свой выбор
такой концовки. Это задание позволило нам, учителям, увидеть понимание и способность ученика к
осмыслению письменного текста, что дало возможность использовать следующую стратегию активного
метода чтения.
«Перенос информации»
Факты

Идеи

Спор двух скульпторов
за право изваять статую.
Ораторство
первого
скульптора.
Обещание
второго
претендента.

Красноречие это умение сказать
все, что нужно, и
не больше, чем нужно.
«Краткость - сестра
таланта».

Вопросы
Где проходил спор?
Сколько заплатили
бы скульпторам за их
работу?
Кто выиграет спор?

Больше дела – меньше
слов.

5‐5‐1

Теперь сократи до 5 слов…

Что ты думаешь о споре скульпторов?
Запиши свое мнение в 5 предложениях.

Охарактеризуй скульпторов одним словом….

Таблица №2

Пути решения
Попытаться самому
создать статую из
пластилина.
Развивать ораторские
способности.
Много читать,
учить пословицы и
поговорки, участвовать
в групповых
обсуждениях,
дискуссиях и т.д.

Если изложить дело так
ясно, тогда всем будет
понятно.

Следующей стратегией урока явился прием «5-5-1» - работа на оценивание информации:

Каждый ученик выдвигал свою версию и защищал. Эти приемы интерактивного обучения вызвали
максимальную заинтересованность учащихся, дали возможность соотнести новую информацию с имеющимися знаниями, опытом и собственным поведением. Привели к выработке решений о том, что можно
принять, что необходимо дополнить, а что отвергнуть.

Такие чтения,
методыпроводимые
активногона чтения,
проводимые
на уроках
казахского
Такие методы активного
уроках казахского
и русского
языков показали
свои и русского
языков результаты.
показали Так,
своиучащиеся
первые
положительные
результаты.
Так, учащиеся
стали
первые положительные
стали
представлять содержание
текста полно,
в доступной форме,представлять
логично. В творческих
работах
учащиеся
стали
выдвигать
больше
оригинальных
идей
содержание текста полно, в доступной форме, логично. В творческих
и использоватьработах
их для достижения
целей, развития
знаний
и возможностей
учащиесясобственных
стали выдвигать
больше
оригинальных
идейдляи активного
использовать их для
участия в жизни общества.
достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного
Исходя из всего, что было сказано выше, хотим отметить эффективность активных методов чтения,
участия
в жизни общества.
которые помогают ученику познавать, совершенствоваться и быть готовым вызовам времени.

Исходя из всего, что было сказано выше, хотим отметить эффективность активных
методов чтения, которые
помогают
ученику познавать, совершенствоваться и быть
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Аңдатпа
Мақалада қазақ тілі сабақтарында жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың
белсенділігін, пәнге деген қызығушылығын арттыру жолдары жөнінде баяндалған.
Аннотация
В статье говорится о применении некоторых видов инновационных технологий на уроках казахского
языка.
Abstract
In the article it is told about application of some types of innovative technologies at lessons of the Kazakh
language.
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттың және
жалпы адамзаттың құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»
делінген. Білім беру саласын реформалаудағы мақсат – білім беру жүйесін қайта қарап, оқушылардың
шығармашылық бейімделуіне қарай бағдарлы, сатылы білім алуларына жағдай жасау болып табылады.
Қазіргі уақыт талабы оқытушыдан әр түрлі ізденісті, жаңа технологияларды қолдануды қажет етеді.
Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру – әр оқытушының мақсаты. Бүгінгі
қоғамның оқытушылар алдына қойып отырған басты міндеті, артар жүгі – сапалы білім берумен қатар
жан-жақты дамыған, өзіндік ой-пікірі қалыптасқан, өмірге араласа алатын, терең ойланып, ойын жүзеге
асыра алатын тұлға қалыптастыру. Тұлға ретінде қалыптасу – оқушының оқу процесіндегі басты мақсаты.
Тиімді оқытудың негізгі бір шарты – білімнің мазмұнын дәл, тиянақты анықтау. Қазіргі жаңа
құрылымы мен оқу-әдістемелік мазмұнының өзгеруі оқытушылардың өз кәсіби шеберліктерін шындауды, жаңартуды талап етеді. Қазақ тілі сабағын оқытуда тиімді әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың
білімге деген қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау қабілетінің белсенділігін қалыптастыру
оқытудың инновациялық технологиялары арқылы жүзеге асып келеді. Қазіргі кезде қазақ тілін оқытатын
мамандарға қойылатын талап – жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы білім беру, әрбір
жеке оқушының дамуына, оқу процесіндегі таным ерекшелігі мен іс-әрекеттің дұрыс ұйымдастырылуына
үлкен жауапкершілікпен қарау.
Мемлекеттік тілді оқытуда бірлескен іс-әрекетпен өзара қарым-қатынастың тиімділігі қазақ тілінен
сапалы білім алуға ықпал етеді. Оқушылардың жеке белсенділігін арттырады, білімін дамытуға әсер етеді,
жалпы оқуға, терең білім алуға қызығушылықтарын оятады. Қазақ тілін меңгерудегі мүмкіншіліктерін
толық ашуға жағдай тудырады. Міне, осындай мақсат-міндеттерді орындау үшін оқытудың инновациялық
технологияларын қолдануды талап етеді. Оқытушы жаңа технологиялардың жіктемесін біліп, өзіне
қажеттісін, сабағында қайсысын қолданған тиімді екендігін таңдай білгені жөн. Қазіргі заман талабына
сай оқу-тәрбие үрдісінде «Деңгейлеп оқыту», «Модульдік оқыту технологиясы», «Дамыта оқыту», «Сатылай комплексті талдау» технологиялары кеңінен қолданылуда. Сол сияқты жеке дара оқыту, саралап
оқыту, жеделдетіп оқыту технологиялары да өмірге енгізілуде.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде елуге жуық педагогикалық технология түрі белсенді қолданылып
жүрген болса, осы бағытта жазылған еңбектер де көптеп шығарыла бастады. Енді осы технологиялар
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жөнінде қысқаша сөз ететін болсақ, олардың әрқайсысы бір сөзбен айтуға келмейтін, олардың бәрі де
жүйелі ізденісті қажет ететіндігін байқаймыз. Сондықтан мақаламызда оқыту технологиялары жөнінде
алғашқы сипаттама берумен шектелген жөн деп білеміз.
Материалды интеграциялық меңгере оқыту жүйесіне жаңа педагогикалық технологияның енуіне себепкер болды. Жаңа технология сабақты қызықты әрі сапалы жүргізудің жинақталған тәсілі бола келіп,
оқытылатын пәндердің жете меңгерілуіне әсер етеді. Оқу жүйесіне тың тәсілдер жүйесінің – тиімді
технологиясының енуі – бүгінгі күннің талабы. Осындай жаңа және пайдалы ізденістердің бірі – қазақ тілі
пәнінде жүзеге асырылатын сатылай комплексті талдау.
Сатылай комплексті талдау республикалық мектептер мен колледждерде қазақ тілін оқытуда кеңінен
қолданылып келеді. Сатылай комплексті талдау қазақ тілінің барлық салаларын (фонетика, лексика, морфология, сөз жасам, синтаксис) жүйелі әрі сапалы меңгерумен қатар басқа пәндермен тығыз байланысты оқытуды да көздейді. Талдаудың бұл түрі өткен, қазіргі және кейінгі материалдарды өзара игеруге
мүмкіндік береді. Сатылай комплексті талдау арқылы оқушының қабылдауы, есте сақтау қабілеті өседі,
ойлау, сөйлеу дағдысы қалыптасады, танымдық көзқарасы жетіледі [1, 3-б].
Оқушы талдаудың барысында өзіне берілген мәліметті жүйелеп, жинақтап жеткізуге үйренеді; ең
құнды материалды тауып, өз бетінше ізденіспен еңбек етуге талпынады. Бұл оқушының шығармашылық
қабілетін арттырады, уақытты үнемді пайдаланып, өз ойын тірек сызбалар арқылы тұжырымдап айтуға
дағдыландырады, шығармашылық ізденісіне жол ашады.
Мемлекеттік тілді дамыту үшін оқытушы аз сөйлеп, оқушы өз ойын таза тілде асықпай жеткізгені
дұрыс. Бұрын өзіміздің білгенімізді айтып беру мұғалім үшін рахат болды. Енді олай емес, әрбір жаңа
сабақты бастамас бұрын, сол тақырыпқа қажеттілік туғызамыз. Жаңа технологияның негізгі мақсаты –
оқушының ашылмаған қабілетін ашу, дамыта оқыту, белсенділігін арттыру, өзіне деген сенімін күшейту,
іздендіру, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Бұл әдіс тілді тез меңгеруге көмектесері сөзсіз.
Сабақ жүйесі әрқашан да диалог, іздене, дайындала, үйрене, кеңесе, шәкірттер болашағын ойлай
жасалған еңбек пен тәжірибенің бірлігі. Педагогикалық технологиялар оқыту мақсатына жетудің тиімді,
нақты жолдарын көрсетеді.
Кез келген оқыту технологиясы іс-әрекеттің қарқындығы мен белсенділігін арттырғандығымен
де, кейбір технологиялар да бұл құралдар басты идеяны және нәтиже тиімділігінің негізін құрап, жеке
тұлғаның жетілуіне, дамуына бағытталған. Олар: проблемалық оқыту технологиялар, коммуникативті
технологиялар, дамыта оқыту технологиялары, дебат, ойын әдістері, оқушының денсаулығын қорғайтын
технологиялар, сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. Осы технологиялардың мақсаты – жеке
тұлғаны дамыту. Осы орайда қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушы
тұлғасын қалыптастырудың тиімділігі зор.
Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген – әр жеке тұлғаның кез-келген жағдайдағы мәселені
ойлап, зерттеп, қорытып, өз ойын ортаға жеткізе алуы. Сын тұрғысынан ойлау – өзіндік, жеке ойлау болып
табылады. Ол – өз алдына сұрақтар қойып және үнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды қажет ететін
мәселені анықтау, әр мәселеге байланысты өз пікірін айту, оны дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың
пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді.
Қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлауда оқушы болжайды, зерттеп, қорытып, өз ойын
жеткізеді, негізін ашады, сұрыптайды, талқылайды, сын көзбен қарайды, пікір алмасады, мақсатқа
жетеді, өзін-өзі басқарады, топпен жұмыс істеуге үйренеді, жан дүниесін өзгертеді, ойлауды дамытады,
қызығушылықты арттырады, кез-келген сабақты меңгертеді, оқушы өзін-өзі тәрбиелейді.
Сыни тұрғыдан ойлау стратегияларының оқушыларды еркін сөйлеуге, сөз ұшқырлығын ұштауға, өз
ойын қысылмай жеткізе білуге мол әсері бар. Бұған сын тұрғысынан ойлау сабақ құрылымы да әсер етеді.
Сабақ құрылымы үш кезең бойынша жүзеге асырылады:
1. Қызығушылығын ояту;
2.	Мағынаны ашу;
3.	Толғаныс.
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Осы үш кезең арқылы оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын оятып, шығармашылық
қабілеттерін арттыруға, белсенділікке ынталандыруға болады.
Сабақ құрылым жоспары:
1. Қызығушылығын ояту стратегиялары: ой қозғау, топқа бөлу, топтастыру;
2.	Мағынаны ашу стратегиялары: ассоциация, Венн диаграммасы, бес жолдық өлең;
3.	Толғаныс стратегиялары: автор орындығы, бірлескен жоба, эссе.
Қазақ тілі сабақтарында сын тұрғысынан ойлау технологиясы тіл дамыту мен қатар тұлға
қалыптастыруда маңызы зор екендігі тәжірибе негізінде дәлелденуде. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы – ойлаумен ұштастыра білім алуды бағыттайтын оқыту технологиясы.
Соңғы жылдары ғалым-әдіскер М.Жанпейісованың модульдік технология жөніндегі ізденістері
нәтижесінде жазылған «Оқытудың модульдік технологиясы – оқушыны дамытудың құралы» әдісі рекше маңызға ие болып келеді. Қазір елімізде білім берудің өзіндік моделінің үлгісін құруға назар аударылып отырған кезде аталған оқыту технологиясы мектептегі оқыту және тәрбиелеу саласында белсенді
қолданыс тапты. Модульдік оқыту технологиясы жөнінде В.М.Монахов оқытудың тұтас технологиясын
жобалап, алға қойған мақсатқа жетуді көздейтін педагогикалық жоспарлы жүйе деп түсіндіреді [2, 36- б].
Оқытудың модульдік технологиясы – оқу процесінің әдістемелік мазмұнын басқару технологиясы, оқу
процесін неғұрлым мақсатты жобалап, құру жүйесі. Бұл технология модуль арқылы жүзеге асады. Технология оқытушының бүкіл оқу жылында пайдаланатын әдістемелерді жоспарлауына көмектеседі. Технология жобасындағы негізгі объект – оқыту тақырыптары, дидактикалық модуль. Әр модульдің өзінше
қамтитын нақты мәселелері болады.
Проблемалық оқыту технологиясының ерекшеліктері:
оқушы материалды сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймайды, білімге деген қажеттігін
қанағаттандыру мақсатында меңгереді;
оқу материалына проблема туғызу;
үнемі қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блокпен оқыту, жоғары деңгейдегі қиыншылық,
тіректі қолдану.
Деңгейлік саралап оқыту технологиясында барлық оқушыға стандарт деңгейінде білім беріледі; әр
оқушы өзінің қабілеті мен мүмкіндік деңгейінде оқытылады, олардың қазақ тілі пәніне қызығушылық
туғызылады, таланттар тәрбиелінеді.
Бұл технологияның ерекшеліктері:
қазақ тілін оқыту – деңгейлік тапсырмалар орындауға үйрету;
сөйлесім әрекетінің түрлерін меңгерту;
мықтылар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі, әлсіздер өзін-өзі сынап қарауға
мүмкіндік алып, өзіне сенімсіздіктен арылады;
күшті топтарда оқуға деген ынта артады;
білім дәрежесі деңгейлес топтарда оқу жеңілдейді.
Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту әдістемесінің сапасын арттыру үшін жоғары белсенділікті дамыту (интерактивная методика) әдістемесін қолдануға болады. Жоғары белсенділікті дамыту тілдік таным,
қатысымдық танымды тудырады. Ол адамдардың қатынасының негізі болып саналады. Екеуара және
топ болып бір мақсатқа жету үшін, шешім қабылдау үшін бір-бірімен түсініседі және келісімге келеді.
Сондықтан тілді үйренудегі ерекше жол – ол интерактивті қатынас құру. Жоғары белсенділікті дамыту
бойынша өзара қарым-қатынас, сезім, идея, пікір алмасу (екі не одан да көп адамдар арасындағы), бірбірімен сыйластық, сезімнен туған нәтиже – өзара қарым-қатынас арқылы білімі кеңейеді. Бұл негізде
олар белгілі бір материалдарды тыңдайды не оқиды және ондағы мәселелерді шешу жолында бір-бірімен
сөз сайысына түсіп әрі сұхбаттасады. Мұндай жағдайда олар бір-бірін тыңдайды және осындай қарымқатынаста өздерінің барлық білетін білімін, күнделікті көрген-білгендерін әңгіме тақырыбына қолданады.
Әрбір әдістің өзіндік ерекшелігі бар, инновациялық технологияларды пайдалана отырып, білімді жанжақты саналы азаматтар тәрбиелей аламыз.
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Қазіргі кезеңде берудегі негізгі мақсат – жан-жақты білімді, өмір сүріге бейім, іскер, өзіндік ойталғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлға қалыптастыру. Оқу мен тәрбие процесін қатар
жүргізе отырып, қазіргі заман талабына сай жаңаша оқыту технологияларды тиімді пайдалана отырып,
оқу орындарында дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты,
ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, халқына шын берілген ұрпақ тәрбиелей аламыз.
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Аңдатпа
Ресей мемлекетінде енгізілген « 1оқушы 1 компьютер» моделі осы мемлекеттің жаңғыртуының
түйінді стратегиясы болып табылады. Берілген зерттеу ақпараттық технологияларды күнделікті
қолданудың жолдарын қарастырып талдайды. Бұл зерттеу ресейлік 2 мектепке негізделген. Сонымен
қатар ақпараттық қор мен технологияларды қолдану барысында оқу үдерісіндегі негізгі бағыттардың
өзгеруін айқындайды.
Аннотация
Внедрение в российские школы модели «1 ученик : 1 компьютер» является одной из ключевых стратегий модернизации российского образования [1]. Данное исследование изучает и анализирует пути использования мобильных устройств в школах на ежедневной основе, на примере 2х российских школ. А
также определяет основные направления в изменении учебного процесса при использовании электронных информационных ресурсов и технологий.
Abstract
One –to–one educational model of mobile learning at school is essential part of Innovative education reform
and modernization of Russian educational system [1]. This study provides analysis of integrating technology in
Russian schools by taking a close look at how laptops were used in the classrooms on a daily basis. And how the
laptops and information resources had become a daily part of learning in the classroom that in turn supported
changes in the overall learning.
Предмет исследования. Успешное внедрение компьютерных технологий на Западе, как правило,
базируется на исследовании способов использования их учителями на уроках. Однако то, как мобильные устройства на базе технологий Intel® используются в школах России и СНГ, все еще недостаточно
изучено. В апреле 2012г. специалисты Центра «Дети и технологии» при Центре Развития Образования
(EDC|CCT) провели полевое исследование по использованию мобильных устройств в школах Москвы
и Нижегородской области. В ходе исследования было выявлено, что технической базой обеих школ при
этом являются классные комплекты Intel® Classmate PC, интерактивные мультимедийные доски или проекторы, беспроводные сети и системы дистанционного обучения.
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Образовательные программы Intel в России и СНГ. На протяжении многих лет Intel® занимается
разработкой образовательных программ, направленных на освоение ИКТ учителями и школьниками и
модернизацию образовательных систем во всем мире [2]. В наблюдаемых нами школах учителя повышают свою квалификацию с помощью программы Intel® «Обучение для будущего» Основного курса и
курса “Введение в информационные и образовательные технологии ХХI века”, что помогает им освоить
современные ИКТ и инновационные педагогические методы. В этих школах также активно используется
программа Intel® “Путь к успеху” для учащихся, направленная на освоение учащимися ИКТ в ходе проектной деятельности. Другим крупным образовательным проектом Intel в России является портал Образовательная Галактика Intel® предоставляющий широкий спектр образовательных ресурсов учительскому
сообществу. На Образовательной Галактике Intel проводятся конкурсы, размещаются учебные курсы,
осуществляется профессиональная поддержка русскоязычных учителей с помощью материалов и методик
по использованию ИКТ в учебном процессе.
Кроме того, Intel® разработал доступные учебные мобильные устройства, которые сейчас производятся в России. В обеих школах, в которых проводилось наше исследование, Intel Classmate PC используются
как в начальной школе, так и в средних и старших классах.
Методология исследования. Наше исследование использования ИКТ в российских школах основано
на социокультурной теории обучения [3], с точки зрения которой, ИКТ являются новым набором инструментов, которые заменяют или дополняют существовавшие ранее инструменты и методики. Учебные мобильные устройства могут как использоваться новыми способами, так и интегрироваться в традиционные
образовательные методы. Перед учителями при этом стоит выбор - идти проверенным путем или искать
новые способы преподавания для новых инструментов. Эти новые инструменты могут как улучшить, так
и затруднить процесс обучения; однако в любом случае учителям необходимо разобраться в том, как следует использовать ИКТ на уроках.
Исследование было проведено в ходе двухдневного посещения каждой из двух школ. В каждой школе
мы проводили интервью с администрацией школы, учителями, родителями и учащимися. Наблюдения за
ходом уроков велись как в очном режиме, так и через Skype. Кроме встреч со школьными учителями и администрацией мы также проинтервьюировали специалистов, реализующих образовательные программы,
так или иначе связанные с инициативой Intel® по внедрению модели «1 ученик : 1 компьютер».
Школы. При проведении исследования мы стремились выбирать школы, представляющие различные социо-культурные контексты. Первая школа находится в густонаселенном районе в центре Москвы,
а вторая - в промышленном городе с населением в 50 000 человек, в Нижегородской области. Все школы
Российской Федерации следуют федеральному образовательному стандарту и поэтому содержание образования во всех школах одинаково, однако выбор того, как построен учебный процесс, остается за школой.
В обеих школах мы наблюдали то, как учителя проводят комплексные и тщательно спланированные уроки
и то, как ИКТ интегрированы в учебный процесс. В нашем исследовании подробно рассмотрены инфраструктурные решения в обеих школах, методы преподавания и результаты наблюдения за учащимися и их
родителями.
Пример №1 Московская школа. Большая городская школа. Московская школа, в которой мы проводили исследование, является одной из лучших общеобразовательных школ в Москве. Директор школы
рассказала нам о том, что известность школе принесла ее приверженность инновационным методам и программам, одной из которых является модель обучения «1 ученик : 1 компьютер», внедряемая в начальной
школе и средних классах. Как и в большинстве российских школ, в Московской школе обучаются дети с 1
по 11 классы. В школе очно обучаются 800 учащихся и еще 400 школьников учатся дистанционно. Педагогический коллектив насчитывает около 100 учителей, директора и ее заместителей. В школе есть кабинет
информатики, кроме того, учителя имеют возможность вести уроки в модели «1 ученик : 1 компьютер».
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Пример №2 Школа в Нижегородской области. Школа в небольшом индустриальном городе. Вторая
школа, в которой мы проводили исследование, находится в небольшом индустриальном городе в часе
езды от Нижнего Новгорода. По словам заведующего районным управлением образования, эта школа является одной из лучших в районе. В школе работает 52 учителя и обучается 900 школьников в классах с 1
по 11. Школа является «школой с углубленным преподаванием отдельных предметов», что означает, что
некоторые предметы в школе преподаются на более глубоком уровне.
Все учащиеся школы живут неподалеку, таким образом школа является районным учебным учреждением Один из учителей охарактеризовал контингент учащихся как «состоящих из самых разных семей
- как состоятельных, так и малообеспеченных, как высоко-, так и малообразованных, как полных, так
и неполных». Нижегородская школа - единственная в районе школа, в которой используется модель «1
ученик : 1 компьютер», во всех остальных школах района учащиеся используют компьютеры в кабинете
информатики. В других школах учителя используют ИКТ при планировании уроков, однако возможности
использовать ИКТ дома у них, как правило, нет, также как и у их учащихся.
Результаты исследования. В ходе нашего исследования в Московской и Нижегородской школах мы
наблюдали различные способы использования мобильных устройств и других ИКТ для того, чтобы мотивировать учащихся и сделать учебный процесс более инновационным и эффективным. Повсеместное
использование компьютера и доступ к сетевым образовательным сервисам ведут к существенным изменениям в учебном процессе.
1. Увеличение объема самостоятельной исследовательской работы учащихся. Учителя отметили, что
значимость самостоятельной исследовательской работы учащихся объясняется двумя причинами. Вопервых, она предполагает более активную роль учащихся, делая их более ответственным за результаты
своего обучения.
Во-вторых, она позволяет учащимся осознать все многообразие информационных источников и открывающихся перед ними перспектив. Учащиеся должны уметь находить информацию и надлежащим
способом использовать ее. Самостоятельная исследовательская деятельность позволяет учащимся максимально задействовать свои интересы и способы понимания изучаемых учебных тем, которыми они могут
поделиться со своими учителями и одноклассниками. Увиденные нами презентации, созданные учащимися по результатам проведенной ими исследовательской работы, позволяли им рассказывать о проведенных
исследованиях и обсуждать их.
2. Увеличение доли формирующего оценивания и самооценивания. Мобильные устройства, подключенные к среде дистанционного обучения Prometeus или с установленной на них LMS, позволили использовать оценивание и самооценивание с помощью ИКТ на всех уроках, где они были доступны. Такое онлайн
оценивание позволило учащимся и учителям получать моментальную обратную связь по сильным и слабым сторонам своей учебной деятельности. Включение учителями формирующего оценивания и самооценивания в структуру уроков позволило включить в традиционный учебный процесс освоение школьниками навыков саморегуляции и управления собственным процессом обучения [4]. После проведения
формирующего оценивания, учителя обычно просили учащихся проанализировать результаты и подумать,
что бы они могли сделать, чтобы улучшить свои результаты в следующий раз.
3. Увеличение уровня сотрудничества между учащимися. Использование мобильных устройств и доступ к беспроводным интернет сетям позволяет учащимся работать сообща как в школе, так и дома. ИКТ
дают возможность осуществлять коллективную проектную деятельность, делиться ее результатами и
взаимодействовать в ходе этой работы. Даже когда учащимся приходилось работать в разноуровневых
группах, эта деятельность доставляла им удовольствие. Вот как учитель, работающий в четвертом классе,
описала замеченные ею изменения: «Использование компьютеров позволяет детям работать сообща. Если
раньше школьники должны были сидеть рядами за партами, слушая учителя или, в лучшем случае, работать в парах, то сейчас они могут учиться где угодно и когда угодно. Программа Intel «Путь к Успеху»
также предоставляет учащимся больше работать сообща над решением проблем и заниматься проектной
деятельностью.
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Эти три компонента определяют направления изменений в учебном процессе.
1. Создание личностно-ориентированной учебной среды. Новая роль исследователя, новые источники
знания, обсуждение своей работы с одноклассниками позволяет каждому учащемуся погрузиться в ситуацию личностно-ориентированного образования. Индивидуализации образования также способствует
использование методик текущего оценивания, благодаря чему учителя могут осуществлять мониторинг за
учебной деятельностью каждого учащегося. Учителя обеих школ указали, что осуществлению индивидуального подхода в значительной степени способствовало применение технологий электронного формирующего оценивания.
2. Изменение отношений между учителями и учащимися. Новые методы обучения, основанные на использовании ИКТ, позволяют учащимся освоить новые способы получения знаний. У них появляются
дополнительные возможности делать собственный выбор. Учителя продолжают определять цели и структуру учебного процесса, но теперь им нет необходимости контролировать каждый шаг учащегося. Вот
как учительница, работающая в четвертом классе, описала замеченные ею изменения: «Раньше, когда обучение происходило без компьютеров, единственным источником знаний был учитель. Сейчас учитель
играет, скорее, роль фасилитатора, который помогает учащимся найти нужную информацию. Сам же информационный поиск учащиеся вполне могут осуществлять сами».
3. Усиление связей между школой и сообществом. Важную роль в информировании родителей о том,
как учится их ребенок и в повышении эффективности связей между родителями и учителями играет электронный дневник. С точки зрения российских образовательных традиций связь между школой и сообществом очень важна. В обеих наблюдаемых нами школах ИКТ используются для осуществления этой связи. В частности, в Московской школе связь между учителями и родителями осуществляется с помощью
электронного дневника, электронной почты и sms. С помощью электронного дневника родители учащихся
Московской школы могут следить за успехами своего ребенка и помогать им учиться еще лучше.
Выводы. Наше исследование направлено на изучение опыта двух российских школ, систематически
использующих мобильные устройства в учебном процессе. Роль ИКТ наглядно прослеживается в таких
компонентах учебного процесса, как мотивация учащихся, совместная деятельность, оценивание и взаимодействие с родителями. Это, в свою очередь, ведет к формированию более личностно-ориентированной
и гуманистической учебной среды.
Хотя обе школы разрабатывали собственные методы использования мобильных устройств в учебном
процессе, в их работе просматриваются общие элементы. Прежде всего, обучение с ИКТ поддержкой
становится результатом продуманных решений, принятых на школьном уровне. Обе школы пользуются внешними ресурсами и системами повышения квалификации. Однако сам учебный процесс зависит,
прежде всего, от решений учителей и администрации. Процесс интеграции ИКТ должен быть тщательно
спланирован, при этом администрации, проектирующей использование новых инструментов в учебный
процесс, нужно работать в тесном взаимодействии с учителями. Именно от директора школы зависит то,
как будет формироваться инновационная культура и то,как учителя будут использовать новую технику на
своих уроках. Кроме того, сами по себе мобильные устройства, в отрыве от других элементов школьной
учебной среды, таких, как мультимедийные доски и системы дистанционного обучения, вряд ли будут
очень эффективны. Ключевыми компонентами модели «1 ученик : 1 компьютер» в обеих школах являются учебные мобильные устройства, мультимедийные доски или проекторы, беспроводные сети и системы
дистанционного обучения. Успешность использования каждой из этих технологий тесно связана с успешностью других. Экосистема этих инструментов, обеспеченная методиками, используемыми учителями,
содержит основные компоненты инновационной учебной деятельности. Использование систем дистанционного обучения позволяет обеспечивать сотрудничество, организацию учебного процесса и мониторинг
успешности учащихся.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ШКОЛЕ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дусупова Ж. М.
Жамбылская областная школа-интернат
для особо одаренных детей,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада мұғалімдердің кәсіби өсуін басқару тәжірибесі, оқушылар мен мұғалімдердің типтік
негіздегі интеллектісін басқару кезіндегі іс-тәжірибесі көрсетілген. Автор әр сабақта оқушылардың
оқу жетістіктерін инновациялық қызмет арқылы бағалау, нәтижеге бағытталған жұмыс жоспарын
ұйымдастыру әрекеттерін көрсетеді. Қазақстандық эксперттердің көзқарасы бойынша, білім беруді
ұйымдастыру біртекті және шектеулі ресурстар арқылы жетілдіруді көздесе, бұл барлық типті,
әсіресе ерекше дарынды балаларға арналған мектептердің оқу-тәрбие жүйесін инновациялық қызмет
тұрғысынан ұйымдастыруды талап етеді. Дарынды балалардың мектебі дарынды оқушыларды таңдау,
олардың дарындылық қабілеттерін ашу, бүгінгі өмірге дайындау мақсатында инновациялық-әдістемелік
қызмет көрсетеді.
Аннотация
В статье представлен опыт управления профессиональным развитием учителей на основе диагностирования проблем качества преподавания и типологических особенностей интеллекта учащихся и педагогов. Автором показано, что управленческое внимание должно быть направлено на обучение учителей
организации учебного взаимодействия, поддержанию продуктивной атмосферы, инновационной организации оценки учебных достижений учащихся на каждом уроке и на развитие компетенции представления информации с учетом типа интеллекта детей.
Abstract
The experience of the management with professional development of the teachers on the base of the diagnostics
of the teaching quality problems and typological peculiarities of the students and teachers intellect is presented
in this article.
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The author shows that the managing attention must direct to teaching of the organization teachers of the educational interaction, to supporting of the productive atmosphere, innovative organization of the evaluation of educational achievement of the students at every lesson and to the development of the competence of the informative
presentation with the regard for the type of the children intellect.
Долгосрочные интересы Казахстана состоят в создании современной экономики инновационного
типа, интегрированной в мировое экономическое пространство и формирование интеллектуальной нации. Особая роль отечественной школы в этом процессе связана с государственной политикой в области
образования и науки в Казахстане, представленной в Государственной программе развития образования в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы. В соответствии с данной программой в Казахстане проводится
«кардинальная модернизация образования: значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества» [1, с. 8]. Модернизация образования, по мнению казахстанских экспертов,
«происходит на фоне высокой динамики изменений в обществе, неоднородности и ограниченности ресурсов образовательных организаций и глобализации, как процесса современного развития мира» [2, с.4].
Это требует инновационного подхода как к организации учебно-воспитательного процесса в школах всех
типов, и особенно в школе для одаренных детей.
Школа-интернат «Дарын» для особо одаренных детей в Жамбылской области существует уже более
10 лет. Она была открыта в соответствии с Указом Президента «О государственной поддержке и развитии
школ для одаренных детей». В этой престижной и очень популярной школе обучаются 260 талантливых
детей со всех уголков области. Цель нашей организации образования: создание условий для формирования компетентностной личности с высокими общечеловеческими ценностями, склонной к самосовершенствованию, способной к адаптации в любой полиэтнической образовательной среде и эффективному
творческому труду в любой сфере деятельности. Школа выполняет миссию создания условий, помогающих распознать одаренных детей и способствующих реализации их потенциальных возможностей и работает в инновационном методическом режиме – готовит детей к жизни в постоянно меняющихся условиях.
Проектирование инновации в учебно-воспитательном процессом, требует определения актуальных
изменений в целевой ориентации, характере и содержании взаимодействия основных субъектов образовательного процесса в сопоставлении с требованиями общества к выпускникам школ на основе данных
мониторинга. Данные наших многолетних наблюдений показывают, что качество образования зависит от
качества учения (деятельность учащегося) и качества преподавания (деятельность учителя), при котором
первое является производным от второго.
Признавая ведущую роль учения в формировании знаний, умений, компетенций, мы все же не можем
не замечать, что характеристики учения (учебно-познавательной деятельности) учеников зависят от того,
как поставлено преподавание, какой алгоритм когнитивного труда задает педагог детям на уроках. Поэтому мы начали этап программной модернизационной деятельности в школе для одаренных детей с поиска
новых технологий управления развитием качества преподавания. После анализа ряда программ оценки
качества образования и качества урока [4], [5], в 2009-2010 учебном году педагогический коллектив школы принял решение о включении к внедренческой работе по инновационной программе «Оценка качества
преподавания и визуальной профессиональной компетенции учителя», осуществляемой под руководством
кандидата педагогических наук, доцента В.Т. Тихомировой. Выбранная нами программа позволяет фиксировать показатели как качественно, так и количественно. Последнее весьма важно для сравнительной
оценки положения дел в разные периоды учебного года, в разных методических объединениях. На основе полученных данных можно оперативно и обоснованно определять, какая помощь требуется каждому
учителю в нашей школе, какие вопросы качества образовательного процесса вынести на всеобщее обсуждение, какую индивидуальную и групповую работу запланировать на ближайшее время. Обобщенные
данные мониторинга состояния преподавания в школе позволяют конкретизировать управленческую деятельность школьной администрации. Например, запланировать повышение квалификации и профессионального мастерства учителей по тем направлениям, которые позволяют повысить качество уроков по
наиболее проблемным аспектам и тем самым найти подходы к повышению уровня преподавания в школе.
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Данная программа предполагает систематический сбор данных о качестве осуществления учителями
преподавания по семи аспектам: владение предметом, методикой, средствами обучения; создание общедидактических условий; техника объяснения, письма и речи; достижение ожидаемых результатов урока и
их оценка; поддержание приемлемого поведения; поддержание продуктивной атмосферы; учебное взаимодействие. Пять из этих семи аспектов отслеживаются и фиксируются на уроке по четырем критериям,
а два – по двум. Каждый критерий оценивается по пяти показателем по следующей шкале: 3 – высокий
уровень проявления; 2 – средний уровень проявления; 1 - низкий уровень проявления; 0 – показатель не
наблюдается. Тридцать четыре показателя из всего массива показателей позволяют определить уровень
визуальной профессиональной компетенции учителя. Качество преподавания и уровень визуальной профессиональной компетенции определяются в процентах от максимально возможного и по качественной
шкале: 100-90,1% - очень высокий уровень; 90-80,1% - высокий уровень; 80-70,1% - уровень выше среднего; 70-60,1% - средний уровень; 60-50,1% - уровень ниже среднего; 50-30,1% - низкий уровень; 30-0% - недопустимо низкий уровень.
Проведенные в 2010-2011 учебном году срезы позволили определить уровень качества преподавания
на данный момент (табл. 1). Данные таблицы показывают, что в целом преподавание осуществляется на
высоком уровне. Аспекты; «владение предметом, методикой», «создание общедидактических условий»,
«техника объяснения, письма и речи» осуществляются на очень высоком уровне; «достижение результатов урока и их оценка», «поддержание приемлемого поведения» – на высоком; «поддержание продуктивной атмосферы», «учебное взаимодействие» – на уровне выше среднего.
Результаты диагностического среза 2010-2011 учебного года

Таблица 1.

Оцениваемые аспекты

Уровень в %

Качественная характеристика
уровня

Владение предметом, методикой

97,5

очень высокий

Создание общедидактических условий

96,79

очень высокий

Техника объяснения, письма и речи

92,5

очень высокий

Достижение результатов урока и их оценка

83,33

высокий

Поддержание приемлемого поведения

82,14

высокий

Поддержание продуктивной атмосферы

76,79

выше среднего

Учебное взаимодействие

75,36

выше среднего

Таким образом, полученные данные показывают, что управленческое внимание должно быть в настоящее время направлено на обучение учителей организации учебного взаимодействия и поддержание
продуктивной атмосферы в соответствии:
• с требованиями компетентностного образования,
• с условиями перехода на 12-летнее обучение,
• с задачами развития ученика как субъекта деятельности.
Компетентное управление учебным вззаимодействием требует от учителя развитых комптенций в четырех областях: 1) в области оценки продвижения учащихся в обучении, 2) в организации осознавания
учащимися учебных (познавательных, внутренних) результатов их работы. 3) в корректной и своевременной помощи учащимся в выполнении учебных заданий, 4) в использовании предложений и вопросов
учащихся.
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Поддержание продуктивной учебной атмосферы по используемой нами программе мониторинга качества преподавания оценивается по таким показателям, как 1) передача личного энтузиазма учителя
классу, 2) стимуляция интереса учащихся, 3) демонстрация теплоты и дружелюбия, 4) помощь учащимся
в формировании и поддержании положительной самооценки. Эти показатели очень важны в школе для
одаренных детей, так как такие дети отличаются, как известно, высокой чувствительностью и быстрыми
интеллектуальными реакциями.
В рамках подготовки к изменению ситуации в приоритетных зонах качества преподавания в 2010-2011
учебном году нами было проведено изучение потребности учащихся школы в визуализации учебной информации с опорой на теорию. Г. Гарднера [6] использованием диагностической методики В.Т. Тихомировой [7]. К настоящему времени нами получена картина ситуации в разрезе типологии интеллекта детей
и учителей (табл. 2).
Доля учащихся и учителей с преобладанием определенного типа интеллекта
Преобладающий тип интеллекта
Логически-математический
Лингвистический
Визуально-пространственный
Музыкальный
Идеомоторный

Таблица 2.

Доля с преобладанием определенного типа (в%)
среди учителей
среди учащихся
17,07
12,17
53,66
42,97
17,07
26,62
4,88
15,96
7,32
2,28

Таблица показывает, что и среди учителей, и среди учеников больше всего тех, у кого преобладает
лингвистический тип интеллекта. Но среди учителей доля «лингвистов» больше (более половины учителей). Ситуация требует того, чтобы каждый учитель, независимо от типа его собственного интеллекта
и преподаваемого предмета, представлял информацию детям с учетом их типа интеллекта, то есть, по
меньшей мере, в пяти вариантах: вербальном, логически-математическом, визуальном, ритмическом, кинестетическом.
Особую актуальность в этой связи приобретает инновационная организация оценки учебных достижений учащихся на каждом уроке. Мы считаем, что наиболее эффективным является критериально-ориентированный подход, выделяющий личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его
внутренних (психических, личностных) и внешних (материализованных) продуктов учебной деятельности
[8]. Опыт учителей нашей школы в реализации этого подхода на уроках по разным учебным предметам мы
представлен педагогическим коллективом и научным руководителем в презентациях на страницах журнала «Открытая школа» в 2011 году [9, c.38-65; 10, с. 18-21].
В целом взятый нами курс на инновационность учебно-воспитательного процесса дал первые результаты, позволяющие видеть актуальность и значимость такой работы, определить перспективные задачи:
повышение психолого-педагогической и методической осведомленности учителей; материально-техническое и технологическое обеспечение мониторинга качества преподавания; развитие компетенций, позволяющих на высоком уровне осуществить все аспекты преподавательской деятельности, включая поддержание продуктивной атмосферы и организацию учебного взаимодействия.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ УЧИТЕЛЕЙ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Жайтапова А. А.

д.п.н., профессор Алматы,
Республика Казахстан

Аңдатпа
Автор мұғалімнің кәсіби дамуы бойынша теория мен тәжірибенің даму болашағы мен беталысы туралы сөз қозғайды. Кәсіби дамуға ықпал ету білім беруде функционалды позицияларды үлгілеу және сапаны басқару тұжырымдамасы негізінде қарастырылады. Жаһандық өзекті мәселерді шешу және сапаны
жетілдіру құзырлы педагогика арқылы, сонымен қатар, білім беруді жаңғыртумен үндес кәсіби дамуды
қамтамасыз ететін ең үздік әлемдік тәжірибені енгізу арқылы мүмкін екеніне автор назар аударады.
Аннотация
Автором, освящаются тенденции и перспективы теории и практики по профессиональному развитию учителей. Содействие профессиональному росту рассматривается на основах концепции управления качеством, моделирования функциональных позиций в системе образования. Решение глобальных
проблем, совершенствования качества возможно посредством компетентностной педагогики, внедрения
лучшей мировой практики обеспечивающих профессиональное развитие с опережением и в унисон модернизации системы образования.
Abstract
The author covers tendencies and theory and practice prospects on professional development of teachers.
Assistance to professional growth is considered on bases of the concept of quality management and modeling of
functional positions in the education system. The solution of global problems, improvement of quality is possible
with means of competence pedagogic, introduction of the best world practice providing professional development
in advance and in unison with education system modernizations.
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Практическая реализация современных приоритетов образования в Республике Казахстан и переход к
модели образования, ориентированного на результат, требует от учителей новой профессиональной компетенции, а от системы управления образованием – новых подходов к организации профессионального
роста учителей. Деятельность по организации профессионального роста учителей, как в общегосударственном масштабе, так и на уровне региональных систем и отдельных образовательных учреждений является элементом общенациональной системы управления человеческими ресурсами, поэтому она должна
опираться не только на достижение теории и практики образования, но и на общую теорию и практику
управления человеческими ресурсами. Поэтому она должна опираться не только на достижения теории и
практики образования, но и на общую теорию и практику управления человеческими ресурсами.
Отвечающая вызовам времени, модель управления организацией профессионального роста учителей,
может быть создана на основе концепции, доказавшей свою дееспособность в других сферах – концепции
Всеобщего Управления Качеством, имеющей хорошо разработанную связь по управлению человеческими
ресурсами, включающую и мотивационную, и образовательную компоненты. Необходимо также, чтобы
деятельность по организации профессионального роста учителей была обеспечена специально подготовленными менеджерами по персоналу (человеческим ресурсам), которые могут обеспечить переход учителей и директоров школ, их заместителей:
•
от направленности к узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу
– к готовности к освоению широких профессиональных должностных профилей;
•
от ожидания спланированного карьерного пути - к инициативному и гибкому выбору траектории
профессионального развития на основе всесторонней информированности;
•
от делегирования ответственности за свое развитие как персонала – к осознанию собственной ответственности за свое развитие;
•
от контроля вышестоящих организаций и должностных лиц над проблемами, с которыми сталкиваются учителя и администрация школы, - к созданию возможностей для всестороннего профессионального роста каждого сотрудника системы образования;
•
от уклонения от обратной связи с подчиненными – к ее активному поиску;
•
от келейного, закрытого рассмотрения вопросов качества образования и качества персонала системы образования – к их открытому обсуждению.
Факт превращения качества образования в ключевую проблему отечественного образования, с одной
стороны, это показатель стремления общества Республики Казахстан к новому уровню жизни и к обеспечению подрастающего поколения компетенциями, необходимыми для будущей профессиональной и
гражданской деятельности. С другой стороны, как и во всем мире, это следствие осознания обществом
снижения уровня качества образования. Существует мнение, что образование сегодня абсолютно не удовлетворяет требованиям времени, является несостоятельным по отношению к разломанному мировому
порядку и мировым проблемам, что буквально во всем мире наблюдается устойчивое падение качества
образования. Фундаментальной причиной такой ситуации в образовании по европейскому типу считается
неспособность системы совместить требование Нового времени – массовость образования – и высокий,
элитарный уровень, не рассчитанный на конвейерные методы работы [1].
Особая роль образования сегодня связана с тем, что человечество вступило в период всемирно-исторического формационно-цивилизационного кризиса, когда только принципиально новые формации мирового образования в состоянии решать запущенные мировые проблемы: промышленную, энергетическую,
социальную, пищевую.
По мнению российских специалистов управления и аналитиков образования, решение проблемы совершенствования качества образования закономерно ведет к изменению штатного расписания учреждений образования и системы образования в целом. Считается, что уже на сегодняшний день очевидна необходимость нескольких групп функций и позиций в образовании, без которых в будущем будет немыслимо
представить школу.
Еще 90-е годы казахстанский футуролог Ю.Е.Левин делясь своим видением того, какие специалисты
будут нужны школе 21-го века обозначил перечень новых специальностей: Директор – Менеджер обра136

зовательного процесса – Юридический представитель, Главный администратор, Методолог, Системный
администратор, Программист, Технолог обучающих программ, Специалист по ситуационному обучению,
Специалист по синергетике, Тьютор, Специалист по грантовой политике, Специалист по связям с общественностью, Специалист по сетевым образовательным технологиям, Социолог, Культуролог, Специалист
по детской и молодежной субкультуре, Внутренний аудитор, Религиовед и т.д. (всего 57 позиций).
В тот период развития системы образования Республики Казахстан сами размышления о новых направлениях профессиональной деятельности в системе учреждений образования казались большинству
излишними. Но когда страна начала переход к образованию, ориентированному на результат, когда каждая школа должна была сама определять пути достижения задаваемых государством стандартов в результатах, специалисты убедились в необходимости эффективного использования наработок зарубежных специалистов в этой области.
Одна из наиболее систематизированных моделей функциональных позиций в системе образования
дана российским ученым Ю.В.Крупновым в следующей последовательности:
1. Позиции структуры образовательной деятельности
2. Позиции инструментального обеспечения образовательной деятельности
3. Позиции управленческо-организационного обеспечения образовательной деятельности
4. Позиции в рамках персональной и индивидуальной образовательной деятельности
Эта модель отражает мнения ряда ученых (Л.Н.Алексеевой, Ю.В.Громыко, А.Л.Вильсон, Ю.В.Крупнова,
Л.В.Сунцовой и др.) и в определенной мере реализуется в практике ряда российских школ. Так, например,
функциональная позиция заместителя директора по качеству впервые начала отрабатываться и была реализована в виде должности в негосударственной школе «Лицей «Столичный» (ген.директор – А.Л.Вильсон).
Первая группа позиций отражает структуру образовательной деятельности:
1. Дидакт
2. Антрополог (педагогический психолог)
3. Культуролог
4. Методист
5. Концептолог
Эти позиции позволяют непосредственно программировать, проектировать, сценировать и организовывать процессы образования.
Следующая группа позиций отражает процессы «средствиально-инструментального обеспечения» образовательной деятельности:
1. Конструктор учебно-методических средств (инструкционный дизайнер)
2. Испытатель учебников
3. Производитель учебников
Эти функции были экспериментально проработаны и изучены в рамках городской экспериментальной
площадки (г. Москва) «Разработка системы конструирования и испытания экспериментальных учебников».
Следующая группа позиций является управленческо-организационной:
1. Руководитель системы управления качеством (заместитель директора по качеству)
2. Руководитель патронатной службы
3. Заместитель по экономике (хозяйству)
4. Заместитель по безопасности
5. Образовательный аналитик
6. Проектный консультант и др.
Наконец, последняя группа функций возникает в рамках персонального и индивидуального образования:
1. Конструктор личных образовательных программ
2. Персонолог
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3. Ментор
4. Тьютор
По мнению авторов модели, эти новые функции и позиции не отрицают и не отменяют базовых привычных функций (учитель, ученик и методист), но переопределяют смысл, содержание и формы работы
традиционных позиций, а в целом составляют возникающую систему инфраструктурного обеспечения
процессов образования и саму форму образования. Новый универсум функций и позиций стихийно и экспериментально в какой-то мере уже отрабатывается и реализовывается в негосударственных и отдельных
государственных школах. Происходит своего рода «перемещение» части ключевых функций научности
(Научно-исследовательских институтов и академии образования) и инфраструктурного обеспечения (инспекция, методические кабинеты) непосредственно в образовательную организацию.
В конце 80-х – 90-х гг. ХХ века это «перемещение» происходило через введение в передовые школы
функции заместителя директора по науке или научно-методическому обеспечению. Именно эти должности оказались знаками нарождающейся сферы научно-методического обеспечения как обязательной
культурной основы возникающей новой формации современного образования. В грядущие десятилетия
такое научное и инфраструктурное развитие школ будет, по всей вероятности, иметь иное качество, отражающее вышеуказанные функциональные области образовательной деятельности.
Работа с качеством образования предполагает рефлексивную практику, описание образовательной деятельности, разработку стратегий, программ, моделей и локальных проектов усовершенствования, превращает школу в непрерывно движущуюся и развивающуюся, самоопределяющуюся и переорганизующуюся, строящую саму себя – т.е. в инновационную. Инновационная школа - это образовательное сообщество,
которое движется на собственных основаниях и имеет систему работы с качеством образования как непрерывным описанием направленности и эффективности образовательной деятельности, всех образовательных процессов. Она, прежде всего, характеризуется знанием о собственном движении, о непрерывном
профессиональном развитии.
Эти задачи, цели всецело признаются государственными общественными деятелями, учеными и педагогами, практиками нашей страны. «Современные преобразования в обществе, новые стратегические
ориентиры в развитии экономики, открытость общества, его быстрая информатизация и динамичность
кардинально изменили требования к образованию. Системы образования большинства ведущих стран
мира отреагировали на эти вызовы тем, что стали основывать цели, содержание и технологии образования
на ожидаемых от него результатах. Основной целью образования становится не простая совокупность
знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная компетентность
– умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире
Система образования Республики Казахстан пока слабо реагирует на вызовы изменяющегося мира. Перед педагогическим сообществом стоит глобальная задача создания, апробации и внедрения новой модели
образования, основные принципы которой определены в «Концепции развития образования Республики
Казахстан до 2015 года»[2].
Успешность реализации «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года» зависит от многих факторов. Можно, по-видимому, провести параллель с внедрением образовательных программ и принять во внимание мнение идеологов международного документа «Образование для всех»:
«Успех образовательных программ зависит от наличия:
1) Здоровых, хорошо питающихся и мотивированных учащихся
2) Хорошо подготовленных преподавателей и активных методов обучения
3) Надлежащих помещений, оборудования и учебных материалов
4) Соответствующих учебных программ, в рамках которых преподавание и обучение может осуществляться на местном языке с опорой на знания и опыт преподавателей и учащихся
5) Такой учебной среды, которая не только способствует учебе, но и характеризуется благожелательностью, учетом гендерных факторов и обеспечением здоровья и защищенности.
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6) Четко определенных и точно оцениваемых результатов обучения, включая знания, навыки, социальные установки и ценностные представления.
7) Системы управления и организации, обеспечивающей участие в этих процессах всех заинтересованных сторон».
8) Уважение местных общин и культур и их привлечения к этой деятельности [3]».
Из приведенного выше списка важных факторов в связи с переходом к образованию, ориентированному на результат, особо нужно выделить проблему подготовленности кадров к внедрению новой модели. Результаты, к которым должна стремиться система образования, не могут и не должны определяться
«верхами» и спускаться в «низы» - они должны быть определены самим народом, всем обучающимся
сообществом, включая и обучающихся учителей. Период оторванного от учительских масс совещания
ученых и менеджеров образования не может и не должен затягиваться на пятилетки. Модель компетентностного образования, ориентированного на результат, должна стать действенным предметом обсуждения
на многочисленных семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. Это может с одной стороны
подготовить учительство к трансформации педагогической квалификации и с другой – сделать саму модель не «привозной», а национальной.
Воплощая в жизнь решения по внедрению новой концепции управления качеством, необходимо учитывать, что системы качества становятся эффективными лишь в случае, когда все участники процесса
исповедуют идеологию концепции Всеобщего Управления Качеством – (Total Quality Management – TQM)
и практически участвуют в работах по качеству. Это ставит новые задачи перед системой методической
работы в каждой школе и в системе образования страны в целом, требует достижения понимания самой
концепции TQM всей педагогической общественностью.
Эффективная организация профессиональной подготовки и профессионального роста учителей является главным фактором успешности реализации «концепции развития образования Республики Казахстан
до 2015 года» и программы перехода к модели образования, ориентированного на результат. В общей
системе изменений образовательная модель подчиняется концепции управления, действующего в социально-экономическом пространстве, и детерминирует процессы, происходящие в системе повышения квалификации специалистов, в том числе и учителей.
Переход к модели образования, ориентированного на результат, закономерно ведет к ряду изменений
в системе образования:
•
переориентация системы школьного образования на конечный результат;
•
развитию системного подхода к определению, отслеживанию качества образования
•
появлению потребности в обеспечении учебно-методическими, материально-техническими условиями для достижения качества образования;
•
актуализации для достижения качества образования удовлетворение потребности в повышении
уровня профессионализма учителя;
•
разработки и внедрения механизмов социального партнерства;
•
усовершенствования нормативно-правовой основы системы образования.
Качественное образование в рамках новой модели образования может быть осуществлено в случае обеспечения трансформации квалификации учителя в двух направлениях:
1. Кардинальное изменение сути профессиональной работы учителя: главным становится не выполнение инструкций, а творческое конструирование учебного процесса для достижения ожидаемых результатов.
2. Расширение квалификационных требований к учителю в связи с усилением исследовательской
направленности деятельности учителя в образовательных областях.
Целенаправленная и непрерывная работа по повышению профессионального уровня учителей остро
ставит вопрос об обязательном введении в школах функциональной позиции (должности) менеджера по
персоналу. Функциями менеджера по персоналу школы в условиях смены образовательной парадигмы в
национальной системе образования и повышения самостоятельности регионов являются: создание кор-
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поративной системы профессионального роста учителей, постоянная помощь в самодиагностике профессионального роста и организация осознанного, ответственного движения по траектории успешного
профессионального развития.
Значительное позитивное воздействие на качественное изменение методической работы может оказать
консалтинговая сеть, оказывающая школам внешнюю помощь при решении той или иной задачи. Консалтинговая методическая служба бурно развивается во многих странах мира. Очень часто консалтинговые
организации представляют собой организации третьего сектора - НПО (неправительственные организации). Эта система в настоящее время быстро развивается и в Республике Казахстан и выступает партнером государственной системы повышения квалификации. Пользователями консалтинговой методической
службы являются системы трех разных уровней:
•
Административного управления (руководитель методической службы региона, заместитель руководителя методической службы, методисты, руководители творческих групп, мастер-классов и т.п.)
•	Коллективно-коллегиального управления (научно-методический, экспертный советы, творческие
группы, лаборатории, мастер-классы, методические объединения и т.п.)
•	Коллективно-коллегиального управления образовательных учреждений (педагогический коллектив, методический совет, методические объединения, научные кафедры, творческие группы, мастер-классы и т.п.).
Консалтинг начинается работой с информационно-аналитическими данными в виде фазы диагноза
проблем развития персонала, переходит к составлению дерева целей, планированию организации профессионального роста учителей и мониторинга методической работы. Результатом консалтинговой помощи
школам в области информационно-аналитической деятельности по проблеме управления профессиональным ростом учителей является:
•
определение и системное видение содержания, объема, источников информации
•
сформированность потоков информации и выведение их на соответствующие уровни управления;
•
определение, в какой форме и где эта информация будет храниться, кем и как будет использоваться.
Содействие профессиональному росту учителей является динамичным процессом, базирующимся на
научно-теоретических основах, вытекающих из перспективной концепции управления качеством, компетентностной педагогики, из лучшей мировой практики и обеспечивающим профессиональное развитие с
опережением и в унисон модернизации системы образования.
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОЙ
ФОРМАЦИИ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иманкулова С.К., Кенжебаева З.С., Шалабаев К.И., Айдарбаева Д.К., Батырова К.И.
Казахский Национальный Педагогический Университет
имени Абая, г.Алматы
Республика Казахстан
Аңдатпа
Қазақстан Республикасында әлемдік тәжірбиеге сәйкес кадрларды дайындаудың жаңа құрылымы
құрылған. ҚР-ның 2011-2020 жылдары дамуының мемлекеттік бағдарламасы өзінің мазмұны жағынан
жетекші әлемдік тенденцияларды көрсетеді және қажетті қаражаттармен қамтамасыз етеді. Биологиялық
білім беру модернизациясының маңызды бағыттарының бірі білім беру траекториясын таңдау мүмкіндігі
жағын дамыту. Биологияны оқыту студенттерде кәсіби маңызды компонент биологиялық мәдениетті,
ойлау қабілетін және білім сапасын қадағалауды жетілдіреді.
Аннотация
В РК выстроена новая структура подготовки кадров,соответствующая мировой практике. Госпрограмма развития РК на 2011-2020 год уникальна по своему содержанию и перспективам, отражает ведущие мировые тенденции. Одним из направлений модернизации биологического образования является
развития сторону универсализма и возможность выбора образовательной траектории. Изучение биологии позволяет сформировать у студентов профессионально значимые компоненты биологической культуры, развитие мышления и совершенствование мониторинга качества знаний.
Abstract
In РК lined up the new structure of training of personnels, corresponding to world practice. The state program
of development of РК on 2011-2020 is unique on the maintenance and prospects, reflects leading world tendencies.
One of directions of modernisation of biological education is development side of универсализма and possibility
of choice of educational trajectory. The study of biology allows to form for students professionally the meaningful
components of biological culture, development of thinking and perfection of monitoring of quality of knowledge.
Одной из стратегических линий построения Казахстана является развитие человеческого капитала,
формирование интеллектуальной нации, где три базовых аспекта – образование, наука, инновации. Основные направления образовательной политики Казахстана и новый социальный заказ общества отражены и расширены в государственной программе развития образования на 2011- 2020гг.,в которой отражена
приоритетность и значимость образования для развития интеллектуального потенциала государства. В
настоящее время в Казахстане выстроена принципиально новая институциональная структура подготовки квалифицированных специалистов соответствующего уровня, конкурентно способного на рынке
труда, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, соответствующая современной
международной практике. Казахстан интегрируется в мировое научно – образовательное пространство,
одним из первых присоединился к Болонскому процессу, высшая школа перешла на трехуровневую модель подготовки « бакалавр – магистр – доктор философии ( phD ), т.е. образование модернизируется в
столь же высоком темпе, как весь Казахстан, который международными экспертами признан вошедшим
в тройку лидеров самых развивающихся стран.
Важным шагом стало приведение структуры подготовки кадров в соответствие с критериями Международной стандартной системы классификации образования, рекомендованной ЮНЕСКО. Казахстан во-
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шел в число лидеров по индексу развития образования, и в Европейское образовательное пространство
. В Глобальном индексе конкурентоспособности наша страна заняла 51-е место в мире по обеспечению
доступа к высшему образованию. В 38 вузах реализуется двудипломное образование с участием зарубежных университетов. Проведенные реформы дают основания говорить, что сегодня казахстанская система подготовки кадров нуждается уже не в радикальной реформе, а в доведении преобразований до
логического завершения Такая модернизация должна проводиться комплексно по целому ряду связанных
между собой направлений, вводится целый ряд кардинально новых подходов, многие из них общесистемные, охватывают все уровни подготовки кадров [1] .
Принципиальным изменением, является начало интеграции науки с образовательным процессом. Прорывом в данном направлении стало создание Нового университета, где сформированы три новых научных центра международного уровня, где наука органически объединена с учебным процессом. Это системообразующая «точка прорыва» к новому качеству подготовки специалистов, эталон высшего учебного
заведения XXI века, Также принципиальным стало введение понятия «исследовательские университеты».
Реализация данного положения поставит воссоединение науки с учебным процессом на реальные рельсы. Произойдет и соответствующее изменение содержания обучения– объединение его теоретической и
практической составляющих.. Это придаст новый импульс интеграции Казахстана в мировое научно-образовательное пространство. То есть качество высшего образования существенно возрастет, что окажет
влияние на содержание обучения в высшей школе. Соответственно изменится и классификация вузов:
национальные исследовательские университеты, национальные высшие учебные заведения, исследовательские университеты, университеты, академии и институты. Диверсификация высшего образования открыла дорогу негосударственному сектору, что положительно оценено мировым сообществом. Важным
направлением является предоставление вузам академической свободы, в образовательных программах
увеличится компонент по выбору: в бакалавриате – до 70%, в магистратуре – до 80%, в докторантуре –
до 90–95%. Впервые в нашей стране поставлен и вопрос автономии вузов. В соответствии с принципами
Болонского процесса им будет предоставлена самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, финансовой, международной и иной деятельности В результате такого обновления всех уровней
обучения мы получим систему подготовки кадров, соответствующую мировым стандартам не только по
структуре, но и по содержанию обучения, квалификации выпускаемых специалистов
Финансирование образования, в 2010 году он соответствовал 4,1% ВВП, что приближается к уровню
ряда европейских стран, только из республиканского бюджета оно составит свыше 461 миллиарда тенге
за 2011–2015 годы. Внедряются принципиально новые механизмы, прежде всего подушевое финансирование на всех уровнях образования, это схема внедрена в высшей школе. Новый подход будет и в повышении квалификации педагогов – ваучерно-модульное финансирование, для переподготовки в зарубежных центрах, внедрение государственной образовательной системы для накопления средств. Важный
аспект, затрагивающий все уровни подготовки, – широкое внедрение электронного обучения – e-learning.
В развитых странах – Японии, США, Великобритании, Финляндии, Южной Корее и других – уже выполняются национальные программы по электронному обучению. В Казахстане к 2015 году планируется
охватить электронным обучением 50% организаций образования, а к 2020 году довести этот показатель
до 90%, причем на всех уровнях подготовки, будут использоваться компьютерные обучающие игры, в
средней школе – электронные учебники, в колледжах – виртуальные тренажеры, в вузах – электронные
научно-исследовательские лаборатории.В соответствии с проектом развития системы электронного обучения, организации образования планируется обеспечить широкополосным Интернетом с пропускной
способностью 4–10 Мегабит в секунду, , приобрести порядка полумиллиона компьютеров и более восьми
тысяч серверов, чтобы перейти к соотношению 1:1, что соответствует уровню самых развитых стран. Будут разработаны современные интерактивные обучающие и управляющие ресурсы, содержащие текст,
графику, видео и так далее. Пока Казахстан занимает только 69-е место в мире по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. А с вводом системы мы получим реальные шансы войти
в пятидесятку лучших. Низкий социальный статус учителей приводит к потере привлекательности этой
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профессии для молодежи, предусмотрен комплекс мер для профессионального совершенствования педагогов всех уровней: «Болашак», система дистанционного обучения, потенциал ведущих вузов страны и
так далее.Во-вторых, существенно усилится государственная поддержка и стимулирование учительского
труда, что позволит повысить авторитет педагогов в обществе, и в профессию пойдет с талантливая
молодежь. В-третьих, предусмотрено проведение имиджевой работы для повышения престижа педагога в
обществе, что создает условия для получения главного результата – воспитания образованного человека с
высокой моралью и гражданским патриотическим сознанием
Ключевая роль в подготовке учителей новой формации принадлежит педагогическим университетам,
институтам. Биологическое образование на современном этапе признано одним из стратегических векторов становления инновационной модели образования. Особую актуальность приобретают идеи преемственности, т.е. обеспечение непрерывного биологического образования на каждой ступени: школа –
бакалавриат – магистратура – докторантура..
Одним из важных направлений модернизации биологического образования являются фундаментальность - развитие образовательной системы в сторону универсализма, непрерывность профессиональной
подготовки и возможность выбора образовательной траектории. В Казахском национальном университете имени Абая определены ведущие направления инновационной деятельности, обеспечивающие поэтапный эволюционный переход на идеологию Болонского процесса [2] .
Государственный образовательный стандарт Республики Казахстан определяет и реализует уровень
требований к содержанию всех учебных дисциплин, которые составляют Учебный план. Учебный план
специальности 050113 – Биология, принятый на факультете химии, биологии Казахского национального педагогического университета имени Абая, строго соответствует Государственному образовательному
стандарту и имеет 4 блока дисциплин
Изучение биологических наук в университете начинается с преподавания зоологии и ботаники. Как
известно, создание естественной квалификации всего живого невозможно без применения методики кариосистематики, т.е. компьютерного сравнения последовательностей ДНК различных организмов. Только
такой подход может быть конструктивным, ибо будет отражать эволюционные взаимоотношения различных таксонов, на основе чего возможно создание объективной систематики [3] .
Биохимия изучает реакции матричного синтеза, лежащие в основе молекулярной Современная экология настолько обширна и разнообразна, что не могла обойтись без данных генетики. Более того сформировалось и активно развивается экологическая генетика [4]. И действительно, трудно себе представить
изучение механизмов устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды без знаний о генетической предопределенности этих механизмов. В настоящее время одной из самых развивающихся и
конструктивных в плане практического применения полученных данных является иммунология, которая
изучает систему защиты организма. Генетические аспекты иммунологии связаны с проблемой генетического обеспечения разнообразия антител, и связи с этим эта дисциплина ведется на четвертом курсе после
усвоения генетики.
Такие обобщающие и завершающие процесс обучения студентов-биологов дисциплины: эволюционное учение, молекулярная биология пронизаны генетическими идеями, взглядами и фактами. Современная теория эволюции (т.н. СТЭ) явилась творческим сплавом достижений билогических наук. В качестве
хорошо иллюстрирующего это положение примера, можно привести исследование молекулярной эволюции у позвоночных миоглобина и гемоглобина, цитохрома и многих других ферментов. .
В последние годы биотехнология, как ни одна другая биологическая наука, имеет огромный выход в
практику медицины, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Одно из новых направлений биотехнологии – использование биотоплива, которое представляет собой биологический вариант гелиоэнергетики [5]. Для получения биотоплива перспективными продуцентами являются генно-модифицированные формы одноклеточных водорослей, некоторых эубактерий и цианобактерий. Наибольший интерес
представляют культуры быстрорастущих древесных растений (тополей, осин). С развитием генно-инженерных технологий были созданы трансгенные тополя с трансгеном GS1 [6]. Биотопливо также представ-
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лено биогазом, который широко применяется в теплых странах, лидер по использованию биогаза – Китай,
где работает более 10 млн. биогазовых установок, при этом получается дешевая энергия и утилизируется
навоз крупных животноводческих комплексов. Большие перспективы имеет бионефть, которая получается путем глубокой химической переработки (на основе пиролиза) разнообразного сырья (древесина, солома, бытовые отходы) Одной из главных составляющих современной биотехнологии является генетическая инженерия, как система получения генов, которых нет в природе [7]. В настоящее время генная
инженерия обладает достаточно большим набором ферментных систем (рестриктазы, лигазы, обратная
транскриптаза, плазмиды и другие), позволяющим получать практически любые гены и соответственно
любые белки. Использование трансгенных технологий в молочном животноводстве рассматривается как
эффективный способ получения биомедицинских белков в молоке трансгенных животных. С разработкой
и совершенствованием методов трансгенеза открылись новые возможности для производства фармацевтических протеинов – так называемые генные фермы, т.е. создание трансгенных животных, которые смогут
экспрессировать рекомбинантные белки в органах, тканевых жидкостях, молоке. К началу ХХI столетия
получено более 100 лекарственных белков с молоком трансгенных животных.
В процессе преподавания биологических наук реализуются такие педагогические принципы, как
преемственность, доступность, последовательность от простых тем к сложным, системность - все темы
взаимосвязаны, следуют общей логике преподавания Фундаментальными биологическими принципами,
реализуемыми на любых уровнях живой материи, являются принцип целостности, интеграции биологических систем, управление биологическими системами, поддержание их гомеостаза. Конкретное содержание данных принципов находит реальное воплощение при преподавании любой биологической науки [8].
В образовательном пространстве высшей школы используются следующие образовательные технологии:
Технологии работы с информацией. Технология поиска и отбора информациии Технология развития
критического мышления. Стратегии и приемы. Работа с текстом. Работа с таблицами. Работа с вопросами.
Конструктор задач. Работа в рамках стратегии «РАФТ». Технология эффективной лекции. Риски и ограничения.
Интеллект-карты как образовательная технология. Алгоритм составления интеллект-карт. Виды
интеллект-карт. Применение интеллект-карт в обучении студентов и в деятельности преподавателя ВУЗа.
Интернет-ресурсы. Программы и сервисы для составления интеллект-карт.
Портфолио как образовательная технология. Опыт применения портфолио в России и за рубежом. Модели портфолио. Портфолио как форма аутентичного оценивания деятельности студентов. Проблемные
портфолио. Особенности организации занятий с использованием портфолио.
Технология модульного обучения. История, сущность, способы реализации. Возможности и риски.
Технология рейтинга учебных достижений. Технологические карты.
Современные информационные технологии в образовании. Информационные технологии с позиции
компетентностного подхода в образовании. Особенности проектирования, отбора содержания, реализации. Возможности информационных технологий для реализации принципов блочно-модульного обучения
и в дистанционном образовании. Электронные учебные пособия и ресурсы. Сетевые образовательные технологии.
Технологии проектной деятельности.Технологии оценки качества результатов образовательной деятельности студентов. Педагогическая диагностика. Современные требования, предъявляемые к качеству
образования. Классификация видов и форм оценивания деятельности студентов. Тестирование. Сущность,
содержание, методика, организационные аспекты. Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа.
Кейс-технологии в образовательном процессе. Сущность кейс-метода и разнообразие подходов к
созданию и применению кейс-технологий в современном образовательном процессе. Виды кейсов.
Источники кей. Источники кейсов. Конструирование кейсов. Видеоматериал как источник кейсов.
Веб-квесты и геокэшинг. Сущность, алгоритм разработки, возможности и риски. Конструирование вебквестов.
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Технологии личной эффективности преподавателя ВУЗа. Планирование, ведение документации, контроль [9].
Педагогические технологии выступают как неотьемлемый компонент технологии и включают профессиональный опыт творческие качества педагога. Наиболее существенными признаками педагогических
технологий являются диагностичность, результативность, целостность и управляемость. В качестве критериев для педагогических технологий используется длительность действия (урок, модуль,специальность,
дисциплина), доминирующие принципы ( интенсивные методы и формы,обучающие, контролирующие,
тренинговые, компьютерные), конечный результат (профессионально-ориентированные, личностно-ориентированные, интелл-билдинговые, креативные), методы и формы (бинарный урок, конференция. Круглый стол, мнемотурнир, гипертекст, взаимный диктант, деловая игра, конкретная ситуация, имитация)
[10].
Использование современных информационно – коммуникационных технологий позволяет значительно
расширить формат проведения интеллектуальных мероприятий. Все большее распространение получают
интернет – олимпиады. Таким образом, успешность реализации модернизации РК зависит прежде всего
от знаний, программа развития образования является новым витком повышения конкурентоспособности
Казахстана и позволяет реализовать целевые индикаторы, заложенные в Программе развития образования.
предусмотрено проведение имиджевой работы для повышения престижа педагога в обществе и воспитания образованного человека с высокой моралью и гражданским патриотическим сознанием. Основными
принципами модернизации биологического образования является преемственность, целостность, интеграция.изучение биологии позволяет сформировать у студентов основные профессионально значимые компоненты биологической культуры развитие мышления и совершенствование системы мониторинга качества
знаний, умений навыков.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Лазаренко И.Р., Веретенникова Л.А.
Алтайская государственная педагогическая академия
Россия
Аңдатпа
Автор Алтай мемлекеттік педагогикалық академиясында педагогикалық кадрлардың біліктілігін
арттыру және даярлау бойынша жұмыстардың ерекшеліктері туралы айта келіп, осы саладағы өзекті
мәселелерді қорытады, атап айтқанда білім берудің жаңа стандарттарына көшу, заманауи білім беру
мен ақпараттық технологияларды пайдалану, өзекті пәндік бағыттарды қамтамасыз ету қажеттігі
мәселелерін көтереді.
Аннотация
Опыт работы Алтайской государственной педагогической академии по повышению квалификации и
переподготовке педагогических кадров. Освящая специфику работы Алтайской государственной академии по повышению квалификации и переподготовке педагогических кадров, автор обобщает актуальные
вопросы в данной сфере, а именно необходимость перехода на новые образовательные стандарты, использования современных обра-зовательных и информационных технологий, обеспечения востребованных предметных направлений.
Abstract
Experience of Altay State Pedagogical Academy in professional development and training of the pedagogical
staff Outlining the specifics of Altay State Pedagogical Academy’s work on training and professional development
of the pedagogic staff, the author generalizes the topical issues in this area, particularly, the need for transition to
new educational standards, the use of educational and information technologies, and provision of subject oriented
approaches.
С 2009 года четко прослеживается тенденция активного развития системы Дополнительного профессионального образования в Алтайской государственной педагогической академии. Качественные изменения
напрямую связаны с переходом на новые экономические механизмы управления системой ДПО в вузе.
Внедрение данных механизмов позволило преодолеть кризис 2006 года, вызванный практически полным
прекращением федерального финансирования деятельности факультетов повышения квалификации педагогических кадров.
Ситуация социального вызова заставила осуществить реструктуризацию факультета повышения квалификации педагогического вуза в Центр дополнительного профессионального образования и искать новые источники финансирования.
На текущий момент эффективность разработанных механизмов управления очевидна. Центр дополнительного профессионального образования вуза, финансовый оборот которого начинался с семи тысяч
рублей, поднялся до уровня Института дополнительного образования с ежегодным финансовым оборотом
около десяти миллионов рублей. Организационная структура Института дополнительного образования
отражает ключевые направления его деятельности:
•
разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и управленческих кадров;
•
разработка и реализация социальных грантов и проектов;
•
обучение иностранных граждан русскому языку;
•
помощь в трудоустройстве и организации временной занятости выпускников педакадемии;
•
дополнительное образование студентов.
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Ключевой вектор развития системы ДПО в вузе – создание условий (организационных, научных, методических) для дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих кадров системы образования Алтайского края.
В рамках реализации Проекта комплексной модернизации образования в Алтайском крае, Главным
управлением образования и молодежной политики созданы условия для участия структур ДПО, на конкурсной основе, в целевых программах и проектах. Эффективное участие в данных конкурсах является
основным источником финансирования деятельности ДПО в педакадемии.
Повышение квалификации работников образования края на базе ФГБОУ ВПО «АлтГПА» осуществляется в соответствии с основными направлениями модернизации федеральной и региональной систем
образования.
В 2010-2012 гг. в учреждении реализовывались более 100 программ для всех категорий педагогов и
руководителей школ.
Институт дополнительного образования активно привлекает внебюджетные источники финансирования. Так, в течение 2010-2012 гг. прошли обучение на договорных курсах более 2000 педагогических
работников системы образования Алтайского края.
Еще одно направление деятельности - повышение квалификации работников других сфер народного
хозяйства (всего 114 человек). Нашими партнерами в этой области стали:
• «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» (19 чел.),
• «Барнаулводоканал» (16 чел.),
• работники медицинских учреждений края (16 чел.),
•	Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования «Академия
труда и социальных отношений» (20 чел.),
•	Работники краевых учреждений социального обслуживания населения (48 чел).
• Центр занятости населения (9 чел.).
Реальная оценка сегодняшней ситуации на образовательном рынке побуждает искать новые подходы к
качественному изменению повышения квалификации. В связи с этим, институт дополнительного образования АлтГПА принимает активное участие в повышении квалификации кадров Алтайского края в рамках
госзаказа Краевого управления по образованию и делам молодежи. Так, например, за последние 3 года
ИДО реализовал программы по следующим целевым запросам (см. Табл. 1):
Таблица 1
Год

Наименование программы

Категория слушателей

2010

Целевая программа: Развитие образования в Алтайском крае на
2008-2010 г.

Педагоги ОУ, ДОУ, дополнительного образования, специальных (коррекционных) школ, методисты, руководители ОУ, ДОУ, дополнительного образования

2011

Ведомственная целевая программа
развития образования в Алтайском крае на 2011-2013 гг.

Педагоги ОУ, ДОУ, дополнительного образования, специальных (коррекционных) школ, методисты, руководители ОУ, ДОУ, дополнительного образования

2012

Ведомственная целевая программа
развития образования в Алтайском крае на 2011-2013 гг.

Педагоги ОУ, ДОУ, дополнительного образования, специальных (коррекционных) школ, методисты, руководители ОУ, ДОУ, дополнительного образования

2012

Обучение педагогических работников по вопросам организации
дистанционного образования детей-инвалидов

Педагоги ОУ, специальных (коррекционных) школ

Динамика роста количества районов, принявших участие в повышении квалификации в рамках вышеуказанных госзаказов показывает, что их число выросло в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 18,5 %.
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Целевой аудиторией слушателей в процессе реализации образовательных программ являются:
•
педагоги и методисты дошкольных образовательных учреждений;
•
заместители директора, методисты, педагоги общеобразовательных учреждений;
•
заместители директоров общеобразовательных школ по учебно-воспитательной работе;
•
педагоги, методисты руководители дополнительного образования детей.
•
педагоги и методисты специальных (коррекционных) школ
Одной из основных задач Приоритетного национального проекта «Образование» является создание
адаптивной модели образования, обеспечивающей равный доступ детей-инвалидов к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями через развитие системы дистанционного образования с использованием Интернет-технологий.
В 2011 – 2012 году в Институте ДО прошло обучение педагогических работников по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов. Уже непосредственно в процессе повышения квалификации педагоги смогли осуществлять обучение детей с ограниченными возможностями по основным
предметам и дополнительным (например: роботехника).
Содержание программ повышения квалификации в рамках госконтракта постоянно варьируется в зависимости от образовательных запросов педагогов.
Например, в 2010 г. в перечень программ, реализующихся в рамках госзаказа, была включена программа «Организация работы с одаренными и талантливыми детьми». Создание организационно-педагогических условий для поиска, развития и сопровождения одаренных и талантливых детей является приоритетным направлением развития образования и нашло отражение в Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа». Качество реализации данного направления напрямую зависит от уровня
подготовки кадров, обладающих соответствующей квалификацией.
Таким образом, за период 2010 – 2012 гг. ИДО реализовал следующий пакет образовательных программ повышения квалификации (объем 72, 96 часов):
«Управление учебно-воспитательной работой образовательного учреждения на основе компетентностного подхода»
Управление образовательным процессом в современной школе Проектирование личностно-ориентированного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения» «Организация работы с одаренными и талантливыми детьми»
«Подготовка экзаменаторов-экспертов по проведению единого экзамена по английскому языку»
Технология подготовки учащихся к ГИА (ЕГЭ) по истории и обществознанию Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования детей в современных социокультурных условиях Обучение детей с ограниченными возможностями с использование Интернет-технологий. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями в процессе дистанционного обучения
Методические особенности и программное обеспечение дистанционных занятий
С 2010г. по 2012гг. резко возросла востребованность образовательных программ профессиональной
переподготовки.
«Дошкольное образование» «Психология образования» «Менеджмент в образовании» «Логопедия»
«Начальное образование» «Олигофренопедагогика»
Анализируя контингент обучающихся за период с 2010г. по 2012гг. следует отметить, что востребованность программ профессиональной переподготовки связана с оттоком специалистов из других сфер в
систему образования, а так же стремлением студентов-выпускников, получить дополнительную специальность для более успешного продвижения на рынке труда.
Институт дополнительного образования АлтГПА осуществляет сопровождение - поддержку молодых
педагогов — выпускников академии. Молодым учителям, принявшим участие в краевых грантах на трудоустройство предоставляется индивидуальная программа сопровождения и подбор курсов повышения
квалификации, соответствующих их актуальным профессиональным потребностям.
Ежегодно прослеживается устойчивая динамика в направлении увеличения количества слушателей
курсов повышения квалификации и профессиональной перподготовки: 2010 г. – 1671 человек, 2010-2011
гг. – 1810 человек, 2011-2012 гг. – 2216 человек.
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Закономерным результатом и показателем эффективности деятельности системы дополнительного
профессионального образования в Алтайской государственной педагогической академии является выполнение аккредитационного критерия в реализации программ дополнительного образования в соответствии
с видом образовательного учреждения – университет.
К конкурентным преимуществам развития системы дополнительного профессионального образования,
осуществляемого в педагогическом вузе следует отнести:
- возможность осуществления преемственности программ высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, что позволяет в полной мере реализовать концептуальные позиции
непрерывного профессионального образования;
- использование научного и методического потенциала профильных кафедр, которые в своих исследованиях ориентированы на развитие прикладной научной проблематики (а именно ее адаптации к потребностям системы образования);
- реализация новых видов обучения при поддержке исследовательских технологических центров (в
первую очередь - дистанционного обучения);
- осуществление мониторинга актуальности и эффективности программ, определения перспективных
направлений, в том числе и посредством использования информационного пространства педагогического
сообщества, т.к. подавляющее большинство в нем представляют выпускники педакадемии;
- многолетний опыт участия в федеральных и краевых целевых программах, умение гибко и оперативно реагировать на государственный заказ в области модернизации системы образования;
- наличие кадрового ресурса, способного осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов для всех уровней системы образования Алтайского края;
- развитие системы дополнительного профессионального образование в Алтайской государственной
педагогической академии осуществляется за счет средств внебюджета;
- наличие вариативных систем дополнительного профессионального образования придает стабильность качественной реализации государственной политики в области эффективного кадрового обеспечения системы образования Алтайского края.
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Минайдарова М. Е., Аладьина А. А.
Таразский государственный педагогический институт,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада ТарМПИ-де, Тараз қаласының мектептерінде «Үштілділік» бағдарламасының еңгізу
мәселелері және оның шешу жолдары қарастырылған.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы реализации программы «Триединство языков» в школах города
Тараза, в ТарГПИ, а также пути решения обозначенных проблем.
Abstract
The realization of the program of “Trinity of languages” in Taraz schools and TarSPI and the ways of their
solutions are considered in the article.
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В Послании Главы государства народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» отмечено, что качество высшего образования должно отвечать самым высоким международным требованиям [1].В целях обеспечения конкурентоспособности страны и ее
граждан предложена поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как государственного языка, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику.
Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки обучаемых. В настоящее время для успешной
реализации проекта «Триединство языков» требуется решение вопросов нормативно-правового, теоретико-методологического, научно-методического и учебно-организационного обеспечения.
Проблемы двуязычия и многоязычия изучаются в разных аспектах педагогами, психологами, социологами, филологами, учеными разных специальностей. В настоящее время в ряде стран имеется определенный опыт полилингвального образования. Это касается в первую очередь регионов с естественной двуязычной средой (Россия, Бельгия, Канада, Швеция и др.), а также государств, в которых прослеживается
приток эмигрантов, вынеждленных адаптироваться к чужой культуре (Германия, Греция, США и др.). В
этих странах функционируют билингвальные курсы, в которых языки изучаются в первую очередь как
средство приобщения к культуре страны изучаемого языка, ознакомления с ее историей.
В Европе признана самоценность инновационной деятельности любых языков как неотъемлемой
части цивилизации, общего культурного наследия народов. Еще в XIX веке ученые изучали проблему
языковой личности. В. фон Гумбольдт, рассматривая языковую личность как «дух народа», определил
национальную особенность языков и отметил, что язык является «мостом» между народом и окружающим
его миром [2]. Рассмотрение взаимодействия языка и «духа народа» по В. фон Гумбольдту продолжил Э.
Сепир. Эту проблему он рассматривал в этнолингвистическом аспекте и понимал под «духом народа» национальную культуру, которая не может развиваться без языка [3].
Концепцию языковой личности как центрального понятия лингводидактики предложил Г.И. Богин. По
определению ученого, «языковая личность – это человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [4]. В лингводидактическом
направлении языковую личность рассматривали Г.В. Ейгер и И.А. Рапопорт, которые определяли её как
человека, рассматриваемого с точки зрения готовности производить речевые поступки.
Проблема формирования полиязыковой личности успешно разрабатывается и казахстанскими учеными. Казахстан, являясь полиэтническим и поликонфессиональным государством, переживает на сегодня
непростой период своего культурно-языкового развития. Об этом свидетельствует сложившаяся языковая
ситуация, характеристика которой дана в Концепции языковой политики Республики Казахстан.
Следует отметить, что практически во всех документах в области языковой политики стрежневой идеей
является необходимость овладения несколькими языками. Слово «полилингвизм» происходит от частички
poli, что значит по-латыни «много», «множество», и слова lingua – «язык». Полилингвизм определяется
как способность владеть двумя или более языками. Полилингвист – человек, который может общаться как
минимум на трех языках.
Полилингвальность гарантирует достижение образовательных целей за счет приобщения к иной культуре, истории, географии, литературе, искусству, науке. При этом осуществляется углубление знаний о
своей родной культуре как составляющей единой мировой культуры и более сознательное и глубокое овладение родным языком. Языковая политика Казахстана на новое тысячелетие определяет необходимость
воспитания полилингвальных специалистов. Она связана прежде всего с обновлением содержания образования, с обеспечением его деятельного, развивающего, культуросообразного характера.
Потребность в педагогах, профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи с
этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном
отношении положение, вызывает необходимость подготовки и переподготовки полилингвальных специалистов как в системе дошкольного, школьного так и вузовского образования.
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Как же реализуется программа «Триединство языков» в школах и вузах г. Тараза? Только в трех школах города из 60-ти (в специализированной школе для одаренных детей, казахско-турецкой школе-интернат для мальчиков и казахско-турецкой школе-интернат для девочек имени Айша биби) преподавание
осуществляется на трех языках. Это объясняется тем, что в Таразском государственном педагогическом
интитуте не велась подготовка учителей-предметников со знанием английского языка.
С 2013-2014 учебного года в 10-ти школах города и области и 10-ти дошкольных учреждениях будет запущен пилотный проект, согласно которому учащиеся нулевых – четвертых классов будут изучать
углубленно английский язык, а с 5-го класса - естественнонаучный цикл дисциплин (математика, физика,
химия, биология, география, информатика) на английском языке.В этой связи через 4 года актуальной
становится проблема обеспечения экспериментальных школ города и области, а также дошкольных учреждений кадрами, владеющими на высоком профессиональном уровне английским языком.
Кроме того, с реализацией программы функциональной грамотности с 2013-2014 учебного года на паритетных началах в общеобразовательных школах будут изучаться: в казахских – английский, русский,
в русских – казахский, английский языки. В связи с этим в области остро возникнет потребность в специалистах, владеющих языками триединства.
Таразский государственный педагогический институт делает определенные шаги в решении проблем
полиязычия. Для подготовки профессиональных кадров большое внимание уделяется полиязычному образованию, которое рассматривается как действенный инструмент воспитания молодого поколения для
решения главной проблемы современного мира – согласия и взаимопонимания между людьми, преодоления трудностей межэтнического общения, межкультурной коммуникации, может способствовать в большей мере сохранению и поддержке ситуации полиязычия в нашей стране.
В ТарГПИ открыты спецгруппы на базе двух специальностей: «Информатика» и «История». Главной
целью новой образовательной программы является модернизация системы образования, повышение качества высшего образования на основе обязательных требований к уровню подготовки студентов и выход на
европейский уровень с привлечением зарубежных вузов – партнеров. Основной целью данной образовательной программы подготовки бакалавра образования является улучшение качества подготовки педагогов по данным специальностям, готовых к практической деятельности в современной школе. Общеобразовательная школа только тогда превратится в школу развития, когда внутришкольное управление будет
сфокусировано на решении, в первую очередь, вопросов качества преподавания, знаний учащихся, их
развития и воспитанности, когда деятельность каждого члена педагогического коллектива будет связана с
постоянным и осознанным совершенствованием своего педагогического мастерства, когда решение всех
проблем школьной жизни будет осуществляться через «ракурс качества».
Программа обучения предполагает изучение студентами отдельных дисциплин на втором языке, например, историю Казахстана – на казахском языке, педагогику ,информатику- на английском языке
,остальные –на русском языке. В конце периода обучения студенты этих групп получат диплом о высшем
образовании, дающий право преподавания предметов на казахском, русском, английском языках. В РУПы
всех специальностей включены элективные дисциплины «Формирование языковой личности в Республике Казахстан» и «Полилингвальное образование в РК и мире».
В институте открыт Центр полиязычного обучения, целью которого является формирование специалиста новой формации, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной
среде.
Задачи полилингвального Центра заключаются в следующем:
- мониторинг качества владения языками триединства учащимися школ города Тараза и Жамбылской
области, студентами вузов города Тараза;
- сравнительный анализ данных мониторинга по г. Таразу и Жамбылской области;
- разработка параметров, характеризующих полилингвальную личность школьника и студента г. Тара
за и Жамбылской области;
- разработка авторских инновационных методик обучения казахскому языку в школах с неказахским
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языком обучения; русскому языку в школах с нерусским языком обучения, английскому языку в школах
разного типа; разработка адаптивных курсов «Культура и литература страны изучаемого языка в сопоставительном аспекте»;
- разработка текстоцентрических методик для обучения языкам триединства;
- разработка мультимедийного сопровождения учебно-методических комплексов и самоучителей по
казахскому, русскому и английскому языкам;
- презентация результатов научно-методической деятельности Центра полилингвального образования.
Однако проблема полиязычия остается актуальной и требует четкого определения путей ее решения.
Предлагаем наше видение решения обозначенных проблем.
В переходный период предлагаем в блок общеобразовательных дисциплин специальностей естественнонаучного факультета ввести английский язык с 1-го по 4-ый семестры. В 1-ом семестре из хорошо
успевающих по английскому языку студентов сформировать спецгруппы, которые будут изучать базовые
дисциплины специальностей на английском языке. Таким образом, будет решена проблема перехода от
общих оснований содержания образования студентов к его дифференциации в условиях полиязычного
образования. Кроме того, необходимо включение в РУПы естественнонаучных специальностей педагогических вузов блока элективных дисциплин, читаемых на английском языке.
На втором этапе включить в Классификатор 2013 года педагогические специальности, предусматривающие подготовку специалистов-предметников со знанием английского языка: Математика и английский
язык; Физика и английский язык; Химия и английский язык; Биология и английский язык; География
и английский язык; Информатика и английский язык; Дошкольное обучение и воспитание и английский
язык и некоторые другие.
Для реализации пилотного проекта по формированию функциональной грамотности учащихся включить в Классификатор сдвоенные специальности: Казахский язык - английский язык; Русский язык - английский язык; Казахский язык - русский язык; Русский язык - казахский язык, которые, кроме того, позволят увеличить шансы трудоустройства выпускников педвузов.
Создать Республиканский центр полиязычного образования, основной задачей которого должна стать
разработка отечественных и апробация зарубежных учебно-методических комплексов по предметам естественнонаучного цикла на иностранных языках. Организовать при Республиканском центре интенсивные
курсы подготовки и переподготовки учителей-предметников по образовательным программам второй специальности (английский язык). Открыть при Республиканском центре полиязычного образования дистанционную школу по полиязычию, работающую в режиме онлайн.
Следует отметить, что многие области человеческой деятельности, в том числе и образование, стремительно развиваются за счет внедрения различных инноваций. Человеку в этой ситуации предстоит быть
не только исполнителем в их осуществлении, но и непосредственным творцом инновационных процессов.
Сегодня от учителя требуется готовность достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, ориентироваться в быстро меняющихся условиях. Этому мы должны учить в педагогическом вузе. Модернизация системы образования в РК,реализация культурного проекта «Триединство языков» обеспечивает
подготовку профессионально мобильных ,коммуникативно компетентных и творчески мыслящих специалистов, востребованных на современном рынке труда не только в своей стране , но и за рубежом.
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ОТ ТРАДИЦИОННОГО УЧИТЕЛЯ – К УЧИТЕЛЮ-ИССЛЕДОВАТЕЛЮ
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филиал «Назарбаев Интеллектуальная
школа физико-математического направления г.Семей»
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақала Кембридждің мұғалімдерді оқытуға әсерін және құрылымдық теориясына негізделген 3
деңгей Бағдарламасы аясында НЗМ мұғалімдерінің кәсіби дамуының жүйелі тізбегін көрсетеді.Осы
жағдайда ол өзін қалай сезінеді және ол оқушыға не береді.Бірақ мұғалім эволюциясы, дамуы педагогтік
қоғамдастықтан тыс іске асуы мүмкін емес.Бүгінгі күні НЗМ мұғалімдері «Коучинг және менторинг»,
«Іс –әрекеттегі зерттеу» жобаларын бастап ,жұмыс істеп жатыр.Нәтижесі туралы айту әлі ертерек.
Аннотация
Статья затрагивает влияние Кембриджского обучения учителей и последовательную цепочку профессионального развития учителя НИШ в рамках Программы третьего уровня, основанной на конструктивисткой теории. Как при этом чувствует и что дает это ученику. Но процесс развития, эволюции учителя
невозможен в отрыве от педагогического сообщества. Сегодня получило начало работы учителями НИШ
над проектами «Коучинг и менторинг» и «Исследование в действии». О результатах пока говорить рано.
Abstract
Article mentions influence of the Cambridge teacher training and a consecutive chain of professional
development of the teacher of NIS in the context of the Program of the third level based on constructivist
theory. What students feel and what that gives to them. But development, evolution of the teacher is impossible
in a separation from pedagogical community. Today teachers of NIS started to work over the projects called
«Coaching and mentoring» and «Research in action», results of which is still early to mention.
Сегодня в отечественных научных публикациях актуальны рассуждения о том, каким должен быть современный учитель, разработано множество моделей учителя новой формации.
Тем не менее, нам привычнее и кажется, что продолжает оставаться эффективным традиционное преподавание, результатом которого является формально обладание знаниями: согласно поурочного плана
организация мотивации, «вызова» к усвоению нового материала, далее презентация нового материала,
закрепление с прорешиванием задач и т.д.
И в то же время мы чувствуем по ученикам новое время, другие требования. Каждый ученик 21 века
про себя желает быть завтра успешным в выбранной им профессиональной сфере и в своем благосостоянии. Но для этого сегодня ему нужен учитель, который подготовит его, во-первых, всегда иметь, а для
этого научит находить и использовать нужную информацию. Во-вторых, быть самостоятельным за все.
Он должен чувствовать себя уверенным, а для этого он должен иметь навыки всего этого. Этим самым мы
подошли к заключению о равной значимости ученику и знаний, и навыков. Поэтому, сохраняя, идущий
из советской школы фундаментализм знаний, современному учителю надо научиться вести обучение поновому.
Учитель Назарбаев Интеллектуальной школы в рамках казахстанско-британского проекта по повышению квалификации казахстанских учителей также обучен тренерами на внутренних курсах у себя в
школе Программам третьего и второго уровней. Ожидаемыми результатами Программы являются то,
чтобы ученики научились тому, как учиться, и в результате могли стать независимыми, ответственны-
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ми, увлеченными с развитым критическим мышлением, коммуникабельными, обладая казахским, русским,
английским языками и проявляющими компетентность в цифровых технологиях [1, с.69]
Постараемся разобраться, что означает, «могли стать независимыми, ответственными». Согласно конструктивисткой теории (Хатти, 2009) развитие мышления учащегося происходит, когда ему предоставляется возможность продемонстрировать предварительные имеющиеся знания, связывая с неизвестным,
подвергнуть сомнению, создавать новые предположения, обсуждая в группе, таким образом, создать новые знания [1, с.69]. Ученик не должен ограничиваться и быть полностью зависимым от учителя в получении знаний, он должен сам добыть, обсудить с соучениками новые убеждения. Ученик в группе оказывается вовлеченным в процесс обмена мыслями и получается совместное приобретение и формирование
знаний. В подобной ситуации отдельные способные ученики могут прийти к новым знаниям довольно
уникальными способами. К примеру, доказать теорему Пифагора о гипотенузе треугольника неучебниковым путем. Таким образом, ученик становится активным и ответственным за свое обучение в среде,
которую учитель намеренно создает на занятиях.
Второе. Значит, следующим шагом к новизне в преподавании является форма преподавания: умелая
организация групповой работы, рекомендованная Кембриджской Программой. Работая в группе посредством социального взаимодействия со сверстниками, не стыдно размышлять, не боязно сказать свое видение, задавать вопросы по ним, добавлять, конструировать новые знания, рассуждая с другими в беседе,
формировать новое видение. Согласно исследованиям Барнса (1971) совместная беседа учеников в группе
приносит большую пользу:
- может выразить свое понимание темы, новых знаний
- понимает, что может быть другое мнение или идея и научается принимать,
- перед другими идеями искать аргументы для своей мысли,
- учителю легко определить, кто на какой стадии находится на данном этапе обучения [3, с.76].
Это все позволяет быть ученику активным в собственном обучении. Это есть активный, эффективный
ученик.
Третье, данная форма преподавания способствует отходу от монологической беседы к диалогу, делает
диалог в классе важным. То есть мы пришли еще к одной интерпретации в новом содержании как формы
преподавания – развитие диалогической беседы в классе, что также рекомендуется Программой. Мерсер
(2000) выделяет три типа беседы: беседа-дебаты, кумулятивная беседа, исследовательская беседа. Самой
продуктивной признана исследовательская беседа:
- возможно большое расхождение мнений, но будет эффективно только тогда, когда идет уместная
информация, для этого надо быть компетентным в этом вопросе,
- все мнения считаются важными и должны быть приняты, но обязательно должна обсуждаться и даваться оценка каждому мнению,
- при этом задаются вопросы для уточнения мнения,
- свое мнение должно обосноваться, что прослеживается остальными,
- участники беседы должны стремиться к достижению согласия [4, с.77].
В традиционном преподавании на уроке при опросе может выступить максимум 4-5 учеников с готовыми репродуктивными полными ответами. При фронтальном же опросе все равно отвечает один ученик
на весь класс. При вовлечении в исследовательскую беседу в группе развивается говорение, слушание,
обучение одновременно нескольких учеников. Они размышляют об общей проблеме вслух, выдвигают
гипотезы, оценивают, создают коллективное понимание, знание.
Четвертое. Мной были посещены части, фрагменты уроков учителей школы «Bottistam village college» в рамках курсов повышения квалификации (Великобритания, г.Кембридж, 11.2012). Уникальным в
их преподавании является движение к знанию от практики, от жизненных вопросов, ситуаций. Приведу
несколько примеров. Урок – наука в частности, урок биологии. По трое учащиеся «работают» над изучением строения сердца. Им предоставлен в пакетике орган - сердце ягненка. Учащиеся на специальных
досках в лабораторных халатах и медицинских перчатках делают различные надрезы для изучения его
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составляющих, и, параллельно каждый делает свои записи в тетрадь. Таким образом, он сам создает описание строения сердца. Наблюдая за этим фрагментом урока, я подумала, как бы построил урок наш традиционный учитель при изучении данной темы. Он классически дал бы теорию, опираясь в лучшем случае
на демонстрационный плакат, где в разрезе показано сердце, а к следующему уроку ученики выучили бы
эту тему из учебника, чтобы быть готовым к ответу.
Следующий пример: урок – наука, в частности физика, 7 класс. У каждой группы из четырех учащихся
лоток с различными предметами из различных материалов. Ребята собирают электрическую цепь и подсоединяют каждый «муляж» к цепи, определяя, пропускает ли он ток. Таким образом, ими изучается тема:
электропроводность. В тетради каждый делает заполнение таблицы по определению металлов и неметаллов.
Третий пример: Какие законы физики и физические явления должны учитываться и применяться при
построении моста. Одна группа учащихся, за которой я наблюдала, устанавливает два стула на расстоянии
и на них накладывает широкую картонную полоску. Это своеобразная модель моста. Картон прогибается
и падает. Рассуждая, они приходят к выводу, что надо ставить опоры внизу. Другая группа нашла другое
решение. Сверху над картоном они натянули леску на высоких опорах и «подвесили» мост на леску. Далее
в тетрадях при групповом рассуждении они делают описание построения моста с учетом законов физики
и явлений. Картон-мост в силу закона всемирного тяготения продавливается. Учитывать силу трения при
случае «подвесного» моста и так далее.
Четвертый пример. Урок математики. Учитель подготовил форму официанта и инсценировал с учащимися ситуацию в кафе. Юноша приглашает в кафе двух девушек попить кофе. Одна девушка заказывает
один вид кофе и пирожное, а другая девушка с юношей - другой вид кофе с другой стоимостью + пирожные. Задача: сделать расчет с использованием скобки и там же показать порядок действий.
Пятый пример. Урок английской литературы, 9 класс. В течение 15 минут учитель читает текст из произведения, учащиеся пролеживают его чтение по книжке, на столе у каждого ученика это произведение
имеется. Предварительно на четырех стенах учитель повесил большие стикеры, в которых выражено отношение к главному герою и надо разделиться на группы в соответствии с твоим мнением и развить эту
мысль дальше, например, как вы видите этого героя сегодня. По окончании чтения учитель обращает внимание на данные стикеры и предлагает, подумав, пройти к соответствующему стикеру. В группе ученики
рассуждают и выносят коллективное мнение и оценку поведению героя.
Я думаю, достаточно приведено примеров, доказывающих то, как можно просто организовать преподавание математики, физики, биологии, литературы, других предметов, связанное с жизнью. Завтра ученика, имеющего и навыки, и знания, не обсчитают в магазине или другой ситуации, ученик знает, что такое
сердце и как его сохранить здоровым и т.д.
Пятое. Мы подошли к части в ожидаемых результатах Кембриджской Программы (в начале статьи),
как достичь того, чтобы ученики были увлеченными, с развитым критическим мышлением, коммуникабельными. В таком положении учитель должен пересмотреть свою роль со схождения с кафедры на задний
план класса, направлять процесс формирования новых знаний, а не управлять. Выдвижение своей идеи,
подтверждение, аргументация своей мысли публично в малой группе, обсуждение, диалог означают, что
ученики учатся эффективно, активно, их интеллектуальные достижения заработаны самостоятельно в содружестве с одноклассниками. Все описанное выше, в том числе исследовательский разговор, диалогическое обучение способствуют тому, что принимается во внимание голос ученика, что содействует развитию
мышления на высоком уровне, критического мышления ученика, его интеллектуальному развитию. То
есть – это не репродуктивные знания в готовом виде, а зарождающиеся в сомнении, критическом диалоге
знания и навыки. Ученик самостоятельно постигает смысл изучаемого, что делает последнее ответстсвенным за свое обучение.
Шестое. Мы подошли к мысли о том, что сегодня на процесс обучения и результаты учеников влияют предпринятые глобальные модернизации в системе образования, инициированные Правительством,
Министерством образования и науки, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», также деятельность
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администрации школы, направленная на совершенствование педагогического процесса, но наибольшее
воздействие имеет повседневная работа учителя в классе, вне класса, во внеурочной работе, более личностная, адресная педагогическая деятельность, направленная на развитие, воспитание учащегося. Компетентный учитель восприимчив к личности ученика, к динамике его развития.
Движется время, меняется стремительно мир, вместе с этим в прогрессе меняются интеллектуальный
потенциал, общество, общечеловеческие ценности. На этом фоне во все времена стержневой фигурой в
учебном заведении в обеспечении успешности обучения учеников был и является педагог и свою педагогическую деятельность всегда строит на ориентире на ученика. Ученик же опосредованно продукт и в
будущем непосредственный двигатель общества.
Мой непосредственный руководитель Шамшидинова К.Н. проницательно и емко сформулировала в
беседе с ней следующую мысль. Сегодня учителей можно разделить на три категории: учителю созданы
все условия для работы (повышение квалификации в стране и за рубежом, ресурсы, совершенное рабочее
место с цифровыми технологиями, обеспечение наисовременными информационными ресурсами, богатейший библиотечный фонд, различные формы поощрений за достижения и др.). Будучи в этих условиях
он принимает и с готовностью развивается. Второе, это учитель, который не желает делать усилия и предпочитает работать с наработанными традиционными навыками преподавания, но ему не дают «стоять на
месте» его ученики и он вынужден совершенствоваться. Третья категория учителей, это те, которые не
хотят, принимая все условия, и категорически не делают ничего для своего профессионального роста. Я
считаю, в данном наисерьезнейшем проекте «Назарбаев Интеллектуальные школы» третьей категории не
место. В нашей стране педагог может работать и двадцать и тридцать и более лет. Пора от традиционного
учителя двигаться в направлении эффективного, культурного учителя.
В подтверждение этих слов по прибытии с курсов повышения квалификации по теме «Практическое
исследование» (Факультет образования Кембриджского университета, ноябрь 2012г.) нами было проведено анкетирование с целью создать группу учителей, готовых к проведению исследований в действии для
улучшения качества обучения, практики преподавания.
На вопрос: «Выберите одно из утверждений - Испытываете ли вы трудности в преподавании:
А. У меня нет никаких трудностей в преподавании
Б. У меня есть трудности в преподавании.
Нас насторожил и расстроил маленький процент учителей, которые указали, что у
них нет никаких трудностей в преподавании. Это «застывший» учитель, это плохой учитель. Подавляющее большинство указали, что испытывают трудности, на второй вопрос ответили, что считают, что есть
необходимость в помощи извне в преодолении этих трудностей. На вопрос, как вы считаете, какой этап
урока является наиболее значимым, ответили, рефлексия. На вопрос, есть ли у вас опыт рефлексивной
практики, честно ответили – нет.
Здесь должны быть сильнейшие, улавливающие консенсус современного подхода: готовность учащегося применить знания и обладать ими фундаментально. Как это сделать учителю? Прежде всего постоянно перманентно учиться самому, разными способами, например один из них: наблюдать за преподаванием
коллег и учиться, пробовать наученному на практике. Когда на секционном заседании Международной
научно-практической конференции «Лидерство и управление в школе – 2012» (Астана, 15-16.11.2012) спикер Кристофер Н. Стил выступил по теме «Модель исследования урока с целью развития сотрудничества
учителей» я с его слов увидела модель так, упрощая: прежде, в педагогическом сообществе (я понимаю
под этим 3-4 коллег-предметников, кафедра или другие варианты) обсудить и разработать поурочное планирование. Провести урок по данному плану, где присутствуют коллеги. Можно заснять на видео свой
урок, если все коллеги заняты и вынести на обсуждение, на рефлексию. Следующее преподавание будет
лучше, чем предыдущее. Так динамично улучшается практика преподавания. Если есть проблемы, которые невозможно решить из советов коллег, надо проводить исследование в действии.
В Программе второго уровня пишется: современные исследования убедительно показывают, что профессиональное развитие требует от учителя позиционирования себя в рамках образовательного сообще-
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ства, в котором практика преподавания и обучения разрабатывается при непосредственном участии самого учителя на основе результатов исследования. С целью воздействия на коллег, поддержки их практики
преподавания и обучения, успешные учителя прибегают к коучингу и менторингу [5, с.106]. Результаты
анкетирования показали, что учителя НИШ готовы совершенствоваться в соответствии с Программой второго уровня. Есть известные слова: ни один человек не является островом. Все происходит во взаимосвязи
с другими людьми. Учитель - не исключение.
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Аңдатпа
Оқыту үдерісінде метатану дағдасы, метатанымдық қабілет оқу үдерісінде ең маңызды болып табылады. Өйткені ол оқушыларға қалай оқу керек екендігін түсінуге, тапсырмаларды орындап, есте сақтауға
және өз-өздерін дұрыс ұстауға көмектеседі. Баланың шығармашалық қабілеті (зерттеушілік) нәтижелі
даму үшін ол мұғалімнің бағыттауымен дұрыс ұйымдастырылу қажет.
Аннотация
Метапознавательные навыки являются весьма существенными в процессе обучения, поскольку именно они помогают учащимся понять, как они учатся, думают, ведут себя, запоминают материал и решают
задачи. Способность учащихся к творческой (а значит, и к исследовательской) деятельности эффективно
развивается в процессе целесообразно организованной деятельности под руководством учителя.
Abstract
Metacognitive skills are of great importance in educational process because they help students understand
how they study, think,behave, memorize material and solve problems. Students` ability to creative (and that
means – research) activity can be effectively developed in the process of reasonably organized activity under the
guidance of a teacher.
Метапознавательные навыки являются весьма существенными в процессе обучения, поскольку именно они помогают учащимся понять, как они учатся, думают, ведут себя, запоминают материал и решают
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задачи. Способность учащихся к творческой (а значит, и к исследовательской) деятельности эффективно
развивается в процессе целесообразно организованной деятельности под руководством учителя.
На современном этапе школьного образования самостоятельность, осознанность, активность учащихся
в учебной деятельности выделяются как приоритетные характеристики. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. Одна из наиболее сложных задач современного обучения является
формирование у учащихся метакогнитивных навыков, необходимых для эффективного выполнения ими
учебной (или другой) деятельности. Метакогнитивные навыки могут развиваться, и уровень их развития
влияет на успешность процесса обучения, потому что они помогают учащимся понять, как именно они
учатся, думают, ведут себя, запоминают материал и решают задачи.
Развитие метакогнитивных навыков у учащихся находится в большой зависимости от профессионализма педагога, который должен предвидеть ход учебного процесса, степень новизны излагаемого материала
для ученика, его интересность и значимость. Поэтому в арсенале учителя должны быть средства, помогающие ученику сохранить усваиваемый материал, дублировать его в разных формах (слуховой, двигательной, зрительной). Не менее важным для развития саморегуляции у учащихся является владение учителем
глубокими психологическими знаниями, касающимися особенностей их восприятия, памяти, мышления,
воображения и личности в целом.
Существует насколько подходов к обучению метапознавательным навыкам, наиболее эффективными
из них являются те, которые совмещают теоретическое и практическое обучение. Учащийся в этом случае не только получает некоторое знание о познавательных процессах и стратегиях (т. е. метакогнитвное
знание), но и практикует как когнитивные, так и метакогнитивные навыки в учебном процессе. Ниже
приводятся техники по обучению метапознавательным навыкам.
1. Рефлексирующие вопросы и побуждение. Рефлексирующие вопросы и побуждение являются
важным инструментом учителей в процессе обучения, начиная с концентрации внимания учащихся на
деталях и заканчивая выработкой критического мышления и составления плана действий. Единственная
сложность подобной техники заключается в том, что иногда сложно выбрать правильный момент, чтобы
прервать учащегося и обратить его внимание на то, что он делает или почему он это делает.
2. Поддержка – метакогнитивные «леса». Подобного рода поддержка помогает учащимся преодолеть разрыв между тем, что он может делать самостоятельно и тем, что он может делать под руководством других. В этом случае чрезвычайно важно правильно оценивать ту помощь, в которой учащийся действительно нуждается, а какая помощь уже является  
излишней.  При  этом  задача  подобного  рода  поддержки предполагает  выработку  метакогнитивного  навыка,  способствующего развитию самостоятельности.
3. Моделирование. Моделирование весьма часто используется в нашей повседневной жизни и в обучении, например, когда учителя проговаривают вслух, как именно они решают ту или иную задачу, тем
самым выступая для учеников «экспертными моделями».  Моделирование является также одним из компонентов  поддержки «лесов».  
4. Думание вслух и объяснение для себя. Этот метод может использоваться как учителями в роли
«экспертных моделей», так и учащимися, работающими в парах или группах, а также при работе учащегося самостоятельно. Это позволяет во время заметить ошибку и неправильный ход мысли, а также
увидеть и затруднения учащихся. Объяснение для себя – техника, позволяющая прояснить учащемуся
для себя самого элементы решения задачи. Более того, объяснение самому себе эффективнее, чем объяснение другими, поскольку оно активно задействует существующие у учащегося знания. Однако большинство учащихся не могут спонтанно использовать эту технику и нуждаются в руководстве или побуждении.
5. Оценивание себя. Для этой цели в процессе обучения могут использоваться тесты, которые учащийся использует только для того, чтобы понять и проверить свой уровень знания.
6. Графики. Графики и рисунки могут помочь в понимании текста или в решении разного рода задач.
Хорошо известно, что развитие человека происходит в процессе деятельности и отношений. Чтобы обеспечить развитие учащихся, необходимо организовать их участие в разнообразных видах деятельности, в том числе
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и исследовательской. Американский астронавт Нил Армстронг сказал: «Исследование создает новое знание».
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная инновационная образовательная технология. Почему исследовательская деятельность представляет такую важность? Потому
что она активизирует мыслительную работу и реализует творческий потенциал ребенка, учит его самостоятельности в выборе материала, работе в группе (если работа коллективная), подготавливает к дальнейшей
учебе. Для исследовательской работы весьма важно сформировать у учащихся не только учебные навыки,
но и рефлексивные способности, креативность. Поэтому исследовательская деятельность сама по себе
является мощным развивающим инструментом. Если обучение приобретает исследовательский характер,
то оно становится перспективным.
Развивать метапознательные навыки возможно и при исследовательской работе, поскольку учащиеся
могут принимать решения о том, какие стратегии и как они могут использовать. Проводя исследование,
учащийся погружается в творческое пространство и переходит в творческое состояние. Здесь ученик-исследователь добывает, накапливает, обобщает новые знания. Самое главное - нацеленность на поиск неизвестных ранее знаний, которые могут быть востребованы обществом. Обязанность учителя – научить
ученика обдумывать информацию. Если ученик не научится думать, он никогда не будет хорошим учеником. Благодаря обучению метакогнитивным навыкам способность ученика функционировать и мыслить
возрастает.
Формированию метакогнитивных навыков в исследовательской работе может способствовать конструирование вопросов высокого порядка, подталкивающих учащихся к осмыслению своей деятельности. Задавать вопросы себе – очень эффективный путь самообучения. Так для развития навыков осмысления в исследовательской работе можно использовать следующие вопросы: как я подхожу к решению этой
задачи? Что именно я делаю в процессе работы? Что мне нужно делать, когда я не понимаю содержание
прочитанного? Что мне делать в случае, если я сталкиваюсь с проблемой?
Вопросы для развития навыков планирования будут следующего характера: Какова моя цель? Какая
информация мне нужна? С какими проблемами я могу столкнуться в процессе работы и как я буду их преодолевать? Какими ресурсами я располагаю? Как много времени уйдет на решение этой задачи? С кем я
должен взаимодействовать, и какие мероприятия я должен организовать? Чему я хочу научиться в ходе
работы над этим проектом?
Вопросы для развития навыков мониторинга: Что мне непонятно в задании? Как я могу сделать это
по-другому? Как я могу контролировать мою рабочую среду? Как я могу реагировать на неожиданное развитие ситуации? Что я могу делать, чтобы осваивать материал лучше и быстрее? Каков наилучший путь
к этому?
Безусловно, с каждым школьником должна быть своя последовательность вопросов и их иерархия.
Старшеклассник более самостоятелен. Ученик среднего звена сам ответит на вопросы «Что?», «Зачем?»,
«Что делать?», а вот с вопросами «Как?», «Почему?» ему придется помочь.
Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых способов
образования, педагогических технологий, формирования у учащихся универсального умения ставить и
решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс исследовательской деятельности учащихся, в основе которых лежит развитие метакогнитивных навыков, умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информационном
пространстве и конструировать свои знания. Поэтому учить надо так, чтобы ученик понимал, что знание
является для него жизненной необходимостью, и каждый человек найдет свое место в жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов.
Использованная литература
1. -http://www.e-learning.by
2. -http://istok.ru Метапознание: обучение думать
3. -http://educate.intel.com Обучение учащихся осмыслению процессов их мышления
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МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ - НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ НЕГІЗІ
Орманова А. М.
Қ.Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-гимназиясы
Қызылорда қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанды шикізат өндіруші ел емес, ақыл – ойдан туындайтын
өнім өндіретін елге айналдырамыз» деген білім алу мәселесіне байланысты айтылған ойын басшылыққа
ала отырып, баяндаушы берілген тақырыпты аша білген . Оқытушының кәсіби деңгейінің жоғары болуын, оған қазіргі таңда талаптыңда күшейе түскенін жеткізе отырып, ұрпаққа әлемдік стандартқа сай
білім беру,жаңа әдістерді шебер қолдана білу жайлы тұжырымды ой айтылған.Бейнелеу өнерімен сызу
пәндерінің тұлға тәрбиелеуде маңызы зор екендігі, мұғалімнің шығармашыл,іскер, өз ісінің маманы болуы жүйелі түрде жеткізілген.
Аннотация
В работе указано, что школьные предметы «Изобразительное искусство и черчение» являются одним
из основных звеньев формирования личности, и подчеркнуто, что учитель-предметник должен соответственно быть разносторонне развитой творческой личностью.
Взяв во во внимания выступление нашего Президента Н.А.Назарбаева о том, что Казахстан из сырьевого придатка мировой экономики должен превратиться в интеллектуально–инновационную промышленную страну, докладчик сумел раскрыть данную тему. В настоящее время повышаются требования к
профессиональной компетенции учителя, который должен предоставлять соответствующую мировым
стандартам знания, грамотно, мастерски использовать новые инновационные методы обучения в формировании индивидуальной личности учащегося.
Abstract
Speaker could be discovered some sides to educational activity of teacher. In showed that school subjects «Art
and drawing» is one of the main links in form of personality. And teacher must be all round developed, creative
personality.
In order to take the speech of N. Nazarbaev: «Kazakhstan will become an Intellectual- Innovational Industrial
country» speaker could discovered giving theme. Nowadays the demand is raising to special competent of
teachers, have to describe according to world standards of education, to use New Innovational methods of
education in form of Individual personality.
«Әлем елдері арасындағы бәсекелестікте олардың шығарған өнімдері мен көрсеткен қызметтері
ғана сараланып қоймай, сонымен қатар қоғамдық құндылықтармен білім экономикада басты назар
материалдық тауарлармен қызметтерге емес, елдің интеллектуалды білім беру жүйелерінің даму барысыда додаға салынады. Осыдан барып заманауи және тиімді білім беру жүйесін қолдап оқыту арқылы
жұмыс күшінің интеллектуалды компонентін арттыру – бәсекеге қабілеттіліктің негізгі шарттары болып
айқындалады.» Білім мен ғылым – қоғамды дамытатын негізгі күші, оның бүгіні мен болашағы, бәсекеге
қабілеттілігін анықтайтын негізгі фактор. «Осы арқылы Қазақстанды шикізат өндіруші емес, ақыл-ойдан
туындайтын өнім өндіретін елге айналдырамыз.»-деген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандықтардың, білім алу мәселесін аса маңызды міндет қылып қойып отыр.Қазіргі таңда
бәсекеге қабілетті елдердің қатарына ену үшін ең алдымен сауатты, талантты жастарды оқытуда жоғары
деңгейде білім беру реформалары қолға алына бастады. Маманның білімді, ізденгіш, іскер болуымен
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қатар жүйелі түрде жаңа үрдістерді пайдаланып, өз іс-тәжірибесінде қолданып отырса, биік шыңдарды
бағындыратыны анық.Бізде ғылыми жаңалықтар және жаңа инновациялар мен тың идеялар, озық
ойлардың төмендігі қоғамымызға кері әсерін тигізуде. Оқытушы құрамының кәсіби деңгейі – шешуші
фактордың бірі. Сондықтан олардың ғылыми, кәсіби тұрғыдан жетілуіне деген талап күннен-күнге күшейе
түсуі тиіс.Айта кетер болсақ болашақ жас ұстаздарда өз кезегінде жас бүлдіршіндерге тәлім-тәрбие береді.
Жауапкершілігі, салмағы ерекше жұмыс.Қазіргі ұстаз алдындағы шәкірт Абай, Шәкәрім шығармалары
түгілі, өздерін танымайтындай жағдайда..Атадан мұра болып келе жатқан ұлттық құндылықтарымызды
дәріптейтін халықтың өнегесі ұрпақ жадынан өшіп, ескіріп барады. Ал, шындығында бұл философиялық
толғамдар тәрбие бастауы, ұлағаттың асылдың кені емес пе! Бұның бәрі оқыту, тәрбие ісіндегі кемшін
тұстар. Соны жеткізіп ұғындыратын педагогиканың олқылықтары — тәжірибенің ұшталмағандығы.Нағыз
мұғалім деп тәрбиеленушінің ойы мен жүрегіне жол тапқан ұстазды айтамыз. Қазақтың ұлы педагогы,
психологі, ағартушы, жазушы Ж.Аймауытов «... Баланың ақылы, сезімі, қайраты мұғалімнің жігерлі
ықпалының арқасында жетіледі. Мұғалім балаларына салақ, селқос қараса, олардың жан қуатын кемітіп,
тәрбиеде бере алмайды .» деп мұғалімнің бала алдындағы үлкен жауапкершілігін атап көрсеткені мәлім.
Бүгінгі жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сай білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін
арттыру курстарының бағдарламасынан (бұдан әрі-Бағдарлама) күтілетін нәтижелер оқушылардың қалай
оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін өз деңгейінде
меңгерумен қатар,сандық технологияларда құзырлылық танытын оқушы ретінде қалыптасуын қамтиды.
[13,5-б]
Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері мұғалімдерінің үшінші (негізгі) деңгей
бағдарламасы бойынша біліктілік арттыру курсынан өткен уақытта Кембридж университеті ұсынған
оқытудың жаңа әдістерінің, сындарлы оқыту жүйесінде балалардың өзіндік зерттеулеріменде қоғамның
беделді мүшесіне айналатынына көзіміз жетті.Білім берудегі жаңа әдістерді шебер қолданса, әрбір
ұстаздардың еңбегінің жемісі болмақ. Алдағы уақытта осы оқыту аясында көрсетілген жеті модульді
басшылыққа ала отырып, өз еліміздің игілігі үшін, Қазақстанның болашақ азаматтарын тәрбиелеуде,
білім берудеде жоғарғы көрсеткіштер зор болмақ. Ел үшін оң өзгерістер алып келетініне сенімім зор.
Қазіргі заманда оқытудың негізгі мақсаттары - оқушыға белгілі бір шамада білім беріп қоймай, сонымен қатар білім, білік, дағдыларын жетілдіріп, жеке тұлға етіп қалыптастыру болып отыр. Ендеше
мұндай жағдайда оқушының белсенділігімен қоса мұғалімніңде белсенділігі қажет. Демек баланы өзіндік
белсенділікке, оқуға деген құштарлыққа тәрбиелеу - бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Жаңа бағытта
білім беру жүйесінің маңыздылығыда осында. Демек мұндай жағдайды «инновациялық оқыту» десекте
болады.
«Инновация » сөзі латын тілінен аударғанда «жаңалау, жаңашыл немесе өзгеріс» деген мағынаны
білдіреді. Жалпы жаңалықтың екі типі бар.Бастапқы жаңалық (абсалютті жаңа). Мұндай жаңалық педагогика аумағында ашылған. Екінші жаңалық бұрыннан қалыптасқан элементтерден тұрады. Ескі және жаңа
элементтер бірігіп, білім берудің жаңа ұстанымды бейнесін береді.Бұл бір мұғалім үшін жаңалық болса
екіншісіне жаңалық болмауы мүмкін.
Сонымен, инновациялық үрдіс дегеніміз – жаңашылдықтың құрылымы, мазмұнымен жаңашылдықты
ұйымдастыру.Инновациялық үрдістің басты түсінігі – кешенді іс-әрекет қалыптастыру, игеру,
жаңашылдықты пайдалана білу.Білім берудегі жаңа әдіс тәсілдердеде солай.
Оқушы жақсы оқып үйренуі үшін не істеу керек?
Мұғалім сабақты қалай сапалы өтуі керек?
Өзінің іс-тәжірибесінде қандай іс-әрекеттерді қолдану керек?- деген сияқты сауалдар аясында жауап
ала отырып, бағдарламадағы жеті модульді атап айтқым келеді.
«Мұғалімге арналған нұсқаулықта» негізгі материал тиісті сабақтарда қарастырылған жеті модульге
сараланған. Алайда, осы жеті модульде қарастырылған идеялар сабақта пайдаланылатын жекелеген стратегиялар мен тәсілдер сияқты өзара байланыста болады.
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1. Білім берумен білім алудағы жаңа тәсілдер
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардыпайдалану
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Жалпы білім беретін орта мектептердің бейнелеу өнерімен сызу пәнінің мұғалімдеріне мен осы жаңа
модульдерді ұсынар едім. Неге десеңіз біздің заманымыз тек жаңашылдықты талап етеді.Барлық пәндердің
негізі,тұлғаны мамандыққа бағыттауда осы бейнелеу өнерімен сызу пәндерінің маңыздылығын түсіне
бермейміз.Бейнелеу өнері және сызу пәндерінде мұғалімнің жаңа педагогикалық технологияларды пайдалануы бала өміріндегі рухани құндылықтарды дамытуға, өнердің саналуан түрлерінің құндылықтарын
меңгеруге тұлғаның мүмкіндігі мол болуына, сол себептен балаға көптеп ақпарат беруімен шектелмей
олардың өз бетінше ізденуіне ықпал жасауы керек. Бұл баланың бейнелеу өнері түрлерінен хабардар болуымен қатар, полимәдениетті тани білуіне, әлемдік сұлулықты түсінуіне,алдына қойған мақсатты орындай
алатын, өз болашағына айрықша үңіліп қарайтын, адами құндылықтарды сараптай білетін азамат ретінде
жетілуіне көмегі зор.Жалпы білім беретін орта мектептерде барлық оқу пәндерін оқыту, жеке пәндердің
өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, еліміздің болашақ азаматтарын дайындау мен тәрбиелеу мақсатын
қояды. Сондықтан бейнелеу өнері сабақтары,жас ұрпақтарды іс-әрекетке және іс-әрекет технологиясын
түсінуге бағытталуы тиіс. Еліміздің перспективалық бағыттарына сәйкес бейнелеу өнерін оқу курсы
өзінің мақсатын мынадай құрылымда айқындайды :
1. Балалардың дүниетанымын қалыптастыра отырып, олардың эстетикалық көзқарасына дұрыс
бағыт олардың эстетикалық талғамын дамыту, эстетикалық тәрбие беру. Мектеп оқушыларын әлемдік
және қазақ бейнелеу өнерінің шығармаларымен таныстыру .Бейнелеу қызметіне деген сүйіспеншілігі
мен қызығушылығын дамыту.
2. Балаларға қоршаған ортаны тануға жәрдемдесіп, олардың байқампаздығын дамыту, логикалық
ойлауға үйрету, көргендерін саналы ой-елегінен өткізе білуге үйрету
3. Бейнелеу өнерінің адам өміріндегі практикалық мәнін ашып көрсету, сурет өнерін еңбек
қызметінде қолдана білуге үйрету.Жаңа ақпараттық технологияларда түрлі бағдарламаларды игеру.
4. Сурет өнерінің элементарлық негізі туралы оқушыларға білім беру. (Бейнелеу өнерінің алғашқы
дағдылары мен ептіліктерін меңгерту) бейнелеудің негізгі бейнелеу тәсілдерімен таныстыру
5. Оқушылардың шығармашылық қасиеттерін дамыту, өмір шындығын эстетикалық қабылдауға
дұрыс бағдар беру, кеңістікті ойлауын, образдық елестетуін және қиялын дамыту
Біз «мінсіз мұғалім» бола отырып, алдымыздан «мінсіз оқушы» шығаруымыз қажет. Міне осы
қағиданы ұстана отырып, курс барысында қашықтықтан оқыту кезеңінде барлық мұғалімдер өз
мектептерінде сынақ жүргізді. Мұғалімдер сабақ құрылымын жасауда жеті модульді қатыстыра отырып,
жоспарды нәтижелі етіп құрып, оқушының көзқарастарын білу мақсатында мектептерде бақылау жасады.
Осы модульдерді пайдалана отырыпмен оқушымен мұғалім арасындағы түсіністікпен еркін байланыстың
қалыптаса бастағанын байқадым. Не жағдай болсада алғашында таң қалып, жаңалықтарға күмәнмен
қарайтынымыз рас. Дәстүрлі сабақ беру кезінде, қазір дұрыс болмай қалса ше?- деген қорқыныш болып,
шектеулі шеңбер аясында қалып қоятынбыз.Осыны мойындасақ екен.
Ал сабақ берудің жаңа үрдісіндегі білім берумен білім алудағы жаңа тәсілдер керісінше теориялық
білімін шыңдауға бағытталған. Балалар өзінің түсінігін өзіндік зерттеулерімен әлеуметтік өзара байланысқа
сәйкес құратын белсенді білім алушылар болып табылады. [13,12 – б] Оның негізі диалог негізінде
оқыту және оқу. Мұнда диалог негізінде білім беру мен білім алу оқушылардың өзара сұхбаттасуы
және мұғаліммен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі мен дамуына
көмектесетін амал екенін меңзейді. [13,12- б] .
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Жалпы қалыптасушы түлғаға бағытталған білім беруде және оны мамандыққа бағыттау барысында өзінік орны бар,білімнің негізгі теорияларымен қағидаларын, графикалық кескіндерді оқу және
орындау барысында сонымен қатар безендірудің практикалық әдіс-тәсілдерін меңгеруде сызу пәнінің
маңыздылығын атап айтуға болады. Негізгі сұлбалар мен суреттер, карталар мен диаграммалар, шартты
белгілерге жататын бейнелеу түрінің бірі. Орта білім беретін мектептерде оқушыларды жаңа бағытпен
оқыту әдістемесі негізгі бағыт болуына байланысты, оқушылардың өз бетінше еңбектенуге, тәсілдерін
танып, қолдарын жаттықтыруға көмектесу. Бұл мақсатты жүзеге асыратын жаңа технологиялық оқыту
мен тәрбие әдістемелігі, мұғалімнің оқушыларға кешенді дәріс бере отырып, жоғарғы сатыдағы сыныптарда бейінді тәрбие мен оқушы қабілетін кәсіби еңбек түріне бағыттай келе нарық экономикасының
бәсекелестік заңдылығының талабына шыңдай түсу. Сондықтан, оқушыларға дәріс беретін мұғалімнің
жан-жақты кәсіби мамандығының болуы, сабақта педагогикалық шығармашылықпен жүйелі де, кешенді
тақырыптармен толық техникалық –технологиялық мағлұматтар беру, талап деңгейіндегі тәрбие
процесінің нәтижелі болуына үлкен ықпал береді.Жаңа бағытта сабақтың мәнін бейінді тәрбие деңгейіне
көтеру. Жаңа оқыту жүйесін орта буын сыныптарға негіз болатындай ету, әрбір мұғалімнің қажырлы
еңбек етумен қатар басты мақсаты болмақ. Соған орай, сабақты мұғалімнің тиісті деңгейде жүргізуі үшін
оқушылармен тұрақты жүргізілетін техникалық еңбек әдістемелеріне қосымша, халықтың кәсіби дәстүрлі
көркем еңбек түрлері, компьютермен, түрлі бағдарламалармен жұмыс жасау тәсілдерін кеңінен білу және
оны орындай да білу талап етіледі.
Жаңа әдістемелер оқушылардың жалпы білімді және білікті бейінді бағытта болуына мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, оқушылардың интелектуалдық, физиологиялық этикалық, эстетикалық және
еңбек мәдениетін тану қабілетінің дамуын, болашағын өздігінен айқындауына, қоғамның әлеуметтікэкономикалық бағытына бейімделе түсуін қамтамасыз етеді.Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың
еліміздің белсенділікке қабілетті елу елдің қатарында болуы үшін білімді, жан-жақты, болашағына сенімді
азаматтар дайындауымыз керек. Топтық жұмыстың өзіме ұнаған жақтары: әріптестермен ой бөлісіп, пікір
алмасу, өзіңнің білмей отырған сұрақтарыңа жауап ала алуы және осы курс барысында байқағаным топтық
жұмыс кезінде барлық топ мүшесінің жұмысқа түгел араласуы.Бұл әдістер өз ойын ашық айтуға, көпшілік
алдында сөйлеуге ұялатын оқушылар үшін жақсы тәсіл деп ойлаймын. Мүмкін бұғансебеп болған жағдай
тапсырманың қызылықтылығында да шығар.
Ең оңтайлы тәсіл-балалардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру. (нұсқаулық 48-бет). Мәселен, сабақ барысында негізгі тақырып бойынша салмақты ой тастап,
терең талданған әңгіме желісі құрылса бала өз еркімен ізденуге көшеді,яғни қолданған жаңа әдістәсілдердерде қай түрін алсаңызда сын тұрғысынан ойлауға себеп болады. Оларды топтастырып ойын
түрінде өткізілген сабақтарда бір жағынан икемділіктерін шыңдау болса екінші жағынан шығармашылық
қабілеті төмен оқушыларды орындаған шығармаларын салыстыру, анализ жасау, ерекшеліктерімен өз
идеяларын еркін жеткізуі осыған себеп. Оның өз ойы, өз идеясы болмаса, ұстаным-пікірі болмаса оларды
шығармашылыққа қалай баулимыз? Оларға интерактивті тақтамен көрсетілген анимациялық суреттер ой
қозғауларына оң әсер еткені. Біз қолымызда бар нәрсені игілігімізге тиімді пайдалануымыз сирек. Балалар жан-жақты,ойлары ұшқыр. Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру үшін олардың
арасындағы диалогтық қарым-қатынастың басты роль атқаратынын байқадым. Оларға қойылытын
сұрақтар қабілетіне қарай бағытталуы тиіс. Олар берілген тапсырмалармен сұрақтарға жан-жақты салыстырмалы түрде қарастырып, нақты жауап беруге тырысады. Түстер туралы түсінік беру кезінде
олар арасында философиялық тұжырымдамалар айтып отырады. Мұның өзі олардың шығармашылық
қабілеттерімен білімге құштарлығының айнасы. Олар заман талаптарына сай білім алуға,оларды игеруге,
ақпараттық технологияларды меңгеруге міндетті. Мұғалім тек бағдар беруші екенінде ұмытпағанымыз
жөн. «Ғылым мен білім ешқашанда және еш уақытта жазылып біткен кітап емес,олай бола алмайды.
Ғылыммен білімдегі әрбір маңызды табыстан жаңа мәселелер туындайды».А. Эйнштейн.
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ЖАҢА ФОРМАЦИЯДАҒЫ ҰСТАЗ, ОНЫҢ КӘСІБИ МӘДЕНИЕТІ
Оспанова Р. Ж.
«№25 ЖОББМ» КММ
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Тәуелсіздігіміз-халқымыздың ғасырлар бойы армандап,қол жеткізген бақыты,оның ірге тасы мықты
болып,нығаюы жас ұрпақтың терең білімі мен тәлімді тәрбиесі не тікелей байланысты.Саналы білім
– ел экономикасын, саясатын әлем алдында бәсекеге қабілетті болуға сай мазмұнды білім беруді
ұйымдастыру-12 жылдық оқуға көшу негізі. 12 жылдық білім берудің басты мақсаты-еліміздегі білім
беру жүйесінің құрылымы мен мазмұнын толықтай өзгерте отырып, жаңа заманға сай мектеп құру.
Мектепті бітірген әрбір шәкірттің мақсаты айқын, міндеті нақты,өз қажеттілігін қанағаттандыруды
көздейтін білімді іздеуге қабілетті болуы тиіс. Сол себептен жұмыстың құндылығы осында.
Жұмыс мақсаты: Қазіргі заманға сай мектепте қызмет атқаратын мұғалімдердің кәсіби шеберлігі
жоғары, жаңалыққа құштар,кәсіби сапалары қалыптасқан, зерттеушілік ерекшелігі дамыған, және
психикалық-педагогикалық жағынан жетілген ұстаз қажет.
ЖҰМЫСТЫҢ ҒЫЛЫМИ БОЛЖАМЫ: Егер, жаңа формациядағы ұстаз және оның кәсіби
мәдениетінің критерийлеріне әдістемелік ұсыныстар жасалса, онда мектеп қабырғасындағы оқушылар
сапалы білім, саналы тәртіп алатын рухани бай жеке тұлға қалыптасады.
Практикалық маңызы: 18-сағаттық бағдарлама ұсынылып,тақырыптары анықталды және күтілетін
нәтиже, қорытындысы жасалды.
Жұмыстың жаңалығы мен дербестік нәтижесі:
- жаңа формациядағы ұстаз және оның кәсіби мәдениетінің критерийлеріне талдау жасалынды,
- оқушылардың оқу-тәрбие үрдісіндегі жетістіктері мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оның кәсіби
мәдениетіне байланыстылығы анықталды,
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- мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық құзіреттілігінің мектепте оқытудың тиімді жолдары
мен әдістері қарастырылды.
Теориялық мәнділігі: «Жаңа формациядағы ұстаз оның кәсіби мәдениеті» жөнінде қоғамдық,
педагогика-психологиялық ғылымдары тұрғысынан кіріктіріле қарастырылды.
Аннотация
Молодому поколению независимого государства, мечтавшему получить соответствующее образование
квалификацию, отводится особая роль способствующая духовному воспитанию личности и становлению
нравственного облика человека. Переход 12-летнему обучению соответствует современной школе, получившую социальный заказ на неординарно мыслящую, творчески работающую личность. Выпускник
школы должен достичь такого уровня, когда он сможет выбрать свой путь и самореализоваться.
Цель проекта:
-целенаправленность обучения;
-единство обучения, развития, воспитания;
-широкий спектр современных инновационных технологий;
-педагог – новатор;
Научность проекта:
Соответствие учителя новой формации –это продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебно-воспитательного процесса.
Практическая значимость:
-предложение учебной программы семинарных занятий (18ч.)
Новизна проекта:
-подведены анализ и вывод учителя новой формации;
-достижения учащихся в учебно-воспитательном процессе зависят от педагогического мастерства,
культуры учителя;
-определение психолого-педагогической компетентности в связи с эффективностью инновационных
технологий ;
Теоретическая значимость:
-рассмотрение проекта «Профессиональное мастерство учителя новой формации совместимо с общественностью и с психолого-педагогической
Abstract
Independence- people dreaming centuries, attained happiness, foundation firmly being, consolidation young
generation deeply knowledge exemplary to education direct connections. Judicious Knowledge – basis 12 year
annual c durational to move – country economy, politics in the world competitively to be ravine table of contents
Knowledge to form to unite. 12 years to form main aim – in our the country structure of the system education
fully changing maintenance, to the epoch only what a ravine school creates.
That finishing school students aim is obvious a duty is exact, satisfied necessity form to the search capable,
in value of work therefore.
Work is an aim – nowadays to the epoch a ravine is a teacher professionally veritable top, to the news in
love, formed professional qualities, developed feature of skills research of work, formed psychological side of
pedagogies.
Scientific prognosis work: formed quality Knowledge, judicious discipline took, spiritually rich physical a
person students on wall of school.
Practical importance: is given the program 18 hour, themes turn out, a result is done.
Work result news and apertures – only what tutor in format professional culture to the criteria to do discusses.
- Students of achievements.
To investigate theoretical only, professional culture from approach uniting examined public pedagogic
psychological.
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Мемлекетіміздің өзіне және тәрбиеленушісіне тұлғалық-гумандық көзқарасты ұстауға қабілетті
мұғалімге деген сұранысы оның кәсіби шеберлігін,шығармашылық қабілетін,құзіреттілігін көтеру
мәселесінің өзектілігін байқатады. Атап айтқанда 2005 жылғы Қазақстан Республикасының Жоғары
педагогикалық білім беру концепциясында жоғары педагогикалық білім берудің басты мақсаты
оқушының жеке басының қалыптасуы мен даму мәселесін шығармашылықпен шешуге қабілетті
кәсіби жағынан компетентті жаңа формацияның педагогын даярлау деген.Концепцияда педагогтың
құзіреттілігі үш тұрғыдан,яғни ,жалпы мәдени (дүниеге көзқарас), әдіснамалық (психологиялықпедагогикалық) және пәндік-бағыттылық деп атап көрсетілген. [1,3] Демек, мұғалімнің ,педагогтың,
тәлімгердің, оқытушының кәсіби шеберлігін, құзіреттілігін жетілдіру бүгінгі педагогика және психология
ғылымдарының ең өзекті мәселесі болып табылады. Олай болса,мұғалім өзінің педагогикалық әрекетінде
шеберлік, кәсібилік, құзырлылық сияқты сатылардан өту арқылы жетеді.С.И.Ожегов сөздігінде
«шеберлік белгілі саладағы өнер ал,шебер өз ісінде жоғары нәтижеге қол жеткізген маман»-деп анықтама
берілген.Жалпы, педагогикалық шеберлік-кәсіби әрекетті жоғары деңгейге көтеретін мұғалімнің жеке
қасиеттерінің, оның білімі мен біліктілік жүйесі. Педагогикалық шеберлік –педагогикалық қызметтің
жоғары деңгейде меңгерілуі; педагогтың, оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін пәрменді басқарып,
мақсатты педагогикалық әсер мен өзара әрекеттестікті жүзеге асыруына мүмкіндік беретін нақты,арнаулы
білімдердің, біліктілік пен дағдыларының тұлғалық кәсіптік маңызды қасиеттерінің кешені. Олай болса,
педагогикалық шеберлік іскерліктен,педагогикалық қабілеттен,кәсіби білім мен біліктіліктен, кәсіби
сапалар жиынтығынан,педагогикалық техникадан тұратыны сөзсіз. Педагогикалық іс-әрекеттің биік
шыңына апаратын баспалдақ-кәсібилік. Мұғалімдердің кәсібилік мәселесімен айналысқан белгілі ғалым
А.К.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің төмендегідей психологиялық критерийлерін
анықтаған:
1. Обьективті критерийлер: мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сәйкес, әлеуметтік тәжірибеге
қосар үлесі қандай екендігі. Жоғары еңбек көрсеткіші, әртүрлі мәселелерді шығармашылықпен шеше алу
біліктілігі
2. Субьективті критерийлер:адамның мамандығының қаншалықты оның табиғатына,қабілеттері мен
қызығушылықтарына сәйкестігі; өз ісіне қанағаттануы және кәсіби-педагогикалық бағыттылық, кәсіптің
маңыздылығын ,оның құндылығын түсіну,маман иесі ретінде өзіне позитивті көзқарасының болуы..
3. Нәтижелі критерийлер:мұғалім өз ісінде қоғам талап етіп отырған талаптарға сәйкестігі жағынан
қарастырылады.
4. Шығармашылық критерийлер:мұғалімнің өз кәсібінің шекарасынан шыға алуы,сол арқылы өз
тәжірибесінің,еңбегін өзгерте алады.Сонымен қоса мұғалімнің ғалым-зерттеуші сапаларына төмендегідей
сапаларды жатқызуға болады:
- педагогикалық эрудиция (білімдарлық);
- ғылым салаларын тереңірек меңгеру;
- педагогикалық мақсат қоя білушілік;
- педагогикалық (практикалық және диагностикалық) ойлау;
- педагогикалық сезімталдық; (интуиция)
- педагогикалық тез шешім қабылдау, суырып салмалылық, өз жанынан жедел шешім шығару;
(импровизация)
- педагогикалық байқағыштық және көрегендік; [2,39-42]
Ал кәсіби сапаларға мыналар жатады:әдептілік, сыпайылық, сезімталдық тәрбиелілік, зейінділік,
ізденімпаздық, шыдамдылық, адамгершілік, тәртіптілік, белсенділік, іскерлік, саяси сауаттылық,
шыншылдық, сыншылдық, болжағыштық, патриоттық, өзбеттілік, принципшілдік, кешірімділік,
батырлық, кішіпейілділік, балаға деген сүйіспеншілік, баланы құрметтеу.
Жалпы мұғалімдерде ең бастысы педагогикалық-психологиялық білімділік қажет -деп ойлаймын.
Психологиялық-педагогикалық білімділік мұғалімнің кәсіби білімімен тығыз байланысты болатын білім.
Ол дифференциалды-психологиялық, яғни оқу материалдарын балалардық жас және дербес ерекшеліктері
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сипатына қарай меңгерту ерекшеліктері туралы білім; әлеуметтік психологиялық-топтық және жеке
мүшесінің оқу-танымдық және коммуникативтік әрекет ерекшелігі туралы және мұғалімнің білім
алушылармен өзара қарым-қатынасы,қарым-қатынас заңдылығы туралы білім; аутопсихологиялық-ол өз
іс-әрекетінің жетістігі мен кемшілігі және жеке басына тән сапалардың жиынтығынан тұрады.Сондықтан
мұғалімдардің психологиялық-педагогикалық құзіреттілігін (ППҚ) диагностикалау мен дамытуға
байланысты 4 топқа бөлуге болады. [3, 42-44-б].
Шебер мұғалім

Жаңашыл мұғалім

Зерттеуші мұғалім

Кәсіби –шығармашылқ
деңгейіне көтерілген
мұғалім

Ғылым мен практикаға
белгілі тәсілдердің
үлгілерін жоғары
деңгейде меңгерген.
Қалыптан тыс
педагогикалық
міндеттерді шеше алады (өзі үшін жаңалық
ашады)
Оқушылардың дамуын
ескеруге талпынады.
Мұғалімдерге өз
тәжірибесін жеткізіп,
тарата алады.

Тұтас педагогикалық
жүйелер немесе жеке
өзі тапқырлық таныта
алады және қолдана
біледі.Басқалар үшін
жаңалық болып табылатын шығармашылық
жұмысын көрсете
алады.Еңбектің
негізгі нәтижесіпсихикалық дамуына
байланыстылығын
түсінеді.Жаңалыққа
жаны құштар.

Оқушыларды ғылымизерттеушілікке
бағыттай
алады,тапқырзерттеуші,басқа
мұғалімдердің
ізденімпаздығын
бағалай алады.
Мұғалімнің кәсіби сапалары қалыптасқан.

Психикалықпедагогикалық
жағынан қалыптасқан
және үнемі өзін-өзі
дамытуға ұмтылады.
Кәсіби
дәрежесі
жетілген,жаңашыл,
зерттеушілік
ерекшілігі
дамыған ұстаз.

Мұғалімнің психологиялық-педагогикалық құзіреттілігін диогностикалау мен дамыту мақсатында
әдістемелік семинар бағдарламасын ұсынамын.Семинардың мақсаты: Жалпы мұғалімдердің
психологиялық-педагогикалық құзіреттілігін және жекелей кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапаларын дамыту, кәсіби жеке тұлғалық өзін-өзі жетілдіру үрдісін жандандыру.
Семинар міндеттері:
- тақырыпты теориялық негізінде мұғалімдерде ППҚ және оның тұлғалық-әрекеттік компоненттері
туралы түсінік қалыптастыру;
- оқушылармен қарым-қатынастың тиімділігін қамтамасыз ететін кәсіби сапаларды дамытудың
қажеттілігін саналы түрде ұғынуларына әсер ету:рефлексивтілік, эмпатиялық, икемділік қарым-қатынасқа
түсушілік, ытымақтасып жұмыс атқаруға қабілеттілік;
- ППҚ-тің жекелей компоненттерін диагностикалау тәсілдерімен мұғалімдерді таныстыру және
олардың қалыптасу кезеңдерін анықтау;
Педагогтардың кәсіби-жеке тұлғалық өзін-өзі дамытудың әдіс-тәсілдері туралы түсініктерді
қалыптастыру және меңгерту жағдайларын қалыптастыру;
Семинар 18 сағатқа арналып жасалған.
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Рет
саны

Семинар тақырыбы

Сағат
саны

Формасы

Практикум

Қорытынды,
Нәтижесі

1

Педагогтың
психологиялықпедагогикалық
құзіреттілігі туралы
түсінік.

Семинар

2

2

Лекция,
баяндама

2

Педагогтың кәсіби
сипаттамалары және
маңызды жеке тұлғалық
сапаларын анықтау
әдістері.

Әдістемелік семинар-аукцион

2

2

Іс-тәжірибе
алмасу

3

Педагогтың
коммуникативті
құзіреттілігі –
құрастырушы кәсіби
және жеке тұлғалық
қарым-қатынас негізі .

Семинар

2

1

Пікір алмасу

4

Білім беру үрдісінде жеке
тұлғалық бағыттағы
өзара әрекеттесуге
педагогтың даярлығы.
(дарынды баламен
жұмыс)

Дөңгелек үстел

1

2

Пікір алмасу

5

Мұғалімнің кәсіби
қызметінің рейтингілік
қорытындысын анықтау
әдістемесі

Әдістемелік
Семинар

2

2

Іс-тәжірибе
алмасу.

Тақырып-1.Педагогтың психологиялық-педагогикалық құзіреттілігі туралы түсінік.
Педагогтың ППҚ күрделі кәсіби-жеке тұлғалық сипаттама ретінде қарастыру. Оның құрылымдық
компоненттері: педагогикалық-психологиялық сауаттылық,психологиялық-педагогикалық іскерлік,кәсіби
маңызды жеке тұлғалық сапалар.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалардың коммуникативті кешені:реф
лексивтік,эмпатиялық,икемділік,қарым-қатынасқа түсушілік ынтымақтасуға қабілеттілік,эмоционалдық
тартымдылық.
Тақырып-2.Педагогтың кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапаларын анықтаудың әлеуметтікпсихологиялық әдістері.
Педагогтың өзінің кәсіби-жеке тұлғалық қасиеттерін зерттеу және оның қажеттілігі. Өзін-өзі диагностикалау мақсаты. Диагностикалық әдістемелер және түзетушілік-дамытушылық потенциалы.
Педагогтың кәсіби біліктілігін зерттеу. Педагогтың субьективті бақылау кезеңдерін зерттеу. Педагогтың
ынтымақтасуға қабілеттілігін диагностикалау (бақылау әдістері,тест,эксперттік бақылау).
Тақырып -3.Педагогтың коммуникативті құзіреттілігі-құрастырушы кәсіби және жеке тұлғалық
қарым-қатынас негізі.
Коммуникативті құзіреттілік педагогтың кәсіби қызметінің құрамдас бөлігі ретінде; үш негізгі
коммуникативті фунциялардың бірігуі ретінде-әсер ету (қалыптастыру ретінде),ұйымдастыру (іздену
ретінде) және мәліметті тасымалдаушы.
Білім беру үрдісіндегі жеке тұлғалық өзара әрекеттесу мәселелері оларды әлеуметтік-психологиялық,жас
ерекшеліктік және рөлдік бағыттағы көзқарастар бойынша сараптамалау.Педагогикалық қарым-қатынаста
жеке тұлғалық позицияны анықтау.
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Тақырып-4.Білім беру үрдісінде жеке тұлғалық бағыттағы өзара әрекеттесуге педагогтың даярлығы
Жеке тұлғалық бағыттағы өзара әрекеттесуге педагогтың даярлығы туралы түсінік.Даярлықтың мүмкін
түрлері:құндылық,мәліметтік,мінез-құлықтық,іс-әрекеттік,жеке тұлғалық.Сабақта және сабақтан тыс (дарынды баламен жұмыс) жеке тұлғалық бағыттағы өзара әрекеттесу жағдайлары.
Тақырып-5.Мұғалімнің кәсіби қызметінің рейтингілік қорытындысын анықтау әдістемесі. Сабақтың
дамытушы потенциалын жүзеге асыруға педагогтың қабілеттілігі анықталады.Педагогтың жеке
тұлғалық бағыттылығы-жеке тұлғаны дамыту .Педагогтың негізгі міндеті-сабақтың дамытушы потенциалын жүзеге асыру.Сабаққа қойылатын негізгі талаптарды орындау,тиімді әдіс-тәсілдерді,құралдарды
қолдану;педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін бақылау.Сабақты психологиялық талдау.Педагогикалық
қауымдастықта педагогтың кәсіби деңгейін көрсететін факторлар.Педагогтың жеке тұлғалық дамуы және
кәсіби сапаларының көрінісі қамтылады.Педагогикалық өзара әрекеттесу жағдаяттарына сараптама жасалады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде «әр баланың
жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын дамыту» сияқты өзекті
мәселелер енгізіліп отыр. Мұғалім өз саласы бойынша пәндік білімі жетік,педагогика мен психологияны
толық меңгерсе,әр уақытта өз әрекетін дұрыс ұйымдастырып отырса,онда өзінің педагогикалық шеберлігін
кәсіби тұрғыдан шыңдай түседі.Жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған келелі мәселе-білім беру, ғылымды
дамыту, өркениет біткеннің өзегі,білім,ғылым тәрбие екендігінде ешкімнің таласы жоқ.Осы орайда білім
ордасы –мектеп,ал мектептің жаны-мұғалім болып табылатыны баршаға мәлім. А.Байтұрсыновтың «Мектеп керектері» еңбегінде былай деп көрсетілген: «Мұғалім қандай болса,мектеп һәм сондай болмақшы.
Яғни,мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.Солай болған соң ,ең
әуелі мектепке керегі –білімді, педагогикадан, әдістемеден хабардар,жақсы оқыта білетін мұғалім...» Ұстаз
қолында адам тағдыры,ел тағдыры тұрады,мұғалім өсіп,дамып келе жатқан ұрпақпен жұмыс атқарады.
Мұғалім сөзімен, іс-әрекетімен мәдениетімен, білікті білімімен,ұйымдастырушылық қабілетімен, балалармен тіл табысудағы қасиетімен асқақ,өз кәсібін қадірлеген ұстаз ғана педагогтың мәртебесін биік
ұстай алады. Қазіргі қоғамға қажетті де, осындай ұстаздар. Кез-келген елді әлемге танытатын –білімі
мен ғылымы. «Мектеп-әлеуметтік мәселенің ең өзектісі» деп Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев үкіметпен
жұртшылық назарын жалпы білім беретін мектептің қызметін көтеруге аударып отырған жағдайда
жаңа заман мұғалімінің жауапкершілігі арта түсуде. [6,176-177-б]. «Маған жақсы мұғалім бәрінен де
қымбат,өйткені мұғалім-мектептің жүрегі» -деп қазақтың ұлы педагог-ағартушысы Ы.Алтынсарин
айтқандай:қазіргі мектеп алдындағы міндеттерді шешуде мұғалімнің кәсіптік мәдениеті және кәсіби
шеберлігі басты шарт екені аян. Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші,
жаттандылықтан аулақ,практикалық қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген психологпедагогтік диагностика қоя білетін іскер мұғалім қажет. Қазір заман өзгерді, қоғам өзгерді, қоғамдық
қасиеттер, ата-ана мен бала психологиясы өзгерді. Қазіргі балалардың көпшілігі еш нәрседен қорқа
қоймайтын,өзінің өміріне тек тиімділік тұрғысынан қарайтын ,іскерлікке бейім, романтик қиялшыл емес
жауапкершілікті жете қабылдамайтын, көп нәрсеге сене бермейтін,жан ашырлығы бауырмалдылығы аз
адамдар. Сондықтан кез-келген мұғалімдерді олардың жан дүниесі қабылдамайды. Олардың сұранысы
өте биік. Бүгінгі күнгі мектеп мұғалімі жан –жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар болғанда
ғана жаңа формациядағы ұстаз бола алады.ХХІ-ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар зор. Мұғалім
өзіндік жеке көзқарасы бар, соны қорғай білетін,жігерлі тұлға,зерттеушілік,ойшылдық қасиеті бар маман,
білімді де білікті көп оқитын,көп білетін,білімін күнделікті ісіне шебер қолдана алатын, оқушының өз
бетінше білім алуына үйрете алатын болуы керек. Қазіргі мұғалімде ұйымдастырушылық, құрылымдық,
бейімділік,сараптамалық қабілеттері болуы тиіс. Ол сонымен бірге ұлттық құндылықтарды яғни этнопедагогика, этнопсихология негіздерін меңгерген, ғаламдасуға байланысты «Интернет» жүйесін меңгерген,
әлемдік білімге сай,мәдениеті жоғары жеке тұлға тәрбиелей алатын ұстаз болуы керек. 21-ғасыр –
ақпараттық-қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі,айналадағы дүниеге,адамның денсаулығына
байланысты, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Мұғалім-қоғам айнасы. Бүгінгі мұғалім
кім? Бүгінгі мұғалім-ана, бала бағбаны, қоғам қайраткері, оқытушы, ұстаз, оқулық авторы, технолог,
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жаңалықты дәріптеуші, таратушы. Педагогикалық еңбекті ұйымдастырудың моделін жасау-қоғамдықэкономикалық сферадағы өзгерістерге сай шығармашылық, жаңашылдық білім беру жолдарын талап
етеді. Сондықтан мектептерде мұғалімнің кәсіби шеберлігі, мәдениеті, жоғары болып, шығармашылықпен
жұмыс атқарып, өз білімін үнемі көтеру қажеттігі туындайды. Ұлттық мемлекеттің дамуы,өркениеті
негізгі үш шешуші кезеңнен тұрады:1. Жаңа ғылыми жаңалықтарды игеруі. 2. Білім деңгейін көтеруі. 3.
Мамандардың кәсіби білімімен айқындалуы. Белгілі педагог К.Ушинский «Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз
көтеріп отырғанда ғана мұғалім.Оқуды ,ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі де тоқтайды» -деген.
Сондықтан ұстаз-шәкірт-ұстаз болуы қажет. Мұғалімнің мәдениеті мен шеберлігін, интеллектуалдығын
анықтауға төмендегідей талаптар қойылады:
1. Мұғалімнің сыртқы келбетінің мәдениеті;
2. Мұғалімнің өзін-өзі басқару шеберлігі;
3. Мұғалімнің кәсіби мәдениеті,әдептілігі,сөйлеу шеберлігі,шешендік қасиеті,өзін қоғамдық орындарда ұстауы,дауыс ырғағы,өнері,жан-жақтылығы.
4. Ілтипаттылығы,сенімі,әділдігі,төзімділігі. [5, 112-113-б].
Ұстаздық қызметтің қыры мен сыры мол,сондықтан да ұстаздар өз ісінің қыр-сырын жетік меңгерген
болса, бүгінгі қоғамымызды байытатын, дамытатын,жаңартатын адам тәрбиелеуде мол мүмкіндік ашылатыны сөзсіз. Мұғалімнің кәсіби білік дағдылары –оның жеке кәсіби педагогикалық мәдениетін көрсететін
өлшем. Олай болса жаңаша өмірге бет бұрып,жаңаша ой түзеген егемен еліміздің ұрпағын білім нәрімен
сусындататын саналы тәрбие ,сапалы білім беретін жеке тұлға, мәдениеті мен кәсіби шеберлігі шыңдалған
мұғалім –ғасыр көшін бастаушы болып табылады. Тәуелсіздігіміз-халқымыздың ғасырлар бойы армандап қол жеткізген бақыты, оның ірге тасы мықты болып, нығаюы жас ұрпақтың терең білімі мен тәлімді
тәрбиесіне тікелей байланысты. Саналы білім-ел экономикасын, саясатын әлем алдында бәсекеге қабілетті
болуға сай мазмұнды білім беруді ұйымдастыру -12 жылдық оқуға көшуге тікелей байланысты. 12-жылдық
білім берудің негізгі мақсаты-еліміздегі білім беру жүйесінің құрылымы мен мазмұнын толықтай өзгерте
отырып, жаңа заманға сай мектеп құру. Мектепті бітірген әрбір шәкірттің мақсаты айқын,міндеті нақты,өз
қажеттілігін қанағаттандыруды көздейтін білімді іздеуге қабілетті болуы тиіс.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДСТВАМИ
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Аңдатпа
Осы мақалада адамның негізгі қажеттілігінің бірі-танымдық қажеттілігін дамытуға психологиялық
жағдай жасау қарастырылады. Ақыл-ой және танымның негізгі категориясының бастауы көніл бөлу
және ес болып табылатынын ескере отырып, бірінші кезекте оларды дамыту үшін оқу-тәрбие үдерісін
ұйымдастырудың тиімді формаларын қолдану қажет. Автордың пікірі бойынша, қазіргі заманға сай
мектептерге тән болып табылатын, танымдық., іс-әрекеттің жеке-топтық ұйымдастыруының маңызды
жүйесі аталған форма болып табылады.
Аннотация
В данной статье рассматривается создание психологических условий для развития одной из основных
потребностей человека-потребности познания. Исходя из того, что внимание и память являются составляющими категориями познания, необходимо, в первую очередь, применять более эффективные формы
организации учебно-воспитательного процесса для их развития. По мнению автора одной из таких форм
является индивидуально-групповая организация познавательной деятельности, которая должна стать не
эпизодическим явлением, а системой в современной школе.
Abstract
In this article we can see creating of psychological conditions for the evolution of one of the main human
requirements. Therefore attention and memory is the beginning of mental evolution and constituent category
in cognition, so it is necessary to use more effective forms for the development of organization of teaching and
educational process. In author’s opinion, one of such forms is individual and group organization of the cognitive
activity, which must not be an episodic all event, but the system in a modern school.
Потребность в познании это – одна из самых начальных потребностей человека. В отличие от способностей, которые необходимо как бы «взращивать» из задатков, с потребностью в познании человек
рождается...[1,c.12] Тем не менее, и она нуждается в заботливом и разумном воспитании: познавательную
потребность с самого раннего детства нужно поддержать, укрепить и развить.
Для обеспечения благоприятного развития исследовательской потребности необходимы, прежде всего,
создание климата доверия к ребенку, максимальное развитие его уверенности в себе, интересов и склонностей, обеспечение связей умственной деятельности с положительными эмоциями.
В педагогике «потребностей», предложенной В.А.Сухомлинским, психологическая основа метода воспитания – обращение учителя к интересам и потребностям школьника и создание психолого-педагогических условий для их развития…[2, c.5] Какие же потребности надо развивать в первую очередь? На какие,
именно, нужно опираться, чтобы вызвать у ребенка стремление к развитию своих способностей, желание
учиться?
Речь, конечно, в первую очередь, должна идти о внимании, которое без всякого преувеличения можно
назвать началом всех начал умственного развития.[3, c.17].
Следующее важное условие укрепления познавательной потребности – развитие памяти. Следует отметить, что возможности произвольного запоминания, точно такие же, как и произвольного внимания,
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имеют самое прямое отношение к познавательной потребности. Не владеющий произвольным запоминанием ребенок фактически не сможет усваивать сколько - нибудь сложную и тем более не очень интересную информацию…[3,c.37] Именно поэтому школьники с недостаточно развитым произвольным запоминанием буквально обречены на поиск легкой информации. Именно у них познавательная потребность
превращается в псевдопознавательную, развлекательную [3, c.44].
Следует иметь в виду, что наша память чрезвычайно послушна и почти всегда подчиняется той, иногда
не всегда хорошо осознаваемой задаче, которую мы перед собой поставили.
Учащиеся с высокоразвитой познавательной потребностью характеризуются именно установкой на
длительное запоминание. То есть, запоминая что-либо интересное или важное, они часто неосознанно, а
иногда вполне осознанно, дают себе задание «запомнить навсегда». И это самым прямым образом влияет
на возможности познания: потребность в познании и возможности познания прямо зависят от имеющегося познавательного фонда и от способов усвоения нового.
Школьники с низкой познавательной потребностью значительно меньше обращали внимание на особенности своей памяти, считая, что главное – как можно больше повторять материал, причем, независимо
от особенностей своей памяти, предпочитали повторять его вслух, хотя некоторым школьникам это нисколько не помогало в процессе запоминания, а в некоторых случаях даже мешало.
По всей вероятности, учителю целесообразно провести беседу и специальные практические занятия
с недостаточными развитыми в познавательном отношении учащимися. Развитие внимания и развитие
памяти школьника предполагает полно сформированную систему интересов школьника. Если ребенку неинтересно читать, надо не только формировать более развитые возможности внимания и запоминания, но
и целенаправленно искать что же все-таки может быть ему интересно [2, c.32]. Только тогда возможности
внимания к памяти могут в достаточной мере проявиться и закрепиться.
В настоящее время учителя активно ищут более эффективные формы организации учебно-воспитательного процесса. Все большее распространение находит индивидуально-групповая форма организации
познавательной деятельности школьников. Это явление не случайно и объясняется тем, что включение
учащихся на уроке в деловое общение, соответствующее по характеру «ведущей деятельности» подросткового возраста, обеспечивает высокую познавательную активность ребят, что, несомненно, положительно сказывается на эффективности процесса обучения. Под коллективной познавательной деятельностью
подразумевается такая форма учебной работы, при которой;
- цель деятельности осознается учащимися, как единая, требующая объединения усилий всего коллектива;
- организация деятельности предполагает разделение функций и обязанностей между ее участниками;
в процессе деятельности между участниками устанавливаются отношения взаимной ответственности,
зависимости и взаимопомощи;
- контроль, корректировка и оценка деятельности осуществляется не только педагогом, но и самими
учащимися…[4,c.9]
Один из вариантов организации коллективной познавательной деятельности учащихся заключается в
образовании на уроках рабочих групп.
Такая форма получает все большее признание учителей. Для ее организации со стороны учителя необходим особый подход к комплектованию групп, отбору содержания и методов обучения, к критериям
оценки как групповой, так и индивидуальной деятельности учащихся.
Для успешной работы групп учащихся необходимо, чтобы каждый школьник овладел элементарными
умениями самостоятельной познавательной деятельности. Особое значение в данном случае имеют умения работать с учебником, умение наблюдать, фиксировать полученные результаты и на их основании
делать выводы. Поэтому важно, чтобы учитель перед началом организации групповой работы достаточно
четко представлял уровень познавательной самостоятельности как отдельных учащихся , так и в классе
в целом, а на начальных этапах работы с группами уделял особое внимание формированию приемом самостоятельной деятельности. С этой целью учителю следует проводить более подробный инструктаж,
раскрывающий последовательность действий учащихся при выполнении работы, делать дополнительные
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консультации отдельным группам, чаще осуществлять систематизацию и коррекцию знаний и умений
учащихся при изучении темы [4,c. 41].
Успех коллективной работы определяется в значительной степени составом групп. Их комплектование
– сложная педагогическая проблема.
Практика показывает, что оптимальная численность функционирующих на уроке групп не должна превышать 6 человек. При их комплектовании необходимо руководствоваться двумя основными критериями:
уровнем знаний и умений учащихся по предмету и взаимоотношениями учащихся. В учебном процессе
предпочтение отдается группам, в состав которых входят учащиеся с различным уровнем знаний. Работы с
группами, объединяющими школьников с одинаковым уровнем знаний, требует от учителя особого, дифференцированного подхода к управлению учебно-познавательной деятельностью и значительных затрат
времени на обучение и выравнивание групп.
При проведении внеурочных занятий могут быть образованы и однородные по составу группы. Их
комплектование в данной ситуации обусловлено повышенным интересом учащихся к той науке, направление которой представляет кружок или факультатив.
При индивидуально-групповой организации познавательной деятельности важно подготовить учащихся к восприятию и осмыслению изучаемого материала. Школьники должны четко усвоить, какие знания и умения им необходимо получить в результате самостоятельного изучения определенного материала.
Они должны представлять перспективу своей деятельности на несколько уроков вперед…[4,c. 54]. Поэтому единицей учебного процесса в данном случае является не урок, а целая учебная тема. При ее изучении
обычно выделяется несколько этапов.
1-й этап – инструктаж, вводная беседа или лекция, в ходе которой учитель раскрывает наиболее важные
идеи, положения и понятия темы, обращает внимание на межпредметные связи, а также формирует познавательные и проблемные задачи, которые учащимся придется решать в процессе изучения материала.
2-й этап – самостоятельная работа школьников с последующим обсуждением ее результатов внутри
каждой группы. Как правило, работа проводится по инструкции, разработанной учителем. При проведении самостоятельной работы учитель и отдельные лучшие ученики могут выступать в роли консультантов.
3-й этап - систематизация и коррекция знаний. Учитель проверяет, как усваивается школьниками изученный самостоятельно материал.
4-й, заключительный этап включает обобщение и оценку знаний школьников. Опыт показывает, что
обобщение и оценку знаний учащихся целесообразно проводить через 4-6 уроков. Если на изучение материала предусматривается значительно больше времени, то ее целесообразно разбить на две или несколько
подтем. После изучения каждой подтемы проводится контрольно-обобщающий урок, а в заключение –
семинар или конференция.
Накопительный опыт в организации коллективной познавательной деятельности показывает, что такая
форма учебной работы способствует развитию мышления, интересов и склонностей учащихся, реализует
их потребности в общении со сверстниками, способствует формированию имений работать в коллективе.
В заключение хочется добавить, что прочное усвоение программного материала учащимися, положительное влияние на их развитие и воспитание будут достигнуты лишь в том случае, когда индивидуальногрупповая организация работы в деятельности учителя и учащихся станет системой, а не эпизодическим
явлением.
Использованная литература
1. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 1986.
2. Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании. Киев, 1983.
3. Ермолаев О.Ю. Внимание школьника. М.: Знание, 1987.
4. Виноградова М.Д. Коллективная познавательная деятельность. М.: Просвещение, 1983.

173

РАЗВИТИЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЯЗЫКОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Самашева С.К., Азирбаева Ж.К.
учителя казахского языка и литературы
КГУ «Специализированная школа-лицей
№34 для одаренных детей»
г.Усть-Каменогорск
Республика Казахстан
Аңдатпа
Оқу үрдісінің қорытындылары тек пән сабақтары, біліктілікпен дағды ғана емес сонымен қатар
негізгі компетенциялар да бола алады.Оқушылардың компетенцияларды білгені оқу әрекетінің өнімді
көрсеткіші.Туындаған жағдайдан шығу үшін интеграциялық сабақтарға жүктелдік. Бірнеше тілділікті
сабақтарда, сабақтан тыс кезде қалыптастыру сұрақтары,сабақ үстінде тілдік орта қалыптастыру арқылы
шешіледі.
Аннотация
Результатом учебной деятельности становятся не только предметные знания, умения и навыки, но и
ключевые компетенции. Приобретение учащимися компетенций является показателем продуктивности
учебной деятельности. Один из путей выхода из сложившейся ситуации связан с возрождением интегрированных уроков. Вопрос формирования полиязычия через урочный и внеурочный потенциал, прежде
всего, должен решаться путем создания речевой среды на школьных занятиях и во внеклассной работе,
путем создания проблемных ситуаций, речевых обстановок, необходимых для размышлений над языковыми явлениями разных языков.
Abstrsct
Not only subject knowledge, skills becomes the result of educational activity, but also the key competencies.
The acquisition of competencies by pupils is the indicator of pupils’ productive learning activities.
One way out of this situation is connected with the revival of integrated lessons. The question of forming
polilanguage through the fixed and after hour potential first of all it must be solved by creating of the speech
environment in school and in the out-of-class work through the creation of problem situations, speech situations
which are necessary for reflection over the language phenomena of different languages.
Деятельность человека в своем многообразном проявлении является условием его развития. Учебная
деятельность, как и любая деятельность, завершается достижением определенных результатов. Современные требования к образованию таковы, что результатом учебной деятельности становятся не только предметные знания, умения и навыки, но и ключевые компетенции. Приобретение учащимися компетенций
является показателем продуктивности учебной деятельности.
В реальной практике организация продуктивной деятельности учащихся сталкивается с рядом трудностей, что обусловлено перегруженностью содержания каждого учебного предмета, выходящего за пределы познавательных возможностей учащихся в каждом классе. Один из путей выхода из сложившейся
ситуации связан с возрождением интегрированных уроков, и предполагает новое понимание принципа
интеграции в образовании [2, с.115-116].
Понятие интеграции в педагогику пришло в 80-ые годы, и оно стало обозначать высшую формулу
межпредметных связей. Интеграция дает возможность показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, и исключает дублирование, а значит, освобождает учебное
время для изучения другого явления [3, URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_
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id=6732 дата обращения: 01.11.2012]. Проблема взаимосвязи дисциплин лингвистического цикла всегда
стояла очень остро. Перед нами встала задача выработки согласованных взглядов на объем и содержание
разделов лингвистических дисциплин и учет связи их с другими школьными дисциплинами. Каждый педагог должен рационально использовать внутрипредметные и межпредметные связи в учебном процессе
[5, с.25].
Лингвистические дисциплины являются не только теоретическими, но и практическими, направленными на выработку навыков правильной речи. Русский, казахский, английский языки изучаются не только
как объект исследования, научного анализа и описания в диахроническом и синхронном аспекте, но и как
предметы практического усвоения [6, с.15].
Школа должна готовить функционально грамотную полилингвальную и поликультурную личность и
создавать условия для социального, интеллектуального, личностного развития индивидуальности носителя языка. Полилингвальная языковая личность – это компетентный носитель родного и неродного языков.
Это носитель, способный в силу лингвистического мышления и языкового знания, развитого чувства языка, языкового вкуса, готовности к использованию языка во всем многообразии его функций:
• Оперативно и эффективно ориентироваться в многоязычном информационном пространстве,
• Продуктивно в отношении себя и партнеров по речевой коммуникации участвовать в разножанровых диалоге и полилоге,
• Гибко и системно использовать потенциал лингвистического образования для саморазвития и самореализации в речевом пространстве, продуктом которого выступает текст высокой культурологической и
этнокультурной маркированности.
В соответствии с вышеизложенным, функционально грамотный носитель 2-х и более языков должен
системно и устойчиво проявлять 4 компетенции:

Компетенции
Языковая
компетенция
это владение
«системой
сведений об
изучаемом языке
по его уровням:
фонетика,
лексика, состав
слова и
словообразовани
е, морфология,
синтаксис
простого и
сложного
предложения,
основы
стилистики
текста».

Речевая
компетенция

Коммуникативна
я компетенция

Этнокультуровед
ческая
компетенция

это владение
«способами
формирования и
формулирования
мыслей
посредством
языка и умение
пользоваться
такими
способами в
процессе
восприятия и
порождения
речи».

это «знания,
умения, навыки,
необходимые для
понимания чужих
и порождения
собственных
программ
речевого
поведения,
адекватного
целям, сферам,
обстановке
общения».

это «знания,
умения, навыки,
необходимые для
понимания чужих
и порождения
собственных
программ
речевого
поведения,
адекватного
целям, сферам,
обстановке
общения».

Содержание указанных компетенций свидетельствует об ориентации научнометодической системы формирования функциональной грамотности на восприятие
языковой личности и перспективе в отношении
нее полилингвального образования,
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востребованность которого очевидна в современном поликультурном и многоязычном
информационно-коммуникативном пространстве Республики Республика Казахстан [4,
с.116]. Интегрирование учебного материала проводилось нами с опорой на
возможности внутрипредметных и межпредметных связей.

сложного
предложения,
основы
стилистики
текста».

порождения
речи».

общения».

общения».

Содержание указанных компетенций свидетельствует об ориентации научнометодической
системы
формирования
функциональной
грамотности
на восприятие
Содержание
указанных
компетенций
свидетельствует
об ориентации
научно-методической
системы
языковой
личности и перспективе
в на
отношении
полилингвального
образования,в отноформирования
функциональной
грамотности
восприятиенее
языковой
личности и перспективе
которого
очевиднавостребованность
в современном поликультурном
и многоязычном
шении востребованность
нее полилингвального
образования,
которого очевидна
в современном полиинформационно-коммуникативном
пространстве Республики
Республика
Казахстан
[4,
культурном
и многоязычном информационно-коммуникативном
пространстве
Республики
Республика
с.116].
Интегрирование
учебного
проводилось нами
нами
с опорой
на
Казахстан
[4, с.116].
Интегрирование
учебногоматериала
материала проводилось
с опорой
на возможности
возможностии внутрипредметных
и межпредметных связей.
внутрипредметных
межпредметных связей.
воспитания
функционально
грамотнойналичности
на своих
урокахследующим
мы
ПроблемуПроблему
воспитания
функционально
грамотной личности
своих уроках
мы решили
следующим
Кафедрами
казахского языка
языка,и литературы
русского языка,
образом.решили
Кафедрами
казахскогообразом.
языка, русского
языка, английского
была создана
английского языкаобразования
и литературы
была
создана модель
полилингвального
модель полилингвального
через
реализацию
принципов
интеграции. образования
через реализацию принципов интеграции.
Структура полилингвального образования

Уроки по
вертикали

Интегрированные
уроки

Вводные и
обобщающи
е уроки
Бинарные
уроки

Создание единых
программ
формирования
ведущих понятий,
законов языка,

Интегрированные
курсы и
спецкурсы

Межпредметные
конкурсы (казахский,
русский, английский
языки, литература)

Уроки
межпредметно
го общения

Моделирование

Защита
межпредметных
учебноисследовательских
проектов

Вопрос формирования полиязычия через урочный и внеурочный потенциал, прежде всего, должен
решаться путем создания речевой среды на школьных занятиях и во внеклассной работе, путем создания
проблемных ситуаций, речевых обстановок, необходимых для размышлений над языковыми явлениями
разных языков. Мобилизация в системе знаний, умений и навыков, получаемых на уроках разных языковых дисциплин, будет вести к необходимости расширения и воспроизводства их и вне учебной деятельности, то есть в повседневной жизни.
Таким образом, в основу работы учителей-словесников должна быть положена идея интеграции – весь
мир человеческой культуры, который охватывает все его виды: умственную и интеллектуальную культуру, нравственную, эстетическую, физическую, экологическую и экономическую культуру, семейную и
политическую, правовую культуру.
Модель билингвального образования предполагает интегрирование:
1. содержания образования (программного материала)
2. внеклассной работы (см. приложение)
3. тематики научных проектов школьников (см. приложение)
Реализуя работу в соответствии с представленной выше структурой, преподаватели ориентируются
на достижение высоких результатов в развитии субъектности личности, что позволит беспрепятственно
реализовать выпускникам свои способности в современном обществе.
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3. тематики научных проектов школьников (см. приложение)
Реализуя работу в соответствии с представленной выше структурой,
преподаватели ориентируются на достижение высоких результатов в развитии
субъектности личности, что позволит беспрепятственно реализовать выпускникам
свои способности в современном обществе.
Прогнозируемые результаты развития функционально грамотной личности
учащихся

Формирование
общеучебных и
специальных
умений и
навыков

Целостное
научное
видение
объекта,
явления

Прикладная
направленн
ость знаний

Умение
проявлять
функциональн
ые

Социальноприменимые
качества

Достижение учащимися ожидаемых результатов не только подтверждает значимость совместной деяДостижение
учащимися
ожидаемых
результатов
не только подтверждает
тельности учителя
и учащихся,
но и позволяет
расценить
ее как продуктивную.
значимость совместной деятельности учителя и учащихся, но и позволяет расценить ее
как продуктивную.
Продуктом
совместной деятельности учителя и учащихся является:

• обощенное знание о рассматриваемом объекте как элементе целостной картины мира
Продуктом
деятельности
учителя и учащихся
является:
• предметные
умения совместной
и навыки, готовность
к самостоятельному
решению
учебной проблемы. Таким

обощенное
знание
о
рассматриваемом
объекте
как
целостной
образом, функциональная граммотность – дидактическое условие развития элементе
позновательно
– коммуникакартины
мира
тивной деятельности одаренных учащихся.
предметные
и навыки, готовность
к самостоятельному
решению
Специалисты доказывают,
что умения
духовно-нравственное
формирование
личности происходит
путем приучебной
проблемы.
Таким
образом,
функциональная
граммотность
–
своения ей общественно-исторического опыта человека в процессе предметно-практической деятельнодидактическое
условие
развития
позновательно
–
коммуникативной
сти и усвоения норм социально-этических отношений и общечеловеческих гуманистических отношений в
деятельности
одаренных
учащихся.образования можно сформулировать следующим
целом. На наш взгляд,
цели школьного
билингвального
образом:
▪ предоставление всяческих возможностей для развития и реализации личностью ребенка собственных
способностей, потребностей, жизненных целей;
▪ признание ценности человеческой жизни и детства как ее особого самоценного периода;
▪ признание, принятие и понимание разнообразных национольно-культурных установок общества как
равноправных и равноценных, в умении понимать их, учитывать в общении и деятельности – поликультурное образование;
▪ создание условий для поликультурного образования, направленных на развитие у детей способности
одинаково успешно жить как в окружении доминирующей культуры, так и своей собственной.
Все эти условия с успехом могут быть реализованы на уроках казахского, русского, английского языков и литературы.
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РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ТРЕНЕРА
Сапарова Г.С.
Семипалатинский государственный педагогический институт
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада қысылшаң ойдың мағынасы тәлім-тәрбиеде, оқушылардың функциялық сауат
тылығының құралымында қарастырылады. Ол жаңа білімнің және жаңа технологияның қолданысының
дағдыларын, аспаптың түрлілігін және тәлім-тәрбиенің және өз әрекетінің түпкілікті анализының стратегиясын сұрайды
Аннотация
В статье рассматривается значение критического мышления в обучении, в формировании функциональной грамотности учащихся.Это требует получения новых знаний и навыков применения новых технологий, разнообразия инструментов и стратегий обучения и постоянного анализа своих действий.
Abstract
The article discloses the importance of critical thinking in education, in the formation of functional literacy
of students. This requires new knowledge and skills to use new technologies, a variety of tools and strategies for
learning and continuous analysis of their actions
Критическое мышление человека представляет собой способность осмысливать, оценивать, анализировать и синтезировать информацию, полученную в результате собственного наблюдения, рассуждения и
опыта. Это способность принимать во внимание альтернативные решения, внедрять новые способы мышления и развивать критическое мышление у других. Критически мыслящий человек обладает навыками
приобретения доказательств посредством наблюдения и слушания, а затем применяет соответствующие
критерии для принятия верного решения.
Развитию высокого уровня мышления через вовлечение учителей и учеников в совместные действия
по постижению смысла и знаний способствуют такие модели взаимодействия как исследовательский разговор, аргументация и диалог. Визуальные и устные источники информации позволяют обучающимся
использовать навыки аргументации, что делает процесс обучения более эффективным и личностным.
Исследования ученых показали, что интеллектуальные достижения учеников выше при их вовлечении
в обсуждения, диалог и аргументацию.
Направленность и содержание диалога являются существенными факторами в детском обучении.
Учителя должны согласовывать правила ведения диалога, создавать правильную диалогическую модель и использовать различные формы аргументирования, описанные в работах Мерсера – диспутивный,
кумулятивный и исследовательский разговор 3. .
Большую роль в развитии критического мышления учеников играют беседы в виде споров, соглашений, использования элементов исследовательского характера, принятий общих решений и ответов на
вопросы «Что?», «Как?», «Почему?» и т.д.
При получении и передаче любой информации во время обучения важную роль играет не только визуальное восприятие, но и речевой аппарат. Это подтвердили учителя, принявшие добровольное участие
вкоуч-сессии, проводимой нами в одной из общеобразовательных школ городаво время прохождения тренерской практики в школе по Программе второго (среднего) уровня. Занятие проводилось для группы
учителей с различным стажем работы, ведущих разные предметы в одновозрастных классах.Средний стаж
работы составлял 7,5 лет (от 3-х до 19 лет). Выполняя в соответствии с заданием немые сценки, они
сделали общий вывод о том, что язык играет важную роль в процессе обучения и для того, чтобы про-

178

цесс обучения был эффективным, учитель использует разные способы передачи информации: визуальный,
аудио и кинестетический.
Цель выбранной нами темы совпадала с желаниями учителей развить свое критическое мышление через практические занятия, а полученные знания использовать в их профессиональной деятельности. Некоторые из учителей группы ранее прошли обучение по критическому мышлению на различных семинарах
в рамках повышения квалификации. Тем не менее, имея знания об этой технологии обучения, не все умеют эффективно её применять на практике. Не всем удаются беседы в классе, объяснения учителей часто
проходят в виде монолога, а работа в группах носит формальный характер, нет разнообразия в выборе
форм и методов преподавания. Выбранная нами тема, возможно, поможет учителям уйти от традиционных подходов в обучении кболее современным.
Вопросы преподавания на наших занятиях рассматривались во взаимосвязи обучения с социальной наукой и изучении истории, географии, биологии и других дисциплин.Думаем, что критическое мышление
учителей посредством диалогового взаимодействия друг с другом и работы в коллективе поможет учителям для совместной работы и обсуждения различных вопросов в среде коллег; выслушивании и размышлении над ответами детей по предмету; планировании дальнейших действии по развитию критического
мышления детей, принимая во внимание их возрастную разницу; критическом размышлении о характере
диалога, необходимого для улучшения обучения в обстановке класса.
Для развития критического мышления на основе визуальных свидетельств и информации, полученной в устной форме, нами было организовано обсуждение одной из многих педагогических проблем, при
котором обучающиеся выдвигали свои собственные идеи и обсуждали их между собой.
Первое задание было нацелено на развитие критического мышления на основе визуальных свидетельств. В первой части было предложено описать на основе сравнительного анализа и синтеза фотографии двух разных городов, находящихся в разных странах. Что общего и какая разница? Что можно сказать
об истории этих городов, их культуре? Учителя рассуждали о населении, которое там проживает, хотя на
фотографиях не было изображений людей, о рельефе, о погоде и климате, архитектуре и делились имеющимися у них знаниями, связанными с их профессиональными особенностями и прежним опытом. Во
второй части задания мы усложнили задачу: необходимо было по предложенным рисункам видов транспорта сгруппировать их по классификационным таблицам, разработав для этого свои критерии.
Учителя не давали оценку фотографиям, хорошие они или плохие, мы нацелили их к попытке выбрать отдельные элементы для анализа, предложили таблицу, где перечисляются действия, которые можно использовать при описании фотографий. При группировке изображений ими использовался опыт и
полученные ранее знания. Если первое задание было выполнено с легкостью, то во втором учителя затруднились при классификации транспорта по категориям, значению, видам собственности, времени изобретения. Они задумались над тем, из каких источников можно получить дополнительную информацию
и убедились в том, что огромную роль в оценке той или иной ситуации или предмета играют правильно
составленные и тщательно отобранные критерии.
Для развития критического мышления через чтение было предложено сделать обзор литературы по теории Джона Дьюи и таксономии Блума. Мы преследовали цель показать роль работ этих исследователей
в обучении учеников по трем направлениям: познавательном, эмоциональном и психомоторном.
Учителя школ понимают, что преимущественную роль в обучении в условиях класса и формированию
высших форм мышления играет беседа. По мнению Мерсера 3. , беседа является неотъемлемой частью
обучения учеников. Учителю необходимо осуществлять контроль над ходом разговора, его тематикой,
актуальностью и содержательной сущностью, продолжительностью и уместностью. Взаимодействие со
сверстниками играет огромную роль в процессе обучения. При работе в парах или группах учащиеся находятся в равнозначном положении, нежели в беседах «учитель-ученик». Обучение опосредуется через
диалог, при этом учительиспользует речь как главный инструмент коллективного опыта.
По мнению Александера 1. диалоговое преподавание стимулирует и развивает учащихся. Обучение
с участием беседы в условиях класса имеет явные преимущества: ученики могут ясно выражать свое по-
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нимание темы; осознавать, что другие люди могут иметь разные идеи и мысли; имеют возможность обоснования своих идей; помогают учителю в его понимании стадии, на которой находится учащийся в процессе своего обучения. Беседа в классе способствует развитию критического мышления учащихся через
диалоговое взаимодействие друг с другом и работы в группах.
Раскрыть преимущества в обучении при участии ученика в беседе, происходящей в условиях класса,
было общей задачей предложенных учителям заданий. В одном из заданий мы предложилиучителям
написать на листах функции языка в процессе преподавания и обучения. В этом задании рассмотрена
доля беседы, которая используется учителем в диалоговых подходах изо дня в день при работе с классом.
Просьба к учителям была оставаться честными – это их собственный процесс развития. На листах ни одна
из команд не смогла записать долю беседы, используемой ими в процессе обучения. Тем не менее, это задание заставило их задуматься о том, как ведется обучение в их собственных классах и как полезен диалог
при коммуникативном общении.В конце задания коллеги сделали вывод о важной роли языка в процессе
обучения. Речь – главный инструмент для создания коллективного опыта. Обучение опосредуется через
диалог. Беседа с учителем и другими учениками является важным средством вовлечения ученика в мероприятия, которые могут способствовать развитию его понимания.
Какими же качествами должен обладать собеседник, чтобы состоялся диалог?
Для того, чтобы состоялась беседа в классе, способствующая полной передаче информации по теме, а
также проводить объективный опрос, в результате чего процесс обучения становится качественным и наиболее эффективным, собеседники должны уметь слушать и слышать друг друга, относиться к говорящему
с уважением, уметь поддержать разговор, концентрировать внимание слушателя на главных, ключевых
моментах и т.д.
В другом задании учителя заполнили таблицу «Оценка текущей практики: как обычно вы ведете
беседу с классом?». В этом задании раскрывается суть работ Александера 1. о том, что диалоговое преподавание использует возможности беседы, чтобы стимулировать и развивать учащихся. Путем диалога
преподаватели могут выявлять «здравый смысл» учащихся ежедневно, взаимодействовать с их идеями
и помогать им в преодолении непонимания. Беседа в обучении не является односторонним процессом
общения, напротив – взаимным процессом, в котором идеи проходят в двух направлениях и на этой основе продвигают обучение ученика вперед. В диалоге ученики являются равноправными партнерами и, по
Мерсеру, совместно приобретают знания или вовлекаются в процесс «обмена мыслями», немаловажную
роль при этом играет тип беседы, в которую вовлечены субъекты. Большинство дискуссий, способствующихколлективному пониманию и обучению, как отметили педагоги, представляют собой дискуссии,
в которых существует высокий уровень исследовательской беседы. Этот тип беседы особенно надо развивать учителям. Барнс и Мерсер [2, с. 3] также утверждают, что учителям необходимо развивать исследовательскую беседу. Используется этот тип беседы в малых группах, когда участники имеют общую
проблему. Обмениваются идеями и мнениями, обсуждают и оценивают идеи друг друга, создают коллективное знание и понимание.
Какие же факторы помогают использовать разговор в классе, а какие факторы, мешают? Учителя были
едины во мнении, что шум, большой контингент, различный уровень подготовленности, плохая дисциплина, наличие лидера в классе из числа неуспевающих учеников, неинтересная тема и другие факторы
мешают учителю вести полноценный разговор. Напротив, хорошая дисциплина, отсутствие отвлекающих
факторов, интересная тема, лидер из числа хорошо успевающих учеников, учащиеся с хорошей успеваемостью, дружелюбный настрой со стороны учителя и учеников и другие факторы создают благоприятную
среду для хорошей и полноценной беседы. Конечно, здесь использован был собственный опыт их практической деятельности и знание правил гигиены учебных заведений.
При построении беседывелика рольумения учителя правильно использовать технику постановки вопросов, особенно высокого порядка, а также использование начала предложений в качестве подсказки.
Очень важно учителю продумать эффективные вопросы,упорядочить их и использовать дополнительные данные для получения более глубокого объяснения. Большую помощь, на наш взгляд, окажут знания
таксономии Блума в понимании, как различные типы вопросов могут совершенствовать знания учащихся.
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Исследователями было установлено, что постановка вопросов по традиционной формуле «инициатива
- ответ - последующее действие» не дает возможности для диалогической беседы. Учителями был сделан
общий вывод: постановка вопросов являетсяключевым навыком, поскольку при удачной его формулировке он становится эффективным инструментом для преподавания и может поддерживать, улучшать и
совершенствовать обучение учеников.
Важным фактором в обучении через диалог является уровень активности класса. Разным группам
учителей предлагалось определить характеристики активного и пассивного классов и ранжировать их по
значимости. В активном классе на смену доминирующего на уроках «выступления учителя» предлагается
обучение, основанное на «выступлении ученика», а также интерактивное обучение.
В своих выводах учителя отметили, что речь учителя не должна превышать 20% речи учеников.
В одном из заданий учителя должны были отметить качества и особенности личности, характерные для
критически мыслящего человека. Обращается внимание к нескольким аспектам критического мышления.
В самом начале учителя задумались, но умелое направление лидера одной из групп помогло учителям
выполнить это задание с большим интересом. Отмеченные ими характеристики мы подвели под 5 характеристик критического мышления по Клустеру. Работа была эффективной и учителя провели успешное
ранжирование этих понятий на основе анализа. Логическим завершением этого задания было ранжирование качеств успешного учащегося.
Учителя акцентировали свое внимание на вопросе «Что означает обучение критическому мышлению?». Ответом на вопрос является обучение обоснованной оценке о том:
- Как, когда и какие вопросы необходимо задавать?
- Как, когда и какие методы обоснования использовать?
Одним из ключевых заданий, предложенных нами, было обсуждение какой-либо проблемы школы с
позиции «Шести шляп мышления». Мы благодарны некоторым учителям за откровения о том, что некоторые из них очень мало, а кто-то практически ничего не знают о шести навыках мышления. Поэтому мы
рекомендовали им изучить работы Эдварда де Боно, Бенджамина Блума и других ученых.
Для максимальной эффективности и закрепления инструментов критического мышления можно
представить себя в роли режиссера и снять видеоролик «Разные подходы к профессии», в котором раскрывается:
• готовность обосновывать и создавать порядок и значение из нашего жизненного опыта;
• желание быть непредубежденным, задавать вопросы и давать задания и критически оценивать идеи
других;
• быть открытым для критической оценки своих взглядов другими, и для возможности быть неправым;
• желание испытывать идеи и искать «правду».
Итоговое задание послужило рефлексией всего занятия. В этом задании учителям предлагалось изобразить на постере свои размышления о том, почему и как современным учителям нужно меняться? После активной и дружной работы в течение всего занятия коллеги с интересом приступили к выполнению
итогового задания. Очень интересно было наблюдать за вкладом каждого в коллективную работу. Сложно
было определить кто же все-таки лидер в каждой из команд? Пассивные и неуверенные в начале занятия
учителя оказались очень интересными собеседниками, активно высказывали свое мнение о современном
учителе. Далее, они сделали общий вывод к занятию. Они были едины во мнении, что для развития
критического мышления необходимо взаимодействие между учителями и учащимися посредством диалогового общения. Учителю нового поколения необходимо научиться проводить интерактивные уроки,
получать новые знания, умения и навыки. Для этого необходимо знать и применять новые технологии,
разнообразить инструменты и стратегии обучения, постоянно проводить анализ и оценивание своих действий. Очень важно слушать и анализировать ответы учеников, эффективно поддерживать их в процессе
обучения, реализуя принцип формативного оценивания и процесса «обучения в качестве оценивания»: не
только приобретая знания, но и формируя их.
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ПӘНІШІЛІК ҰҒЫМДАРДЫҢ БІРТҰТАСТЫҒЫН САҚТАЙ ОҚЫТУ ЖАЙЫНДА
Сарсенбаева Г. Х
Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық
институтының аға оқытушысы,
«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ
Педагогикалық өлшеулер орталығының
бағалау бойынша эксперті
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақала білімді интеграциялау, оның ішінде пәнішілік байланыстар арқылы біртұтастықты
сақтай оқыту жайындағы сұрақтар төңірегінде. Автор педагогикадағы осы мәселенің зерттелуі
төңірегінде айта келіп: «Пәнішілік байланыс дегеніміз – ғылымдар негізін дидактикалық бірлікке
(оқу пәні) құрастыруда алынатын ортақ негізге: идея, әрекет, әдіс т.б. сүйену арқылы пән ішіндегі
салалардың мазмұндық-әрекеттік тұрғыда кіріктірілуі», - деген өзінің тұжырымын айтады. 12
жылдық білім беруге көшу барысында бұл мәселе өзекті болып табылады.
Аннотация
В этой статье рассматриваются вопросы интеграции образования, а именно о целостном обучении на
основе внутрипредметных связей. Автор рассказывая об исследованиях по этой проблеме, делает концептуальный вывод: «Внутрипредметная связь – это интеграция содержательно-процессуального подхода отраслей внутри предмета при составлении основ наук в учебный предмет на общей основе: идеи,
деятельности, метода и т.д.». При переходе к 12-летнему образованию данная проблема является актуальной.
Abstract
This article concerns about the problems of integration of education, especially about integrated training
on the base of intrasubjective connections. The author talking about research makes the conceptual conclusion:
“Intrasubjective connection is an integration of content-processual approach of branches the subject within in
composition of science basis in subject on common base: ideas, activities, methods, etc. In the time of transition
to 12-years education this problem is actual.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев үстіміздегі жылдың 5-қыркүйегінде Назарбаев университетінде оқыған
«Қазақстан білім қоғамы жолында» тақырыбындағы интерактивті дәрісінде: «Бұл заман – білекке сенетін
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емес, білімге сенетін заман. Заманауи әлемде елдің қуаты, ең алдымен, білім мен ғылымда болатын уақытқа
келдік. Сол білімді қажетке жаратып, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен ғана бағаланады. Инемен құдық
қазғандай, қиын да күрделі, орасан қажыр-қайрат пен ерік-жігерді талап ететін білімсіз өмір тұл, бұл
заманда», - дей келе, «Білім – Ғылым - Инновация» үштігіне ден қою қажеттігін атап көрсеткендігі белгілі.
Ал, бұл Елбасы қойған мақсатқа жету үшін берілетін білім логикалық байланыста болуы тиіс. Мұны
жүзеге асырудың ең негізгі жолы – бастауыш мектептен бастап оқу үдерісінде пәнішілік байланыстардың
тұтастығын сақтай оқыту.
Бұл мәселе ежелден бері философ, психолог, педагог ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.
Мәселен, орта ғасырларда шығыс ойшылдары Омар Хайям, Әл-Фараби, Әл-Бируни, Ибн Сина табиғаттың
өзара қарым-қатынасын, байланысын философиялық тұрғыда түсіндіріп қана қоймай, тәрбие мен білім
беру ісінде ғылымдардың өзара байланысын қолдану қажеттігіне тоқталған. Сонымен қатар, ұлы ойшылдар
Әл-Фараби, Қожа Ахмет Ясауи, Абайдың көзқарастарында дүниені тануда табиғат заңдылықтарының
алатын орны ерекше екендігі атап көрсетілген.
Ал, чех педагогі Я.А.Коменский 1657 жылы жарық көрген «Ұлы дидактика» еңбегінде: «Мағынасыз
нәрсені қанша айтсаң да, түсіне алмайсың, бағалай да алмайсың, дәлірек айтсақ, оны еске түсіру де мүмкін
емес» деп, оқу материалдарындағы логикалық байланыстардың маңыздылығын атап, оны принцип
ретінде белгілеген еді. Осы арқылы оқыту үрдісінің тұтастығын қамтамасыз ету және оқушыларда білім
жүйесін қалыптастыру үшін «өзара байланыста болатын нәрселердің бәрі де сол байланыста оқытылуы
керектігін» ескертеді. Неміс педагогі А.Дистервег он затты бір қырынан оқытқаннан, бір затты он түрлі
қырынан қарастырудың пайдасы көп екендігін айтады. Орыс педагогі К.Д.Ушинский еңбектерінде әрбір
ғылымның өзіне тән ерекшелігі бар арнайы ұғымдарымен бірге, барлық ғылымдарға ортақ ұғымдары
болатындығы айтылады.
Ал, XX-ғ. басында қазақ ағартушылары А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабаев
еңбектерінде кешенді оқыту мәселесіне көп мән берген.
Кеңес дәуіріндегі педагог-ғалымдардың еңбектерінде (М.Н.Скаткин, Дж.Брунер, Н.Д.Хмель,
Т.С.Сабыров т.б.) жекелеген пәндерді оқытуда тағайындалған заңдылықтың жалпы дидактикалық
сипатқа ие болуы, яғни әр түрлі пәндерді оқыту әдістемелеріне ортақ болатындығы және, керісінше,
жалпы дидактикалық ұстаным, заңдылық, ереже әр түрлі пәндерді оқыту әдістемелерінде күшін
жоймайтындығына ерекше назар аударылады.
«Математика» пәні бойынша бастауыш білім стандартындағы білім мазмұнын, оның құрылымын
анықтау төмендегідей ұстанымдарды ескеру арқылы жүзеге асырылады: ізгілендіру; білімді интеграциялау; дамыта оқыту; дидактикалық бірліктерді ірілендіру. Бастауыш мектепте теріс емес бүтін сандар
арифметикасын оқып-үйрену толық аяқталады, оқушылар алгебра мен геометрия жүйелі курстарын оқуға
қажетті пропедевтикалық дайындықпен қамтамасыз етіледі (Қазақстан Республикасы жалпы орта білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары, 2004).
Бірқатар ғалымдардың анықтағанындай (А.А.Бейсенбаева, А.Я.Данилюк, И.Д.Зверев, Т.Қ.Оспанов,
А.К.Кенжеғұлова т.б.), білімді интеграциялау, сонымен қатар пәнаралық байланыс идеясы классикалық
педагогикада оқу материалы мазмұнының табиғи тұтастығын көрсететін жолдарды іздестіру барысында
дүниеге келген.
«Білімді интеграциялаудың, соның ішінде пәнішілік байланыстардың психологиялық негізі – ол ассоциациялар жүйесі». Осы теория бойынша мына сияқты ассоциация түрлері болатынын айтады, олар:
қарапайым білімнің шегінен аспайтын дербес жүйелік және жүйеішілік, жүйеаралық (Т.Қ.Оспанов, 2005).
Сонда білім мазмұнын дифференциациялау білімнің тұтас бірлігін бөлшектеу, яғни оны құрайтын
элементтерге жіктеу болса, ал білім мазмұнын интеграциялау жақындастыру, байланыстыру, сондай-ақ
жүйенің жекелеген бөліктерін байланысқан күйге келтіру процесі немесе біртұтас жүйе элементтерінің
үйлесімді және байланысқан қалпы боп табылады.
«Интеграция» сөзі ғылым мен практиканың түрлі салаларында кеңінен
қолданылып жүр. Ал,
педагогикалық ұғым ретінде ХХ-ғасырдың 80-жылдарынан бастап пайда болды. Бұған дейін философия
және экономика ғылымдары мәселелеріне байланысты қарастырылған.
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Дегенмен, әдебиеттерді зерттей келе, философтардан, экономистерден бұрын «интеграция» деп
атамағанмен, пәнаралық байланыс ретінде ең алғаш айналысқан педагогтар екендігі анықталады. «Интеграция» терминінің педагогикалық ұғым ретінде қалыптасуын шартты түрде үш кезеңге бөлуге болады:
- 1-кезеңде (XX ғ. 20-жылдарында) пәнаралық байланыс негізінде проблемалық-кешендік оқытудың
қолданылғандығы байқалады;
- 2-кезеңде (XX ғ. 50-70 жылдарында) осы ұғым пәнаралық байланыс ретінде көрініс берді;
- 3-кезеңде (XX ғ. 80-90 жылдарында) интеграция ұғымы айқын қолданысқа енді.
Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. Осыған орай, оқушыға белгілі бір көлемдегі
білім, дағдыларды меңгертумен бірге, табиғат, қоршаған дүние туралы түсініктерін кеңейте отырып, оларды шығармашылық бағытта, жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты талабы.
Бастауыш мектепте оқылатын математика курсының мазмұны негізінен математикалық негізгі
ұғымдар мен теріс емес бүтін сандар, оларға амалдар қолдану материалдарынан құралады. Мұндағы
материалдардың өзара байланысын және тізбектілігін математиканы оқыту кезінде негізгі принципке алу
керек (Т.Қ.Оспанов, 2005).
	Сонымен, пәнішілік байланыс дегеніміз – ғылымдар негізін дидактикалық бірлікке (оқу пәні)
құрастыруда алынатын ортақ негізге: идея, әрекет, әдіс т.б. сүйену арқылы пән ішіндегі салалардың
мазмұндық-процессуалдық тұрғыда кіріктірілуі (Г.Х.Сарсенбаева, 2010). Біз өз жұмысымызда пәнішілік
байланыстардың В.А.Далингер және Т.Қ.Оспанов атап көрсеткен екі түрін қолданғанды жөн көрдік, олар:
логикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл.
Ал, отандық ғалымдар А.А.Бейсенбаева, С.Рахметова, Л.Павленко, Т.Қ.Оспановтардың
пікірінше, пәнішілік байланыстардың әдіснамалық негізі – әлемнің біртұтастығы жөніндегі ілім,
педагогикалық негізі – мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеті, психологиялық негізі – ассоциациялар
жүйесі (Г.Х.Сарсенбаева, 2010).
Өкінішке орай, бастауыш мектептегі математикалық білім мазмұнындағы пәнішілік байланыстарды
жүзеге асыруда, оның жолдарын тиімді қолдануда (теория мен практика арасында) алшақтық байқалады.
Ал мұны білімді интеграциялаудың бастама қадамы – пәнішілік байланыстарды үйлесімді қолдану
нәтижесінде, оның ішінде ұғымның мәнді белгілерін ажырату тәсілдерін тиімді қолдану арқылы
нығайтуға болады.
Оқушылардың ойлауын қалыптастыру үшін олар талдай білуге, салыстыруға, жүйелеуге, рефлексияға
т.б. ой операцияларын қолдануға машықтануы қажет.
Ал, ұғымның мәнді белгілерін ажыратуға
үйрету талдай білуге, салыстыруға, жалпылау және жүйелеуге жаттықтырады.
«Математика» жаңа буын оқулықтарында ұғымды анықтауға, яғни оның мәнді белгілерін
ажыратуға үйрету қарастырылған. Мысалы: «Сан және цифр ұғымдарын анықтау» барысында санды шығарып алудың әр түрлі тәсілдері (үш) қарастырылады: 1) Кез-келген санды заттарды (дыбысты,
қозғалысты) санау арқылы шығарып алуға болады (6 дөңгелектің суреті көрсетіледі): Дөңгелек нешеу?
(Дөңгелек алтау). Қандай сан шықты? (6) 6 санын қалай шығарып алдық? Санау арқылы, яғни санау – санды шығарып алудың бір көзі және сан – санаудың нәтижесін сипаттайды; 2) Санды
шаманы өлшеудің нәтижесінде шығарып алу: кесіндінің ұзындығын сантиметрдің немесе уақытты
сағаттың көмегімен өлшеу арқылы (Математика, «Атамұра», 1-сынып, 18-46 бет); сан шаманы өлшеудің
нәтижесін сипаттайды; 3) Қосу және азайту амалдарын орындау нәтижесінде санды шығарып алуға
болады: 5 + 1 = 6 және 6 – 1 = 5. Демек, сан арифметикалық амалдың нәтижесін сипаттайды.
	Сонымен қатар, оқулықта есеп және «есеп болмайтын» тапсырмаларды салыстыру
оқушылардың есеп ұғымының мәнді белгілерін сезінуіне септігін тигізеді немесе «кері есептер»
ұғымын енгізуде оқушылардың «есеп» ұғымы жөніндегі тірек білімдеріне сүйене отырып, олардың
ұқсастығы мен айырмашылығын талдау талап етіледі, нәтижесінде қорытынды жасалады (Математика, «Атамұра», 1-сынып, 87-бет) немесе геометриялық фигуралар және олардың элементтерімен
таныстыру барысында (Математика – 1, «Атамұра», 12-бет), мысалы, бұрышты қағаз жолақшасын немесе сымды бүктеу; екі қарындашты ермексазбен жапсыру немесе екі таяқшаны шегемен біріктіру;
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бір нүктеден екі сәуле жүргізу немесе екі түзуді қиылыстыру арқылы шығарып алу қарастырылған.
Демек, ұғымның мәнді белгілерін ажыратуға үйрету, яғни пәнішілік байланыстарды жүзеге асыру жайында әлі де тереңірек ізденістер жүргізген дұрыс. Аталған тәсіл барлық пәндерге ортақ пәнішілік ұғым
болып табылады.
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Аңдатпа
Мақаланың негізгі мазмұны Кембридж технологиясының негізінде қолданылатын 7 модуль бүгінгі
күн сабақтарының мазмұнды бөлігі болып табылатындығы баяндалады. Сонымен бірге сыни тұрғыдан
ойлау технологиясының негізгі әдісі- диалогтік оқытудың маңызды да ұтқыр әдіс екендігін және оның
биология сабақтарында қолданылуы туралы сипаттамалар беріледі. Диалогтік оқыту оқушылардың
өзіндік және өзара сыни көзқараспен мұғалім-оқушы қарым-қатынасындағы маңызды құрал екендігіне
көз жеткізеді.
Аннотация
Основное содержание статьи акцентируется на диалоговое обучение,которым является основным методом 7 модулей Кембриджа. Диалоговое обучение на уроках биологий выгодно,потому что дает возможность свободно мыслить,расширять кругозор и устанавливает связь между окружающей средой и
природными явлениями.
Abstract
The main content of the article focuses on learning dialog, which is the primary method of 7 modules of
Cambridge. Dialog learning in biology class is beneficial because it gives the opportunity to think freely, to
expand horizons and establishes the connection between the environment and natural phenomena.
Бүгінгі таңдағы білім беру – өсіп келе жатқан ұрпақтың ақыл-ойы мен дамуының, мәдениетінің деңгейін
анықтаушы фактор. Мемлекетіміздің елбасы Н.Ә. Назарбаев айтқандай, экономиканың қарқынды дамуы
үшін қазіргі нарық қатынасы талаптарына жауап бере алатын, сыни ойлана алатын, шығармашыл адамдар
қажет.
«Сыни тұрғыдан ойлау-бақылаудың,тәжірибенің,ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты
ойлауға,бағалауға,талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім.Ол болашақта әрекет жасауға негіз
бола алады.Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір айтуға,баламалы шешімдерді қабылдауға,ойлау
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және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерді дайын болуға,ұйымдастырылған қоғамдық
әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауды баулуды білдіреді»[1,48-б]. Тізбектелген сабақтар
топтамасына Бағдарламаның бір модулі қалай және неге енгізілгені туралы рефлективтік есепті жазу
қажеттігі туындағанда мен бірден диалогтық оқыту әдісіне тоқталдым.Менің ойымша, диалогтық оқыту
оқыту стратегиясының өте құнды да маңызды бөлігі болып табылады. Диалогтық оқыту әдісі менің
тәжірибелік сабақ кезінде кеңінен қолданып,көздеген мақсаттарымның жақсы нәтижелерге жетуіне
негіз болған әдіс болғандықтан сабақтарымның барлығында көрініс тауып отырды. «Александер(2004)
оқытудағы әңгімелесуді-қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес,керісінше,идеялар екі жақты
бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдайды.
Диалог барысында оқушылар (сонымен қатар олардың мұғалімдері де) келісілген нәтижеге жету үшін
күш-жігерін жұмсайтын және Мерсер(2000) білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу барысында» тең
құқылы серіктестер болып табылады»[2,19-б ].
Мұғалім мен оқушы,оқушы мен оқушы арасындағы сұхбат,әңгіме барысы ол сабақта оқушылардың
қажетті білімді міңгеруде ойын ашық айтып,нақты тұжырым жасаудың кепілі болып табылады.
Сабақтарымның жоспарын көбінесе Блум таксономиясы негізінде құрдым.Блум таксономиясы негізінде
құрылған сабақта оқушылармен қарым -қатынас жасау үдерісі сабақтың ең негізгі бөлшегі болатынын
диалогтық сұхбаттар мен әңгімелерден ұғынып анықтай бастадым.Сыни тұрғыдан ойлау стратегияларын
пайдалану мен диалогтық қарым қатынас құру арқылы оқушыларды көбірек танып білдім. Өзім зерттеуге
алған 6-сыныпта тәжірибелік жұмысымды, ең алдымен сыныппен танысудан бастадым.Сыныпта барлығы
25 оқушы,оның 14 қыз бала,11 ер бала. 5 сыныптағы оқу сапасының қорытындысы бойынша 2 оқушы ғана
орташа, ал қалған 23 оқушы екпінділер мен үздіктер қатарынан табылған.Сыныппен,сынып жетекшісімен
және мектеп психологымен әңгіме жүргізу барысында Назерке, Динара, Камила, Еламан, Бейбіт,
Шыңғыс, Ақбота, Эльдар, Рауан және Абай атты оқушылар әртүрлі пәндерден қалалық, Республикалық
масштабта олимпиада жүлдегерлері екендігінен хабардар болдым. Мектеп психологы психологиялық
зерттеулері бойынша анықтаған дарынды және талантты балалар тізімінде жоғарыдағы балалардың
тізімі берілді.Сыныпта топтық жұмыс жүргізу мақсатында сыныпта қолайлы ахуал қалыптастыра отырып
топ ережелерін анықтап ол ережелермен әрқайсысы таныс болды. Биология пәнінен 6-сыныпта өткізген
сабақтарымда сабақтың тақырыбы жарияланған сәттен бастап оқушылар сабақтың мақсатын екі жақты
нем есе үш жақты(мұғалім-оқушы,оқушы-оқушы және оқушы-мұғалім-оқушы) диалог құру нәтижесінде
өздері анықтады.
Жоғары дәрежедегі ашық сұрақтар қойылғанда оқушылар ақпарат туралы кеңінен ойлауға және
талдауға үйренеді. «Неліктен ағаш діңдері жуандайды?» деген сұраққа бірнеше оқушы әртүрлі жауап
берді,бірақ төменгі сыныптағы тірек білімдерге сүйене отырып және топтағы оқушылардың өзара
сұрақ жауаптары арқылы жауапты нақтыладық. «Неге?» ,«Неліктен?», «Қалай ойлайсың?» сияқты
бағыттаушы,жетектеуші сұрақтардың негізгі ойды, жауапты ашуға жетегі зор. Жауап беруде әр топтан
екі үш бала қамтылып отырды.Осы жерде сабаққа қамтылмай қалған балалармен жұмыс жасау керектігін
ескердім және келесі сабақта ол балаларды сабаққа тарту керек екендігін ойландым. Жаңа сабақтың
тақырыбы жарияланғаннанкейін сабақтың мақсатына көңіл аударылып көптеген пікірлер мен идеялар
тыңдалып сол сабаққа сәйкес оқушының деңгейімен анықталған мақсат айқындалды .Мысалы,сабақ
жоспарында қойылған мақсат : «Өркеннің негізгі орталық тірек бөлігі сабақтың қызметі мен түрлерін, ішкі
құрылысын теориялық, практикалық тұрғыдан меңгеру» .болса,оқушылар анықтаған мақсат: «Сабақтың
қызметі өсімдіктерге тірек болу,суды тамырдан жапырақтарға өткізу және көптеген түрлерін қарастыру».
Мұндай диалогтық қарым қатынас оқушылардың логикалық терең ойлауларын қамтамасыз ететіндігіне
көз жеткіздім,себебі балаға ойлау мүмкіншілігі беріліп, мұғалім жағынан балаға «сенің ойың дұрыс емес»
деген сияқты ескі әдістер қолданылмай ,керісінше, қандай жауап берген жағдайда да«сенің көзқарасың
дұрыс», «сенің пікіріңмен келісемін» деген қолдаулар көрсетіліп жатқандықтан сабаққа қатыспай,ілесе
алмай отырған оқушылар да мұғалім қолдауына сүйеніп өз шамаларында жауап беріп жатты.
«Выготский когнитивті дамудың,оқушылар өздерінің (ЖАДА) «Жақын арадағы даму аймағында»
жұмыс істесе, жақсаратындығын атап көрсеткен. ЖАДА оқушы дамытатын дағды мен қабілеттер,өз
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бетімен жасай алмайтын тапсырмалар көлемін айқындайды.Бұл тапсырмаларды орындауда,оқушыларға
жаңаны үйренуде тірек болатын ересектердің көмегі немесе қолдауы керек»[1,38-б]. Қабылдауы төмен
немесе кіші жастағы балалардың анағұрлым қабілетті балалармен қатар өз тұжырымдарын ,пікірлерін
білдіруде мұғалімнің қолдауы мен «Сенің пікірің дұрыс» деген мадақтауларының маңызы зор.
«Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып
табылады және әңгімелесудің үш түрі бар:1-Әңгіме-дебат, 2-Зерттеушілік әңгіме, 3-Топтық әңгіме»
[3,39-б] Зерттеушілік әңгіме түрінде бірлескен жұмыстарда оқушылар тақырып бойынша өз ойларын,
өз тұжырымдарын еркін жеткізуіне мүмкіндік беріліп отырды.Мысалы, 6-сынып биология сабағында
«Сабақтың бойлап және жуандап өсуі» деген тақырыптағы сабақта Топтық жұмыстар кезінде, Мерсердің
зерттеуіне сәйкес,зерттеушілік әңгіме кеңінен жүргізіледі.Менің ойымша, белгілі бір білімді меңгеру
үшін мұғалім тарапынан проблемалық ситуация енгізіп талқыланып барып қорытындыланатын ашық
сұрақ қою керек. «Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде:1)әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады; 2)
әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанымен,мұқият бағалау жүргізіледі; 3)қатысушылар бір біріне
сұрақтар қояды; 4) қатысушылар сұрақ қояды жәнеайтқандарын дәлелдейді,осылайша әңгімеде дәлелдеме
«көрінеді» 5) топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады(олар келісімге жетуі де,жетпеуі де
мүмкін,ең бастысы-келісімге ұмтылу) [1,39-б].
«Сабақтың ішкі құрылысы» топтық тапсырмасындағы топтық жұмыста көбінесе тұжырымдамалық
картаны құру тапсырылды.Топтық жұмыс барысында топта зерттеушілік әңгіме жүргізілді.Зерттеушілік
әңгіме үстінде қатысушылар идея, мәлімет ұсынады, бір –біріне сұрақтар қояды және айтқандарын
дәлелдейді,дәлірек айтқанда, тұжырымдамалық картаны құру кезінде 1-ден,сызбанұсқаның жалпы
нұсқасы жөнінде ақылдасты,2 –ден өз ойларын,пікірлерін айтты,3-ден-өзара келісілген-қорытындыланған
жұмысты орындап шықты.Топтық жұмыс кезінде оқушылардың бірлескен жұмыстары оқушыларды
ынтымақтастыққа жетелейді.Алғыр да зейінді оқушылар сабаққа ынтасы болмай отырған оқушыларға
белгілі бір дәрежеде өз ықпалын тигізетіндігі маған белгілі болды. Мысалы,топ басшысы Рауан
тұжырымдамалық карта құру кезінде Жалиске сабақтың ішкі құрылысы туралы ,оның бөлімдері туралы
түсіндіріп,оның сол сабақты меңгеріп түсінуіне жағдай жасады.Ал,Эльдар мен Камилла екеуі де дарынды
оқушылар, карта құру кезінде екеуі ғана кеңесіп отырғаны байқалды.Бірақ Ақбота мен Еламанның құнды
пікірлері картаның мазмұнын аша түсті.
Әр пәннің оқыту әдістемелігінде өзіндік оқыту ерекшеліктері болады.Биология сабағында осындай
ерекшеліктерге өтілетін сабаққа алдын-ала оқушылардың өздеріне тәжірибелер дайындау және оны
бақылау жатады.Мысалы, «Сабақ бойымен қоректік заттардың қозғалуы» тақырыбында өткен сабаққа
алдын-ала дайындау үшін 3 тәжірибе берілген.1- тәжірибеде боялған суға өсімдік өркенін салып оның сүрек
бөлмінің және жапырақтары мен гүлдерінің боялғанын , 2-тәжірибеде сүрегі бар бұтаның сүрегі жоқ бұтаға
қарағанда солып қалмайтындығын,демек су мен минералды тұздар сүрек бөлімімен жылжитындығына
көз жеткізеді, 3-тәжірибеде органикалық заттардың қозғалысын бақылайды,онда қосалқы тамырлардың
шығу бағытына қарай қорытынды жасайды.Осы тәжірибелерді жасау арқылы оқушылар жаңа сабақты
топтық жұмыстар ,топтық әңгіме жүргізе отырып бір-бірлерімен кеңесіп ес картасында суреттер мен
сызбанұсқаларды келісті келтіре отырып,маңызды тұжырым жасады.Осындай әдістер,топтық қарым –
қатынастар оқушыларды ,1- ден,зерттеушілік жұмыстармен айналысу дағдыларына, 2-ден бір-бірлерінің
көзқарастарымен санасуға,көңіл бөлуге, сыйластыққа, 3-ден,атқарылған жұмыстың қорытындысын
шығарып,өздерін және бір-бірлерін бағалау үрдістерін дамытуға зор ықпалын тигізеді.
«Оқушылар көп жағдайда сыныптағы талқылау мұғалімнің басқаруымен тақырып төңірегінде,оқушының
дұрыстап және орнымен нені,қашан және қалай айту қажеттігі сипатында болады.Көптеген сыныптарда
оқушылардың әңгімеге қатысуға құқықтары шамалы.Мәселен мұғалімге: «Бұл көзқарас қызықты екен»
деп айтуға көптеген оқушылардың дәттері бармайды»[3,13-б]. Топтық әңгіме барысында оқушылар бірбірлерін тыңдайды, келіседі,өзгелер айтқан идеяларды төзімділікпен тыңдайды,бірақ соған қарамастан
топтық әңгіме менің ойымша,оқушылардың бір-бірін тыңдауын,ұйымшылдығын қамтамасыз етеді.
Биология пәнінен өткізген алғашқы сабақ «Сабақтың түрлері және құрылысы» сабағында топтық жұмыс
ережелерімен таныс болғандықтан тәртіп сақтау туралы ескертпелерді топ басшылары талап етіп отырды.
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«Өркендер мен бүршіктер» тақырыбында үй тапсырмасын қайталауда топтық жұмыс ұсынылды.
Топтық жұмысқа қызығушылықпен кірісті,әрқайсысы өз ұсыныстарын білдіріп,ұйымшылдықпен
атқарды және айғақты дәлелдермен сенімді қорғай білді. Топтарға берілген тапсырмалар:1топқа тапсырма
«Бүршіктің түрлері»,2топқа тапсырма «Бүршіктің ішкі құрылысы»,3 топқа тапсырма «Жапырақ
бүршігінің құрылысы»,4 топқа тапсырма «Гүл бүршігінің құрылысы».Бұл топтық жұмыста топ мүшелері
пікір алмаса отырып тұжырымдамалық карталарын мазмұнды етіп жасап сенімді қорғай алды.Топтық
бағалауда «5» балдық жүйемен бір-бірлерінің карталарына стикерлерін жабыстырды.Топтық жұмыс өте
сәтті шықты, оқушылар өте белсенді қатысты.Топтық жұмыстың осы топтық әңгіме түрі оқушыларға өте
ұнайтындығын топтық жұмыс туралы сауалнамада байқадым,онда топтық жұмыс ұнамайды деген оқушы
болған жоқ.
Жаңа сабақта АКТ кең көлемде қолданылды,тірек сызбалар,сабақ түрлері туралы слайдтар т.б.Жаңа
сабақты меңгеруде оқушылардың оқулық мәтінін талдап, талқылауының нәтижесінде меңгеріп,менің
бағыт бағдар беруіммен түсініп шықты(тірек сызбаларды қолдана отырып). Оқушылардың жауабын
олардың білімдерінің деңгейін тексеру үшін ғана емес, сондай-ақ оларға өз ойларын анық білдіруге,
дамытуға және кеңейтуге мүмкіндік беру үшін де пайдаланады. Жалпы,оқу процесінде оқушылар өте
көп идея ұсынуға ,әркім өз пікірін білдіруге,оның дұрыстығын дәлелдеп беруге бар.Мен қай қайсысының
пікірі болмасын өте құнды деп бағалаймын,бірақ бағалау кезінде өз дәрежесіндегі бағаны қоямын.
Блум таксономиясы негізінде құрылған сабақтарымның бірін жұптық жұмыс ретінде құрдым.
«Выготскийдің білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдайды.
Сондықтан оқушының білім деңгейін дамытуға әлеуметтік қолдау көрсетуде мұғалімнің рөлі ерекше.
Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен,әрине,бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері
болуы мүмкін,диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда,білім беру жеңіл болмақ.Талданатын идеялар
оқушы түсінігінің нақты бөлігі болмағанымен, ЖАДА аясында қарастырылғандықтан білім беру табысты
болмақ»[1,38-б]. Жұптық жұмыс кезінде оқушылар бір бірлерінің пікірлерін және бір бірлерін жақыннан
танып біледі,ұйымшылдықтары артады. «Бір сұрақ-бір жауап»тренингі жұптық жұмысқа арналып
жоспарланды.Бір сұрақты қарсыласына бере отырып,алдындағы жұптың сұрағына өзі жауап береді.
Және осы жұптар бір бірлерін «5» балдық бағалау жүйесі негізінде бағалап стикерлермен марапаттайды.
Бұл тренингіде барлық оқушылар қатысып шықты,олар зор қызығушылықтарын танытты.Тіпті,өз
бақылауымда жүрген Абзал да сұраққа жауап бере алмаса да өз сұрағын дайындап қойған екен,сұрағын
келесі оқушыға қойып оның жауабының дұрыстығын тексеріп бағалады.Абзалдың бұл жетістігіне өзі де
жолдастары да қуанды. Сабаққа биология пәнінің мұғалімі Усабекова Орынкүл апай қатысты. «Сабақта
оқушылар өте белсенді болды,сабағы төмен оқушылардың өздері қатысып отырды,оқушыларға сөз
еркіншілігі,ой еркіншілігі көп берілді,бірақ шу көбірек болды» деді.Менің ойымша,оқушылардың еркін
сөйлеуі,яғни әркімнің өз пікірін білдіруге асығуы, бұл үлкен оқиға.
Нұсқаулықта көрсетілгеніндей сұрақ қоюдың түрткі болу техникасы басқа екі түріне қарағанда
көбірек пайдаланылады деп ойлаймын, себебі кейінгі тақырыпты алдыңғымен байланыстыра отырып
ашу,ол үшін оны қарапайым етіп құру керек екендігін өз тәжірибемізде күнделікті кездестіріп отырамыз.
Түрткі болу техникасы арқылы бір тақырып мазмұнына талдау жасап шығуға болады.Баланыңойлау
қиялы ,фантазиясы шексіз,ұтқыр және тұңғиық!Оны сезіну үшін онымен бірге ойланып қиялымен біте
қайнауың керек.Сондықтан қиындық дәрежесі сараланған,баланың ойлау логикасын анықтайтын жүйелі
сұрақ оқушыдан толыққанды жауап алуға мүмкіндік береді.
Сынақтан өткізуге арналған сұрақтарды мен сабақтарымда айтарлықтай қолданамын. Мысалы,
«Сабақ бойымен қоректік заттардың қозғалуы» тақырыбындағы сабақта су мен минералды тұздардың
сүрек қабаты арқылы, ал органикалық заттардың қабықтағы сүзгілі түтіктер арқылы өсімдіктің барлық
мүшелеріне баратындығын анықтап алғаннан кейінгі қойылатын сұрақ олардың оқулық мәтінінен
таба алмастан өздерінің логикалық ойлауларын қамтамасыз ететін сұрақ қойылды.Ол «Неліктен су мен
органикалық заттардың қозғалу аймақтары әртүрлі жолдармен өтеді?».Оқушылардың жауаптарының
әртүрлі ,идеяларының жан-жақты болатындығы маған алдын-ала белгілі болды,бірақ маған ең маңыздысы
оқушылардың әртарапты жауаптарының бір арнаға тоғысуы болды.
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Орта мерзімді жоспарлау тарауындағы бірінші «Сабақтың түрлері мен құрылысы»атты сабағымда
жоғарыда атап кеткен жетістіктермен қатар біраз кемшіліктер де орын алды деп ойлаймын.1- ден,уақытты
үнемдеу мәселесі. Үй тапсырмасын қорытындылауға арналған тұжырымдамалық картаны құруда берілген
уақыттан көп уақыт алынды.(8минуттың орнына 15 минут). 2- ден,зертханалық жұмысты орындауға уақыт
көп алынды(12 минуттың орнына 15 минут).Келесі сабақта кемшіліктерді жою үшін ,яғни уақытты үнемді
пайдалану үшін, оқушылармен қосымша уақытты пайдалануға тура келді. Қосымша уақытты пайдалану
арқылы,мысалы,тұжырымдамалық карта құруға және зертханалық жұмыс жасауға бағыт-бағдар берілді.
Келесі сабақтарда уақытты үнемді пайдаландым.
Нұсқаулықта былай делінген: «Қазірдің өзінде сыныптағы оқушылардың бірлескен сұхбаты үлкен
пайда келтіретіндігін көрсететін жеткілікті дәлелдер бар. Олар:
• оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруіне мүмкіндік береді;
• басқа адамдарда түрлі идеялардың болатындығын оқушылардың түсінулеріне көмектеседі;
• оқушылардың өз идеяларын дәлелдеуіне көмектеседі;
• мұғалімдерге оқушыларға білім беру барысында олардың оқушылары қандай деңгейде екендігін
түсінуге көмектеседі»[2,14-б].Жалпы алғанда диалогтық оқыту мұғалімнің оқу тәсілдерін жетілдіруіне
де, оқушының дамуына да зор ықпал ететіндігіне көз жеткіздім.Оқудан кейінгі сабақтарымның әдіс
тәсілдерінде Блум таксономиясы,СТО модулі,көптеген тренинг әдістерін қолданамын деп ойлаймын.
Сыни тұрғыдан ойлау модулінің ең басты әдіс-тәсілі диалогтық оқытудың менің сабақтарымда
кең көлемде қолданыс таба беретініне мен сенімдімін,өйткені зияткерлік қасиеттері жетілген,жанжақты дамыған,сындарлы ойлап, айшықты пікір білдіре алатын болашақ өскелең ұрпақты тәрбиелеуде
диалогтық оқыту ең басты стратегия болып табылады.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ - ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
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им. С.Аманжолова, Ресурсный центр школа дистанционного и профильного обучения
Республика Казахстан
Аңдатпа
Медиақұзыреттілік туралы – кәсіби өсуге ұмтылған, жаңа медиатехнологияларды оқыту мен
тәрбиелеу, оларды тәжірибеде сынақтан өткізуді меңгерген мұғалім, оқыту мен тәрбиелеудің дәстүрлі
құралдары мен әдістерін қолданатын педагогқа қарағанда тиімді жұмыс жасайды.
Аннотация
О медиакомпетентности – учитель стремящийся к профессиональному росту, владеющий новыми
медиатехнологиями обучения и воспитания и апробирующий их на практике, будет работать более эффективно, чем педагог, использующий традиционные средства и методы обучения и воспитания.
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Abstract
As for the media competence - the teacher, aspiring to professional development, owning new media
technologies of teaching and up-bringing and approving them in practice will work more effectively than the
teacher using traditional means and methods of teaching and up-bringing.
К числу важнейших задач модернизации общего среднего образования в Республике Республика Казахстан следует отнести развитие профессионализма деятельности педагогов, умений и навыков самообразования, формирования готовности и способностей адаптироваться к меняющимся социальным, политическим и экономическим условиям. Эта задача провозглашается в качестве приоритетной и зафиксирована
в ряде нормативных документов в области образования, в частности, в Концепции развития образования
РК до 2015 года, Государственной программе развития образования в Республике Республика Казахстан
до 2020 года.
Современный учитель - это прежде всего специалист свободно ориентирующийся в медиапространстве, имеющий необходимые знания и навыки для того, чтобы осуществить поиск, хранение и использование информации, ее трансформацию и видоизменение, работать с разнообразными носителями информации, использовать для этих целей современные технологии, компьютерные коммуникации и системы.
В условиях медиатизации образования формирование профессионализма деятельности учителя органично связывается с обеспечением его полноценной подготовки к использованию средств медиа в учебном процессе.
Вместе с тем, исследователи (Е.И. Машбиц, Е.И. Дмитриева, А.В. Федоров, О.К. Филатов, А.В. Шариков, Е.Н. Ястребцева и др.) отмечают, что в настоящее время учителя все чаще используют медиасредства
в учебном процессе с целью реализации принципа наглядности в обучении, но при этом вне поля зрения
остаются их значительные возможности, содействующие комплексному решению проблемы интеллектуального, нравственного и эстетического развития учащихся. Несмотря на значительное количество исследований, касающихся различных проблем медиаобразования и раскрытия возможностей медиасредств
в повышении эффективности обучения, вопросы развития медиакомпетентности учителей не получили
достаточного освещения в научной литературе.
Таким образом, решение задачи подготовки и переподготовки учителей к работе с различными видами
и источниками информации видится именно в контексте развития их медиакомпетентности.
В отечественной педагогике понятие «медиакомпетентность» активно начало использоваться лишь
в 2000-х годах, это связано с активным проникновением медиатехнологий в систему образования и появлением целого направления в науке - медиаобразование. Причем идея медиаобразования базируется на
двух подходах: согласно первому (Кутькина О.П.) 1.«под медиаобразованием (media education) следует
понимать обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой
коммуникации, pассматpиваемыми как часть специфической и автономной области знаний в педагогической теории и пpактике; его следует отличать от использования СМК как вспомогательных средств в
преподавании других областей знаний, таких как, напpимеp, математика, физика, география»; сторонники
второго подхода (Баран С.Д.) полагают, что «медиаобразование - часть основного права каждого гражданина любой страны на свободу самовыражения и получение информации, оно способствует поддержке
демократии...» [2].
Хотим подчеркнуть, что медиакомпетентность личности формируется только в результате медиаобразования. По мнению, А.В. Федорова, медиакомпетентность личности — это совокупность умений (мотивационных, контактных, информационных, перцептивных, интерпретационных/оценочных, практикооперационных/ деятельност-ных, креативных) выбирать, использовать, критически анализировать, оценивать, передавать и создавать медиатексты в различных видах, формах и жанрах, анализировать сложные
процессы функционирования медиа в социуме 3..
Считаем необходимым подчеркнуть, что медиакомпетентность личности и медиакомпетеность учителя не могут полностью совпадать, а имеют принципиальные отличия, имея свои специфические характе-
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ристики, обусловленные в первую очередь тем, что профессиональная деятельность учителя определяется
как педагогическая и имеет свои особенности, обусловленные этой деятельностью, поэтому медиакомпетентность личности является начальным этапом для формирования медиакомпетентности педагога.
На наш взгляд, «медиакомпетентность учителя» это личностное образование, которое выражается
в способности учителя компетентно и продуктивно осуществлять педагогическую деятельность, направленную на активное использование средств медиатехнологий, что позволяет ориентировать учителя на
осознание профессиональной самореализации в открытом образовательном медиапространстве, помогать
осмыслить сущность медиатехнологий, вооружает методикой их реализации в целостном педагогическом
процессе.
Актуальность развития медиакомпетентности учителей, диктует необходимость выявления основных
условий ее достижения. Наиболее важное из них – определение компонентного состава исследуемого феномена. Для того чтобы иметь целостное представление об изучаемом явлении необходимо с достаточной
четкостью описать его семантические составляющие, что позволит обозначить четкие границы изучаемого качества, значительно облегчить отслеживание динамики его развития. Структура того или иного
качества также позволяет более детально дать сущностностную характеристику исследуемого явления.
Компонентный состав медиакомпетентности учителя обусловлен особенностями профессионально-педагогической деятельности современного учителя.
Медиатизация образования призвана способствовать формированию медиакомпетентности педагога.
Только учитель, стремящийся к профессиональному росту, владеющий новыми медиатехнологиями обучения и воспитания и апробирующий их на практике, будет работать более эффективно, чем педагог,
использующий традиционные средства и методы обучения и воспитания.
Учитывая многомерность и недостаточную изученность искомого феномена в контексте исследуемой
проблемы мы сочли целесообразным представить структуру медиакомпетентности учителя.
Исходя их разных аспектов рассмотрения медиакомпетентности, в ее структуре можно выделить:
мотивационно - ценностный, содержательный и процессуальный компоненты. Структура определяемой таким образом медиакомпетентности выражается через компоненты, ориентируемые на работу с
медиаинформацией, с медиатехнологиями, их методиками которые, в соответствии с системным подходом, предполагают синтез теоретических знаний и специальных навыков и включают ряд способностей
профессионально-педагогической компетентности учителя.
Рассмотрим последовательно каждый из вышеуказанных компонентов медиакомпетентности учителя.
Педагогическая деятельность учителя, независимо от предмета преподавания, протекает во взаимодействии с различными средствами мультимедиа. Потребности, мотивы личности, включенные в деятельность, являются движущими силами любой деятельности, в том числе и педагогической.
Для описания мотивационно - ценностного компонента медиакомпетентности учителя необходимо
уточнить позицию по отношениям к понятиям «потребность», «мотив», «ценность».
Автор словаря-справочника по педагогике В.А. Мижериков определяет «потребности» как психические явления отражения объективной нужды организма или личности в чем либо. Потребности не самостоятельная форма отражения, но толчок к возникновению каждой из них; потому, являясь внутренней
причиной активности личности, они чаще и сильней других психических явлений бывают мотивами действий и деятельности [4; с. 293]. Ученые выделяют низшие потребности, которые обеспечивают биологическую выживаемость человека и высшие потребности, которые характеризуют духовную сторону человека как носителя определенного уровня психики (сознание, самосознание).
В научной литературе понятие «мотив» определяется как осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности. Мотивы -осознанные, являющиеся свойствами личности побуждения поведения и деятельности, возникающие при высшей форме отражения потребностей (В.И. Ковалев,
1988).
Что касается понятия «ценностей», то в их формировании участвует сознание, они являются продуктом
его деятельности, они обслуживают духовную жизнь человека. Поэтому для определения личностных характеристик мы будем использовать понятие «ценность».
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Чаще всего ценности рассматриваются как общественный идеал, основной элемент ценностных ориентации личности.
Рассматривая ценности профессиональной деятельности, Н.В. Костенко, В.А. Осовский выделяют два
аспекта их функционирования как общественного феномена. По мнению авторов, ценности - это нормы характеризующие общественный уровень существования ценностей как элементов культуры, предназначен
ных для того, чтобы гарантировать, обеспечить интерес общества или его подсистем. Ценности - объекты
характеризуют личностный уровень существования ценностей, т.е. «объектов заинтересованности отдельных субъектов» [5, с. 114]. И в том, и в другом случае социальные ценности рассматриваются с точки зрения их функционального назначения. Социальные ценности, преломляясь через призму индивидуальной
жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности в виде личностных ценностей, являющихся одним из источников мотивации ее поведения. Иерархия личностных ценностей служит связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности.
С точки зрения Е.М. Шиянова, отношение личности к деятельности является мотивационно - ценностным, поскольку мотивы могут не осознаваться личностью в полной мере, а ценности, лежащие в основе
мотивов, могут быть разными [6, с. 107].
Ценность служит побудителем деятельности, регулятором поведения личности. Регулятивная функция ценностей связана с целью и конечным результатом деятельности. Поэтому для определения отношения субъекта к предмету деятельности важна классификация ценностей в зависимости от мотивов удов
летворения потребностей.
Выстраивая иерархию ценностей учителя, в контексте нашего исследования, мы предполагаем, что
среди специфических профессиональных ценностей особое место должно занимать ценностное отношение к учебной информации. Учебная информация предполагает прежде всего наличие сведений научного,
технического или воспитательного характера, выполняющие функцию объяснения и служащие для передачи научно обоснованного опыта, накопленных знаний о природных и общественных явлениях, систематизированных с учетом интеллектуальных возможностей и возрастных особенностей их получателей
[4 с. 130]. Это предполагает, что профессионально значимым для учителя должна быть информация, как
особый аспект взаимодействия. Ценность информации является безусловной составляющей общества,
так как она является основным источником современного знания.
С этих позиций показателями мотивационно - ценностного компонента медиакомпетентности учителя являются: ориентация личности на активное использование медиатехнологий в профессиональной
деятельности; интерес к профессионально значимой информации и потребность ее добычи средствами
медиа; потребность в информационном обогащении средствами медиа; стремление соответствовать в
профессиональной деятельности требованиям медиаобщества; потребность во взаимодействии с различными субъектами образования средствами медиа; потребность в рефлексии собственной деятельности по
использованию медиатехнологий.
Ниже остановимся на характеристике содержательного компонента медиакомпетентности учителя.
И. В. Гришняева в своем исследовании отмечает, что опыт любой человеческой деятельности зафиксирован в знаниях [7, с. 54]. Они являются культурным багажом человечества. Знания о медиадеятельности
аккумулирует медиакультура.
В зависимости от функционального назначения выделяют несколько видов знания: конкретно - предметное, концептуальное и процессуально - психологическое. Знания по своей структуре не однородны.
Говоря о содержании знаний, определяющих отношение социально - предметных условий деятельности
друг к другу, правомерно, на наш взгляд, утверждение: содержание знаний может быть зафиксировано
в сфере понятий, знаний, обобщенных образцов действия, предметных и социальных норм, ценностей.
Именно содержательный компонент определяет систему знаний об изучаемом явлении.
В знаниях зафиксирован опыт человеческой деятельности. Знания, полученные опытным путем при
использовании медиатехнологий в медиадеятельности, зафиксированы медиакультурой.
Анализ литературных источников по проблеме исследования позволяет сделать вывод о том, что на
сегодняшний день процесс овладения знаниями в области медиа, осложнен тем, что существующие пись-
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менные источники, освещающие отдельные проблемы медиакомпетентности личности (социальные, технические, психологические и др.), которые представляют данную отрасль, разрозненны и не систематизированы.
Одна из основных задач переподготовки учителя заключается в том, чтобы научить педагога не только воспроизводить и совершенствовать усваиваемые медиазнания, умения и навыки, но и свободно владеть ими в профессионально-педагогической деятельности.
Исходя из вышеизложенного показателями содержательного компонента медиакомпетентности учителя являются: знание сущности медиатехнологий их значении и роли в обществе; осознание роли и
значения медиаобразования; знание учебных и воспитательных возможностей средств медиа; знание о
методах построения учебных занятий и воспитательных мероприятий с использованием средств медиа;
знание педагогической целесообразности использования медиа средств в профессиональной деятельности
учителя; знание основных понятий и терминов медиаобразования.
Как правило, процессуальный компонент является воплощением на практике заранее спроектированного. Процессуальный компонент медиакомпетентности учителя включает в себя степень овладения
медиа умениями и навыками. Уровень медиакомпетентности во многом определяется степенью развития
медианавыков, т.е. владения различными медиатехнологиями и их средствами, ведь современный учитель
должен не только владеть определенными знаниями и ученими, но и уметь их передавать при помощи
средств медиа.
Исходя из вышеизложенного показателями процессуального компонента медиакомпетентности учителя являются: владение различными способами реализации медиатехнологий; умение производить отбор
содержания, методов и приемов учебной и воспитательной деятельности на основе медиа; обеспечение
вариативности содержания обучения и воспитания на основе средств медиа; умение управлять субъектной позицией школьника на основе средств медиа; умение извлекать и представлять учебную информацию средствами медиа; умение педагогически грамотно управлять потоками медиаинформации; умение
создавать учебные медиапродукты.
В соответствии с нашими теоретическими изысканиями, результатами констатирующего эксперимента, нами была разработана и апробирована методика развития медиакомпетентности учителя в условиях
Ресурсного центра, которая включала три взаимосвязанных этапа:
На подготовительном этапе основной целью являлось развитие ценностного отношения к медиакультуре, медиатехнологиям, их различным проявлениям и формам, для этого мы организовывали и проводили
беседы, семинары и тренинги с учителями, а также провели анкетирование, которое дало представление о
медиапредпочтениях учительской аудитории, об уровнях ее медиакомпетентности.
На этапе теоретической подготовки с целью развития у учителей модели знаний о медиакомпетентности, повышения их медиакультуры был разработан и внедрен в образовательный процесс Ресурсного
центра спецкурс «Развитие медиакомпетентности учителя», направленный на углубление и расширение
знаний, личностную и профессиональную медиаориентацию, приобретение собственного взгляда на медиакультуру, овладевание умениями использования медиатехнологий в профессиональной деятельности.
Кроме теоретической подготовки в ходе реализации спецкурса учителям предлагаются практические
занятия, которые состоят в выполнении определенных творческих заданий, например, произвести анализ
произведений медиакультуры, а также предлагаются задания проблемного характера, связанные с
анализом медиатекстов и системой функционирования медиа в социуме в целом; с проектами, рассчитанными на самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность на медийном материале.
Третий этап (практическая подготовка). Целью этого этапа являлось закрепление умений и навыков в специально организованной медиасреде. При этом особое основное внимание уделялось работе с
медиатехнологиями и методиками их использования в профессионально-педагогической деятельности.
Проводилась работа с применением различных медиасредств, организовывались деловые и ролевые игры:
«Информационно-организационная модель», «Дидактические медиасредства», «Традиционная дидактика
и медиадидактика» и др.
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В процессе практической подготовки реализовывались следующие технологии: тренинги, чаты, онлайн консультации, форумы, осуществлялась разработка и содержательное наполнение образовательного
портала Ресурсного центра, что создавало условия для учителей в их профессиональной самореализации
в медиапространстве и вооружало методикой использования медиасредств в учебно-воспитательном процессе школы.
В эксперименте принимали участие группы обучающихся, сформированные из педагогов общеобразовательных школ (350 чел.), в состав которых входили учителя в возрасте от 24 до 60 лет, с опытом работы
от 3 до 45 лет, при этом категория обучающихся от 24 до 30 лет составляла 12%, от 31 до 40 лет – 36%. От
41 до 50 - 34%, от 51 до 60 лет – 18%.
Проведение экспериментальной работы позволило нам развивать медиакомпетентность учителей, повысить общий уровень развития профессиональной компетентности педагогов, получить видимые результаты.
Обобщенные результаты эксперимента по всем трем компонентам развития медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра представлены на рисунке.
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ТАРИХ САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Сахи Ж.С.
Теміртау қаласы №9 мектеп - лицей
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада оқушылардың сыни ойлауын қалыптастырудың маңыздылығы, әдістері мен жолдары
қарастырылған. Тарих сабағында оқушыларды сыни ойлауға бағыттаудың нақты мысалдары келтіріліп,
талдауға түседі. Сыни ойлауды қалыптастырудағы сұрақ пен топтық жұмыстың тиімділігі көрсетіледі.
Аннотация
В статье рассматриваются важность, методы и пути формирования критического мышления учащихся.
Приводятся конкретные примеры того, как развивать критчическое мышление учащихся и они подвергаются тщательному анализу. Также раскрывается эффективность вопросов и групповой работы в развитии
и формировании критического мышления учащихся.
Abstract
The article tells about the importance, methods and ways of forming the critical thinking of the students. The
concrete examples of how to develop students’ critical thinking are given in the article and they are thoroughly
analyzed. The article shows the effectiveness of the questions and group work in developing and forming the critical thinking of the students.
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для педагогов возможности осознания профессиональной самореализации в открытом
информационном пространстве и обеспечивает методикой использования этих средств
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Педагогикалық шеберлік орталығында біліктілік арттыру курсынан өту барысында Кембридж
университеті мамандары ұсынған идеялар біздің Кеңестік жүйеден қалған дәстүрлі білім беру жүйесіндегі
ұстанымдардан түбегейлі ерекшеленетін еді. Сыныпта демократиялық атмосфера қалыптастыру,
оқушының қалай оқитынына көңіл аудару, сыни ойлауға дағдыландыру мен оқыту үшін бағалу, әрекеттегі
оқыту жеті модулге жіктеліп, біртұтас жүйе ретінде ұсынылған болатын. Әрине, осының ішінде сын
тұрғысынан ойлауға үйретумен көптеген мұғалімдер таныс екенін білеміз. Дегенмен кешенді түрде
алмаған соң, көзге көрінетіндей нәтижеге де жете қоймаған.
Жеті модуль идеяларын басшылыққа ала отырып, сабақта оқушылардың сыни ойлау дағдыларын
қалыптастыруға ерекше назар аударуды дұрыс деп таптым. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін сыни ойлау
туралы теориялық көзқарастармен танысып, жүйелі түсінік қалыптастырып алуым керек еді.
«Мұғалімге арналған нұсқаулықта» сыни ойлау туралы мынадай тұжырым жасалған: «Сыни тұрғыдан
ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола
алады. Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы шығуға немесе баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау
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және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуды, ұйымдастырылған
қоғамдық әрекеттерге және басқа да сынилыққа баулуды білдіреді.
Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үдерісі:
• релеванттық ақпараттар жинауды;
• дәлелдердің талдауы мен бағасын;
• кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар;
• ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды қамтиды».[1.22-б]
1. Белгілі ғалым Дайана Халперн «Сыни ойлау – ойлаған нәтижеге жету үшін танымдық техникаларды
пайдалну арқылы шығармашылықпен әрі қарай бағыттай ойлану[Қызығушылықты ояту
2. Мағынаны ашу.
3. Ой – толғаныс бұлар сабақтың жоғары деңгейде шығу үшін өте маңызды болып табылады.
5 «ә» сыныбында өткен «Қазақстан Республикасының рәміздері» атты сабағымда сыни ойлануды
топты бөлгеннен бастап қолдандым. Оларға мемлекет аттары жазылған және түстері әр қилы үлестірме
қағаздар тараттым және өз түсініктері бойынша 5 топқа бөлінуін сұрадым да, өзім балалардың сыртынан бақылап тұрдым. Оқушылар бірінші түстер арқылы бөлінуді байқап көрді де, одан 5 топ
шықпайтынына көз жеткізді. Одан кейін мемлекеттер аттарымен топтасуды ұйғарды. Олар жай
қызығушылық тұрғысынан ғана бөлініп қоймай, сыни ойлап, ақпараттарды талдап салыстыра келіп
дұрыс шешім тауып, топқа бөлінді. Бөлінген соң мен оларға: «Осы мемлекеттерді басқа мемлекеттерден қандай қандай белгілері арқылы ерекшеленеді?» - деп, сұрақ қойдым. Оқушылар іркілместен:
«Ұлты, салт дәстүрі, жері, нәсілдері, тілі, территориясы...» деп жауап беріп жатты. Енді мемлекеттік
рәміздер бойынша және оның авторлары бойынша суреттер таратылып, 30 секунд ішінде ойланып,
«Бұл не және оны менің таратуымдағы мақсат неде екенін табыңыздар» - дедім. Олар рәміздер екенін
және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да осы рәміздермен байланысты болу керек екенін айтты.
Нұсқаулықта: «...мәнмәтінді есепке ала отырып, бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру
және шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады»
1.деп айтылғандай мәтінмен жұмыс жасағандада біршама сыни көзбен қарауға тырыстым. Ол үшін
арнайы кестесімен жұмыс жүргіздім.

+

-

^

?

«+» - жаңа ақпарат алғаны туралы, « - » білгеніммен сай келмейді, «^» (қанатша) - білгеніммен
сай келеді, «?» - мені таң қалдырған дүние деген сияқты мәтінмен жұмыстың жүру жолдары арқылы
оқушылар өздігінше жұмыстарын істей алды. Олар мен күткен нәтижеге жете алды деп ойлаймын.
Жұмыс барысында мәтінмен толық танысты, топтағы жолдастарымен пікірлесті, содан соң ойларын
қорытып, ортаға салды. Ақпараттарды бір-бірімен салыстырды, нәтижесін шығаруға тырысып бақты.
«Қазақ хандары» атты жаңа сабақта оқушылардың сыни ойлауын әрі қарай жетілдіре түсу үшін,
тапсырмаларды күрделендіре түстім. Мысалы: 4 –ші тапсырмада рөлдік ойын ұсындым. «Қасым ханның
қасқа жолы» заңдар жинағында белгілі бір сот тармағына сүйене отырып, бір сот отырысынан көрініс
көрсетіңіздер» және «Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек ханның жасаған бір құрылтайынан
(жиналыс) өз ойларыңызбен түйіндеп, көріністі сахналандырып беріңіздер», «Жоңғарлар мен орыс
халқының қысастығында қалған Әбілхайыр ханның қазақ хандығының жай күйін ойлаған ішкі сезімін
монолог ретінде көрсетіп беріңіздер» деген сияқты тапсырмаларды ұсындым.
1-топ оқушылары Қасым ханның заңдар жинағы бойынша көрсеткен көріністерінде алған
білімдеріне, Қасым ханның заңдар жинағына және өздері көріп жүрген тарихи фильмдеріне сүйене
отырып жасағаны байқалып тұрды. Олар сол ғасырды көздерімен көрмесе де, оқиғаны ұқсата білді.
Ал 2-топ құрылтайдың не екенін өте жақсы аша білді және құрылтайда не айтылатынын, қандай
жоспарлар жасалатынын, қандай дүниелер мадақталатынын саралай алды. Мен берген тапсырмада
тек қана құрылтайды көрсетіңіз деп берілген болатын, оқушылар барлық дүниелерге сыни ойлана
отырып, тақырыпты жақсы аша білді деп ойлаймын. 3-топқа берілген тапсырмада монолог ретінде
көрсетіңіз десе, осы топта жұмыс істеген оқушылар тек Әбілхайырдың толғанысын көрсетпей, орыс
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пен жоңғарлардың мақсатын үнсіз кейіппен сахналадырып берді. Бұдан түйгенім, балалардың сыни
ойлану дағдысы жоғарлаған. Олар тек берілген тапсырмамен шектеліп қана қалмай, өз түсініктерінің
тұрғысынан да ойларын өрбіте алған.
Менің мақсатым балалар оқиғаларға сыни көзқараспен қарап, оқиғаларды өз бойынан өткізіп,
сабақтан алған білімдерін осы көрініске сыйдырып беру болатын. Ал балалардың маған бергені:
• Тапсырманың ашық түрде берілмегенін ұғынып, оқиғаны өздерінің сыни қөзқарастарымен құрған;
• Оқиғадағы кейіпкерлердің образына енген;
• Тарихта болған жағдайды дұрыс бағамдай алған;
• Уақытты дұрыс пайдаланып, барлық топ мүшелері бірдей ат салысқан.
Қойған көріністерін мен «мұғалім», «көрермен», «ата-ана» тұрғысынан сыни көқараспен байыптауға
тырыстым. Оқушылар тарихи оқиғаны өздерінде бар алуан түрлі дереккөздерден жинақтаған ақпараттар
бойынша талдап, саралай келе түйген сыни ойлары негізінде сахналап берді. Сондай-ақ ол оқиғалардың
тарихи маңыздылығын мүмкіндігінше ашып көрсетіп берді. Ал көрермен ретінде дегенім, балалардың
осы көріністі қойғандағы рөлге ене білгеніне тәнті болсам, ата-ана ретінде қарағаным алдымдағы
бүлдіршіндерімнің осы бағытқа икемі бар екенін білдім. Сонымен қатар бұл сабақта топта оқушылар
бірінің білмегенін біріне үйретті. Топта өте тату жұмыс жасады. Тағы бір байқағаным, осы сыныпта
«орташа» оқитын Жанадилов М мен Абдулаев М., Сейдахметова Ақеркелер басты кейіпкерлер ретінде
көрініс саханалауға белсене қатысты. Тақырыпты жақсы меңгергенін, оларға қатарлас құрбыларының
көмегінің өте жақсы тигенін байқап қалдым. Сабаққа белсенді қатысатын Қуанышбекова А, Кәрібай
А., Рахатов Ө. Сияқты оқушылар топтарының көшбасшылары болып, ұйымдастыру қабілеттерін көрсете
алды және осыған дейін алған білімдерін топтастарымен жақсы бөлісті.
Барлық сабақтарымның қалай өткенін бақылау үшін оларға үнемі «ой толғау» қағаздарын толтырып отыруын өтіндім. Ой толғау қағаздарын саралап отырғанымда, оқушылар бұл сабақтың алдыңғы
сабақтардан ерекшелігін, өздерін еркін сезінгендіктерін, сабаққа ынтасының оянғанын баса айтып
кетіпті. Айта кететін болсам, бір оқушым: «Мен бұл сабақта өзімді еркін сезіндім, тапсырмалардың
барлығын орындауға тырыстым, және бүгін сабақта қорықпай отырдым» деп ойын ашық айтыпты. Мен бұл жерден өз қателігімді айқын білдім. Осыған дейін өтіп келген сабағымның жиі өз
ойымнан шықпай қалуы оқушыларды өз еркінен тыс қатты ұстауымнан шығар деген қорытынды
шығардым. Көптеген ой толғауларда сабақтың қызықты өткенін және де алда тек осылай өте берсе,
нұр үстіне нұр болатындығын айтып кетіпті.
Оқушыларымның маған жазылған сыни көзқарастары мені сыни ойлауға әрқашан итермелеп
отырды. Оқушыларым маған күн санап есейіп кеткендей көрініп тұратын болды... Мен өзіме үнемі
сабақ беріп болған соң есеп беруді дағдыға айналдырдым. Бұл менің педагогикалық тәжірибемдегі
алғашқы және басқаларға ұқсамайтын үлкен өзгеріс болды.
Сонымен қатар кемшіліктердің көрініс беріп кеткеніне тоқталғым келеді. Уақыттың жетіспеушілігі
оқушыларымныңда менің де кей сабақты( барлық сабақтарда емес) толық талдауымызға мүмкіндік
бермей қалғандай болды.Бірақ, бұл келеңсіздіктер уақыт өте келе шешімін табатынына сенімдімін.
Сабақтың соңында алған сауалнамада оқушылардың 92% осы сабақтың өздеріне жақсы әсер еткенін
көрсетіпті. Демек, оқушылардың көңілінен шыға білген. Оқушының көңілінен шыққан сабақ ол өзінің
үлкен нәтижесін көрсетеді деген сөз. Олай болса, менің де осы сабақтарымды әрі қарай түрлендіре
түсуім керек. Алдағы іс тәжірибиемде сыни ойлауға итермелейтін тапсырмалардың қатарын көбейте
түсемін және балаларды дамыта түсу үшін өзімде үнемі ізденіс үстінде болатыным сөзсіз.
Nex.kz сайтында «Ойлау өрістілігі – адамның мәселені тұтастай қамтып, сонымен бірге оның жекеленген тұстарын да назардан шығармауы. Ой тереңдігі – күрделі мәселелердің мәніне жете ену. Ой
тереңдігіне қарсы сапа – ой үстірттігі. Мұндайда адам басты нәрсені көрмей, қажеті кем жағдайлардан
аса алмайды. Ой дербестігі – адамның жаңа міндеттерді алға тартып, басқалар жәрдемінсіз-ақ оларды
шешудің жолдарын таба білу», - деп жазылған. Яғни оқушылар ойының дербестігі мен тереңдігін,
өрістілігін шыңына жеткізу үшін мұғалімге артылған жүктің де жеңіл емесін біліп, тәжірибиемді
тереңдетуге барлық күш - жігерімді саламын.
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТАБИҒАТ ЛИРИКАСЫ. ТАБИҒАТТЫ ЖЫРЛАУДАҒЫ
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«№34 жалпы білім беретін орта мектеп»КММ,Семей қаласы ШҚО
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Аңдатпа
Осы мақалада қазақ поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық туралы берілген. Мақала барысында
табиғатты суреттеу дәстүрі ауыз әдебиетінен,ақын-жыраулар шығармаларынан бастау алатындығы және
табиғатты реалистік әдіспен арнайы алып бейнелеу Абай поэзиясынан басталғандығын атап көрсеткен.
Табиғатты жырламаған ақын кемде-кем,соның ішінде мақалаға тиек етіп отырған Ғ.Ормановтың,
С.Мәуленовтың, Қ.Аманжоловтың, М.Мақатаетың, Т.Айбергеновтың табиғат туралы өлеңдері
пайдаланған.
Аннотация
В данной статье затрагивается тема традиции и новаторства в казахской поэзии. Автор показывает,
что традиция описания природы берет свое начало в устной народной поэзии, реалистичной поэзии Абая
Кунанбаева. Немало писателей и поэтов посвятили свои произведения теме природы, и среди них Орманов Г., Мауленов С., Аманжолов К., Макатаев М., Айбергенов Т. Произведения этих авторов нашли свое
отражение в этой работе.
Abstract
In this article addresses the theme of tradition and innovation in the Kazakh poetry. The author shows that
the tradition of description of the nature takes its beginning in the oral folk poetry, realistic poetry Abai Kunanbayev. A lot of poets and authors have dedicated their works to the theme of nature, and among them Ormanov G,
Maulenov.S, Amanzholov T., Мakataev M., Aibergenov T. The works of these authors have found their reflection
in this work.
Көркем әдебиеттегі дәстүр туралы сөз бүкіл әдебиеттің тарихымен тығыз байланысты. Өнердегі
көркемдік әдіс тәрізді дәстүрде де көптеген субъективті факторларға тәуелді болғанымен, кең мағынасында
алғанда обьективті құбылыс. Дәстүрді қоғам және уақыт сипаты анықтайды. Әр буын қаламгерлерінің
ортақ дүниетанымы, ортақ идеялық-көркемдік прициптері, сол бір көзқарастағы аса үлкен дарын иесі
тудырған дүниені нысана етіп қабылдауға мүмкіндік жасайды.
Жалпы табиғатты суреттеу дәстүрі ауыз әдебиетінен, ақын – жыраулар шығармаларынан бастау алады.
Әрине, жыраулар шығармаларын тақырыбы жағынан да, мазмұны жағынанда да таза табиғат лирикасы
дей аламыз. Өйткені, олар өз алдына жеке тұрып, табиғат әсемдігін, ерекшелігін жалаң қызықтауға
әкелмейді, белгілі бір адам сезімін, көзқарасын салыстыра ашуға қызмет етумен ерекшеледі. Жалпы қай
саланы алмайық, өз жолы, қалыптасу дәстүрі болады . Пейзаждық лирика да сондай қалыптасу дәстүрін
басынан кешті. Белгілі әдебиеттанушы М.Қаратаев дәстүрді кең мағынасында философиялық проблемаға
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жатқызады: “Дәстүрге сүйену дегенді дәстүрге еліктеу немесе дәстүрді қайталау деп ұғатындар болады.
Және дәстүрдің әсерін қабылдап, одан үйрену жолын осы ретпен іздеу жиі кездеседі” [1, 163-б] – деп
көрсетеді.
Табиғатты реалистік әдіспен арнайы алып бейнелеу дәстүрі қазақ әдебиетінде Абай поэзиясынан
бастау алғаны белгілі. 1920-1930 жылдар өлеңдерінде табиғатты жырлау жаңа қоғам құраушылардың
артықшылығын дәлелдеуге бағындырылып, соның нәтижесінде адамдар жалған әсемдікке баса көңіл
бөлді. Табиғат туралы жазбаған ақын кемде – кем. Мысалы, С.Торайғыровтың табиғат жайындағы
өлеңдерін қарастырсақ, онда әсем көріністер аясында сезімдегі өзіндік мұң байқалады. Сұлтанмахмұттың
лирикалық туындылары ішіндегі ең бастылары “ Жылы кеш” , “Кеш” , “Кеше түндегі түс, бүгінгі іс”. Бұл
салада ұлы Абай өрнегінің іздері айқын аңғарылады. “Жылы кешінде” жанға жайлы, маужырап тұрған
айлы түн, сылдырап аққан бұлақ, шалғыны толқыған мүйіс, дыбысын ішіне бүккен сырлы әлем, бір –
біріне асық, қол ұстасқан, жүректері лүпілдей соққан жастар, жымыңдасқан жұлдыздар нәзік бояуымен
баурайды:
Көк ауа, мөлдір аспан бейне жібек,
Көргеннің көңілі өсер, ойы түлеп,
Ай бауыры, көк орайдың қойнында,
Сырлар сабырменен сүйген жүрек[2, 76-б].
Мағжанның стиль ерекшелігіне сай, табиғат тақырыбындағы өлеңдерінде өзіндік торығу, күйіну
басымдығы назар аудартады. Атап айтқанда, «Жаралы жан» өлеңінде ақын даланы өлікке балайды.
Сары дала, бейне өлік сұлап жатқан,
Кебіндей ақ селеулер бетін жапқан.
Тау да жоқ, орман да жоқ, өзен де жоқ,
Сәуле емес, қан шашып тұр күні батқан 3..
Табиғатқа әдеттегі, қарапайым адам көзімен қарап, оны жырлаған ақын – Ғали Орманов. Мысалы,
«Бурабай» өлеңінде:
“Толқын тосып құшағын,
Еркелей жүздім көліне.
Кілемін жайып көп шалғын,
Аунадым майса көгіне” [17, 14-б].
Толқын құшағын тосуы, шалғынның кілем жаюы, лирикалық кейіпкердің көлде еркелей жүзуі, көк
майсаға аунауы, соның бәрі ақын стиліне сай. Лирикалық кейіпкердің қарпайым пенде әрекеті шеңберінен
шықпауы, онша асып –саспай – ақ әдеттегі, қалыпты сезімімен көрінуі – бәрі келісті өрнек үлгілері.
Қ.Аманжолов та өлеңдерінде өзінің ішкі сезімін жай сездірмей, оны ерекше үнмен береді. Ақынның
1935жылы жазылған “Байкал” өлеңіндегі:
“Шымылдықтай төгілген
Араладым орманын,
Аспанымен егескен
Бастым зәулім шынарын.
Күркіреп көкте кеңескен,
Бұлттың сөзін тыңдадым” [5, 93-б].
деген жолдары ерекше жігермен айтылған.
Ауыз әдебиетінен бастау алып дәуірлер бойы қалыптасқан табиғатты жырлау дәстүрінің 19601990 жылдар поэзиясындағы орны ерекше. Зерттеуші ғалым Ә.Нарымбетов дәстүр жайлы былай дейді:
“Әдебиетте дәстүр деп біз кейде көне ауыз әдебиетінің көркемдік амалдарын жаңғырта пайалануды
атаймыз. Ауыз әдебиет мұрасына творчестволықпен арқа сүйеудің әрі дәстүр екені, екінші жағынан
жаңашылдық екені рас. Өйткені ауыз әдебиеті сарынының қазіргі жаңа өмірді жырлауға қызмет етуі,
әрине, дәстүр” [6, 7-б]. Табиғат лирикасын сөз еткенде, оның тамыры тереңдерден нәр алған дәстүрдің
озық үлгілерін бойына азық қылғанын естен шығармаған жөн. Алпысыншы жылдардан кейінгі кезең
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тек табиғат лирикасының ғана емес, поэзия атаулының өрістеу, шарықтау кезеңі болды. Бұрын саясат
ноқтасын киіп, бір сүрең бояуда дамып келген поэзия, алпысыншы жылдардан кейін еркін қадам басып,
еңсесін көтере бастады.
Табиғат тақырыбында кең жырлаған ақындардың бірі – С.Мәуленов. Ақын поэзиясы туралы қазақ
әдебиетінде зерттеулер аз емес. «Табиғат пен жаным бірге» деп тебіренген ақын, енді бір өлеңінде: «Мен
– дүние өлшемімін,//Мен – табиғат төлшегімін» [7, 203-б]. дейді. Көркем жердің бірі Көкшетауға арнаған
өлеңінде де әдеттегі көрініс келісті суреттеледі. Өлеңде көп құбылыс қамтылған. Мысалы:
«Ұқсаған Көкшетаудың аспанына
Көк-жасыл жалтылдайды таста қына.
Садақтың жарасындай қарағайлар,
Кетеді шыңның шығып асқарына» [7, 62-б].
Көкше табиғатын, сұлу жаратылысын ақын әрі әсерлі, әрі жан – жақты суреттеген. Шығарманың нәзік
кестесі де өрнек нақышы да сан алуан. Мәселен, тастағы қыналарды Көкше аспанына ұқсату арқылы
ақын тастағы қыналарды да, аспан көрінісін де қатар байқатса, Көкше қарағайларының тіктігі «садақтың
жарасындай» баламасынан, биіктігі «шыңның асқарына шырқауы» тіркестерінен анық көрінеді. Автор
жандандыру тәсілін ұтымды қолданады. Көкшетау туралы бұған дейін жазылған ақын Қ.Аманжоловтың
өлеңіне үңілсек екі өлеңдегі сурет орайластығын аңғарамыз.
Қ.Аманжолов “Көк қасқа Көкшетаудың бетегесі” деп бейнелейді немесе “Жайғандай жасыл ала жібек
кілем” деп теңеумен нақты елестетсе, С.Мәуленов “Көк жасыл жалтылдайды таста қына” деп суреттейді.
С.Мәуленовтың табиғат лирикасы қазақ әдебиетіне өзгеше бір тосын жаңалық әкелмесе де, туып-өскен жер
табиғатын қара өлең үлгісінде жырлап, қалыптасқан дәстүр арналарын өзінің сұлу да сырлы жырларымен
толықтыра түсті.
Қазақ поэзиясының жетпісінші жылдардағы көрінекті өкілі М.Мақатаевтың табиғат тақырыбындағы
өлеңдері сан алуан. Жыл мезгілдері тәулік уақыттары ауыл, дала көріністеріне ақын бірде сүйсінсе,
бірде наз білдіре жырлайды. Табиғат суретін жалаң бейнелемей, адам өмірімен тығыз қарым-қатынаста
суреттеу дәстүрі Абайдан бастау алса, сол дәстүрді Мұқағали да жалғастырды. Мәселен, «Сәуір айы»
өлеңінде автор табиғаттың жайсыз жағдайын ғана суреттеумен шектелмей, адамдардың көңіл – күйін де
байқатады:
Шопан жүр малыменен, көптен бөлек,
Төпеп тұр,
Келер емес көктен көмек.
Сәуір айын сықпыртып, сабайды кеп,
«Құрғырдың түбі түсіп кеткен бе?!” – деп [8, 50-б].
Жаңбырдың жауғандағы ерекшелігі үзіндідегі «төпеп тұр» қолданысынан аңғарылса, «құрғырдың
түбі түсіп кеткен бе?!” тармағы арқылы ақынның табиғат көрінісін ғана емес, адамдар психологиясын
аз сөзбен ұтымды даралау шеберлігі танылады. Ақынның табиғат тұралы жазған өлеңдерінде ұлттық
өрнек нақышы назар аудартады. Мәселен, «Көкжиекке тауларың // Көтерілсе түндігі, //Баурайдың да, бар
маңның //Көрінеді кіндігі». Немесе «Бастарында Мұзарттың, // Ағараңдар сәлдесі». Ақын жыл мезгілінің
түрлі көріністерін жырға қосқан. Бірде шуақты көктемді бейнелесе, бірде бұлтты, жауынды көктемді,
енді бірде құс әніне, бұлақ сыбдырына бөленген көңілді көктемді жырлайды. Әр көргенде түрлі қырынан
танылатын табиғат ақынжанды жүректі еріксіз сезімге бөлейді. М.Мақатаев табиғатты жырлауда табиғат
құбылыстарын шынайы да сұлу суреттейді. Ақын өзі айтқандай, табиғатты жырлауда да «Күпі киген
қазақтың қара өлеңін, //Шекпен жауып өзіне» қайтарады. Табиғатты адамдар өмірімен қатар суреттеу
Абайда кездессе, Мұқағали да табиғатты адамдар өмірімен тұтастықта суреттейді. Мағжанда кездесетін
табиғатпен тілдесу дәстүрін Мұқағали өзінше дамытты.
Табиғат құбылыстарын суреттеуде О.Асқар табиғаттың түрлі құбылысы мен заттарын кейіптеу арқылы
ақын өз сезімін оқырманына әсерлі жеткізумен бірге сол көрініске тәнті етеді. Мысалы:
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Аулақта айтып көк нөсер барады әнін,
От шығара сабалап барабанын.
Тал- шашынан су тамған тау-сұлуға
Кемпірқосақ ұсынды орамалын[9, 58-б].
Ақын табиғаттың түрлі құбылыстары мен көріністерін ғана жырға қоспай, адам мән бере бермейтін,
сұлулығына сүйсіне де, одан сыр тауып ұғынбайтын табиғат бейнелерін өз шығармасына тиек етеді.
Оразақын Асқардың табиғатқа арналған туындылары ұлттық өрнекмен кестеленіп, заман, уақыт тынысын
танытатын айшықтармен қоса көмкерілген. Оразақын Асқардың табиғат лирикасын сөз еткенде, алдымен
оның келісті сурет жасау шеберлігін, тілінің байлығын, терең білімділігін, байқағыштығын, өлеңнің жеңіл
ырғаққа негізделгенін атаған жөн.
Ақындардың табиғатты әр қырынан жырлайтынын, бірі асау, долы кезін, бірі мейірімді, шуақты
сәттерін жырға қосатынын ескерсек, Т.Айбергенов шығармаларында қыс та, көктем де, көл де, дала да
көтеріңкі пафоспен суреттеледі. Ол нені бейнелесе де, өзіне тән үнмен, шабытпен жырлайды. Мәселен
Т.Айбергеновке дейін «Далада» өлеңінде С.Сейфуллин жүген-құрық тимеген асауды далада ұстап
мінгендігін сипаттаса, Т.Айбергенов даланың тамаша көрінісін былай береді:
“Айнакөл тұнып тұрған шарадағы
Қымызды көз алдыңа келтіреді.
Ұялшақ сәби талдың жағадағы
Етегін гулеп ойнап жел иіреді ” [10, 134-б].
Ақын дала көрінісін қиялға қанат бітіре, ерекше сезіммен, жандандыра суреттейді. Айнакөлді шарадағы
қымызға ұқсату, ұялшақ сәби талдың етегі болуы, қамыстың шулап күлуі сұлап барып түрегелуі, бұлақтың
сұңқылдап сыр ақтаруы – бәрі сурет нақтылаған, аз сөзге көп мән сыйғызуы ақын шеберлігінің де айнасы.
Т.Айбергеновтің жырлаған көктемі қызылды - жасылды, әлемге тіл біткендей шулы да көңілді болса,
қысы қатаңдығына қарамастан сүйкімді:
“Ақ қолғаппен құшақтап,
Сақылдайды қыс аппақ.
Өзен, теңіз, тау, төбееңіс аппақ сәукеле” [10, 81-б] .
Поэзия әлемінен өзінің әсем де әсерлі жырларымен көрінген ақындардың бірі – Фариза Оңғарсынова.
Оның табиғат тақырыбындағы жырлары туған жер көрінісін, тәулік, жыл мезгілдерін, табиғат сұлулығын,
теңізі мен бұлағын т.б. суреттеуге арналған. Мысалы, ақынның «Жайлау таңы» өлеңінде лирикалық
кейіпкерлермен бірге оқырман да көрініс зейнеттілігіне сүйсінеді. Көктемді суреттегенде де келісті
көріністер көз тартады:
«...Үрпіне жердің сүт толып,
Жүзіне мөлдір шық қонып,
Тереңнен алған тынысы
Қалқиды мақта бұлт болып.
Еркелеп, сүйіп аймалай
Құшады қырды, сайды арай» [11, 77-б].
Өлеңді тұтас оқымасақ та екі шумақтың өзінен көп нәрсені аңғарамыз. Жер үрпіне сүт толуынан оның
ерекше күйде екендігін, жүзіне «мөлдір» шық қонуынан сурет зейнеттілігі, «қалқиды» мақта бұлт болып
тармағынан аспан ашықтығы, бұлт жеңілдігі байқалады. Лирикалық кейіпкер көзімен берілген арайдың
қырды, сайды еркелей, аймалай сүйіп құшуы көктемгі арай ерекшелігін танытса, баурайдың «жұмсақ
жаймадай» болуы шөп қалыңдығын, жұмсақтығын, молдығын елестетеді Ф.Оңғарсынованың табиғат
тақырыбындағы өлеңдерінде лирикалық кейіпкер табиғатқа сүйсіне қараушы, одан сыр аулап, көңілі
сергіп, дем алатындай көрінеді. Әсіресе, лирикалық кейпкер теңіз көрінісін, ондағы толқындарды ерекше
ыстық сезіммен келісті кестелейді.
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Қазақ ақындарының табиғат тақырыбындағы қай өлеңдерінде болмасын ұлттық өрнек айрықша
аңғарылады. Қазақ поэзиясындағы табиғат лирикасы өзінің жаңа арна, тың бейнелеулермен дамуын
толастатқан жоқ, қалыптасқан дәстүрді жалғастыра, байыта берді. Поэзияға келген әр ақын өз
болмысымен, өз ерекшелігімен танылып, поэзия әлемінде дара қолтаңбаларын қалдырып келеді.
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада инновациялық қозғалыстардың білім беру жүйесінің жаңаруында маңызды орын
алатындығы және оқушылардың білім деңгейінің көтерілуіне жағдай жасайтындығы жан-жақты
дәлелдене отырып, бірнеше жаңа педагогикалық технологияларға талдау жасалады. Қазіргі ақпараттық
заманда білім беру салаларының барлығында кеңінен пайдаланып отырған жаңа технологиялардың
бастыларының бірі ақпараттық технология мен бүгінгі күні мойындалып үлгерген сын тұрғысынан ойлау технологиясын пайдалану ерекшеліктері ғылыми тұрғыдан негізделеді.
Аннотация
В статье дан анализ инновационным технологиям, способствующих повышению уровня знаний обучающихся, и всесторонне доказано их значимое место на пути обновления системы образования. В
современном информационном обществе на всех уровнях системы образования широко применяются
новые технологии, среди которых информационная и на сегодняшний день получившая свое признание технология критического мышления, использование которых обосновано с научной точки зрения.
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Abstract
In this article, comprehensively proving a consider role of innovative motion in updating of educational system
and in creation of conditions for increasing of knowledge of students. Also was made analysis of few pedagogical
technologies. In addition in this article scientifically justify the features of new and wide spread technologies in
sphere of education as information technology and recognized, passed all tests technology of thinking in information age.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасының орта білім беру бойынша бөлімінің мақсатында: жалпы білім беретін мектептерде
Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез
өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қаннағаттандыру,
еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту оқыту моделіне
көшу деп көрсетілген. Аталған мақсатқа жету жолында білім беру жүйесінде үлкен өзгерістер, демек
инновациялар болатындығы сөзсіз.
Соңғы жылдары «инновация» ұғымы кеңінен таралып отыр және инновациялық қозғалыстар білім
беру жүйесінің жаңаруының маңызды айғағына айналды. Инновациялар бірнеше проблемалар тоғысында
пайда болады және ауытқымай, жаңа мәселелерді шешеді, білім беру үрдісінің үздіксіз жаңарып тұруына
әкеледі. С.И.Ожеговтің сөздігінде: «инновация» – бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған,
бұрынғының орнын басатын, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес, енгізілген жаңалық деп көрсетіледі
[1, 326-б].
Отандық зерттеушілер де бұл ұғымға тиісті дәрежеде түсінік бергендігі белгілі. Мысалы, Ә.Е.Әбуов
«Мектептің оқу үрдісінде инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың педагогикалық
шарттары» деген зерттеу еңбегінде «новация» ұғымы жаңа енгізілім деп түсіндіріледі: «ғылыми әдебиетте
«нововведение» деген орыс сөзі бір жүйеден екінші жағдайға ауыстыру, ендірілу ортасына жаңа тұрақты
элементтер (жаңалықтар) әкелетін, мақсатты бағытталған өзгеріс ретінде анықталады. Әрине жаңа енгізілім
жаңарумен байланысты» [2, 12-б]. Ал Қ.А.Сарбасованың зерттеуінде инновация ұғымы инновациялық
педагогикалық технологиялар ұғымын ашуға бағытталған. Ол ғылыми педагогикалық әдебиеттерге
сүйене отырып, «инновацияға мазмұнды өзгерістер тән деген, ал инновациялық өзгерістің басты
функциясы өзгерту функциясы болып табылады» деген тұжырымға тоқталады. Сондай-ақ, инновация
мамандар даярлау міндеттерін дәстүрлі формалар арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда пайда болып,
жаңа мақсат пен міндеттерге сәйкес жаңа технологияларды пайдалану қажеттілігін тудырады дейді. Олай
болса, педагогикалық инновация – тұтас білім беру жүйесінің оның жеке бөлімдерінің компоненттерінің
сипаттамасын жақсартатын және жаңалықтардан тұратын мақсатты өзгерістер. Бұл жаңалықты меңгеру
үрдісі.
Бүгінгі күндегі инновациялық білім беру оқу және әлеуметтік – тәрбиелік іс-әрекеттің үрдісі
мен нәтижесі, ол жеке адамның және жалпы қоғамның іс-әрекеттік жаңа түрін жоспарлайды және
ынталандырады.
«Инновация» термині латынның «innovation» жаңалықтарды енгізу дегеннен пайда болған. Көптеген
елдерде, соның ішінде Қазақстанда да педагогикалық инноватиканың дамуы көпшіліктің қоғамдықпедагогикалық қозғалыстарымен, мектептерді жылдам дамыту қажеттілігіне байланысты қайшылықпен
және мұғалімдердің оны іс-жүзіне асыра алмауымен байланысты. Жаңалықтарды қолдаушылардың
жалпы сипаттары да өсе бастады. Осыған байланысты жаңа білімге деген, «инновация», «жаңалықты
енгізу», «инновациялық үрдіс» деген жаңа ұғымдарды түсініп-білу қажеттілігі ұлғая түсті. «Жаңалықты
енгізу» (инновация) ұғымы жаңалық ретінде де, сондай-ақ осы жаңылықты тәжірибеге енгізу үрдісі
ретінде де анықталады [3, 254-б]. Қазіргі кезде әлемдегі жүргізіліп жатқан ізгілендіру үрдістері білім
беру мекемелеріне қойылатын жаңа талаптарды анықтауда. Техника мен ғылымның өркендеуі білім беру
ұйымдарында білім беру мазмұнын қайта құру және оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет қағидаларын
қайта қарауға, әсіресе мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен тұлғасына, бүкіл педагогикалық үрдістің тұлғалық

203

бағдарлануына қойылатын талаптар арта түсуде. Бүгінгі таңда оқу үрдісін жетілдіру үшін инновациялық
білім беру технологияларын пайдаланудың тиімділігін тәжірибенің өзі дәлелдеуде. Энциклопедиялық
сөздікте бұл ұғым «жаңаша білім беру» деп түсіндіріледі. Қазақстандық ғалым Н.Нұрахметов: «инновация,
инновациялық үрдіс дегеніміз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарын жасау, меңгеру, қолдану және
таратуға байланысты қызмет» деген. Демек, инновация – білім деңгейінің көтерілуіне жағдай жасайды.
Жоғарыда аталған авторлар өте орынды көрсеткеніндей, педагогтардың кәсіби қызметінің басқа да еңбек
қызметі тәрізді өзіне тән қоғамдық-тарихи табиғаты болады. Оның мақсаты, құралы, түрі мен әдістері
тәжірибелік қызмет кезінде туындайды. Мұғалім өзінің тәжірибелік қызметінде қай пән мұғалімі болса
да, сынып жетекшісі қызметін атқарып, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатынасады.
Мұғалім қандай жұмыс түрін орындаса да, үнемі ол мұғалім-тәрбиеші, тәрбиелеу мен дамыту, білім беру
мәселелерімен байланысты жүйелі педагогикалық міндеттерді жүзеге асырушы болып қалады. Міндеттер
әлеуметтік-педагогикалық қоғамның білім беру ұйымдарына қоятын мақсаттарынан келіп шығады.
Бұл міндеттерді шешуде тек білім берудің мазмұнын өзгертумен ғана емес, оқыту технологияларын
өзгерту арқылы оқу қол жеткізуге болады. Инновациялық оқыту технологиялары арқылы оқу үрдісін
ұйымдастырған кезде оқу материалы бойынша өзінің мүмкіндігі мен қабілеттілігіне байланысты жобасын
жасайды. Сөйтіп, әр оқушы өзінің тұлғалық мүмкіндігін толық пайдалана алады.
Инновациялық технологиялардың ең басты ерекшелігі баланың өзіндік ойлануына, қоғаммен, демек
ортамен қарым-қатынас жасауына ықпал етеді. Сондай қатынастардың нәтижесінде оқушылар жоспарлай
білуге, өзінің алдына нақты мақсат қоя білуге, қойылған мақсат міндеттерді жүзеге асырып, тиісінше
олардан қорытынды жасай білуге дағдыланады. Міне, осындай жүйелер арқылы «өзіндік даму» жүзеге
асады. Соның негізінде өзіндік талдау, жинақтау, өзіндік бағыт беру, өзіндік тәрбие, білім алу жүйелері
қалыптасады, яғни жеке тұлғаның барлық қасиеттерінің дамуына бағытталады. Бүгінгі күні педагогикалық
ортада педагогикалық немесе инновациялық технологиялардың көптеген түрі қолданылып жүргендігі
белгілі. Осы орайда, жаңашыл педагогтардың педагогикалық технологиялары көптеп саналады. Оларды
пайдаланудағы басты мақсат балалардың қазіргі сұранысына жауап бере алуды көздейді. Ол жаңа
инновациялық технологияларды дұрыс пайдалана білу үшін мұғалім олардың әрқайсының мән-мазмұнын,
балалардың жас ерекшелігіне қарай пайдалану ыңғайлылығын және тиімділігін терең меңгеруі тиіс. Демек,
жаңа технологияларды пайдалануда балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогтық мақсат –
мүддесіне сай, өзінің шеберлігінің мүмкіндігіне орай таңдап алады. Соның нәтижесінде ғана әрбір мұғалім
жоғарғы жетістіктерге жете алады деп көрсетеді осы мәселені зерттеп жүрген ізденуші Н.Нұртазаева.
Автордың, бұл жағдайда мұғалім тек оқушыны дамытып қана қоймайды, сонымен қатар өзінің де жеке
кәсіби қасиеттерін жаңаша тұрғыда ашуына мүмкіндік туады деген пікірі құптарлық. Демек, оқу-тәрбие
үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану мұғалімнің өзінің кәсіби шығармашылық қабілетін шыңдай,
жетілдіре түсуде өте маңызды болып табылатындығын көрсетеді.
Сондай-ақ автор, мектеп мұғалімінің инновациялық технологияларды қолдануының педагогикалық
шарттарын көрсеткен, атап айтқанда инновация туралы білім, инновациялық білімді жан-жақты меңгеру,
инновацияны өз тәжірибесіне ендіру және дұрыс қолдануды меңгеру дей отырып, педагогикалық
инновациялық технологиялар мағынасына, мазмұнына, нәтижесіне қарай екі түрге бөлінетіндігін
көрсетеді:
− білім беру жүйесіндегі инновация;
− оқу тәрбиелеу жұмысының жоспарлары мен бағдарламаларының мазмұны мен құрылысына жататын
инновациялар.
Оқу тәрбие үрдісінде педагогикалық инновацияның мынадай түрлері ұйымдастырылады:
− білім беру мекемесін тұтастай ұйымдастыру әрекеті;
− мұғалім жұмысын ұйымдастыру:
− белгілі бір бағдар берушілік пен мемлекеттік білім деңгейін қаматамасыз ететін оқушылар жұмысын
ұйымдастыру.
Олай болса, білім беру жүйесінде қазіргі кезде мұғалімдердің жиі пайдалануға тырысатын жаңа, яғни
инновациялық технологияларды жүзеге асыру үшін бүгінгі күні жаңашыл мұғалімдер деп ерекше статус
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беріліп жүрген мұғалімдердің алдыңғы қатарлы тәжірибелерін анықтап, олардың тиімділерін оқушыларды
оқыту мен тәрбиелеуді тиімді ұйымдастыруға пайдалану керек. Мысалы, соңғы кездері оқушылардың
жаңа инновациялық тәрбие технологияларын меңгеруін ұйымдастыру негізінде тәрбие сағаттарының жаңа
үлгідегі сценариін жасау, оларды тәрбие сағаттарында тиімді пайдалану, атап айтқанда телебағдарламаларды
пайдалана отырып тәрбие сағаттарын ұйымдастыру, оқушылардың әртүрлі бағыттағы шығармашылық
ізденушілік жұмыстарын жүргізе білуге тәрбиелеу, педагогикалық конференциялар, оқулар ұйымдастыру
қажеттігі сезіледі. Мұндай жұмыстарды ұйымдастырудың нәтижесінде оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық
технологиялардың бүгінгі күні ерекше орын алып отырғандығын көреміз. Олар балалармен тәрбиелік
шараларды ұйымдастыруда қажетті нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етеді. Бүгінгі күні мұғалімдер
жаңа, инновациялық технологиялар ретінде «миға шабуыл», дебат, жоба жасату, оны қорғату, оқу, жазу
арқылы оқушылардың сыни көзқарасын қалыптастыру сияқты технологияларды пайдаланып жүргені
белгілі. Аталған технологиялардың басты ерекшеліктері, олардың балаланың ойлау қабілетіне әсер етуде,
дүниетанымын қалыптастыруда, демек тұлға ретінде дамуында өзіндік орын алатындығында. Жоғарыда
көрсетіліп отырған инновациялық технологияларды пайдаланудың нәтижесінде мұғалімдер білім, тәрбие
беруде бірталай жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Бүгінгі күні оқу-тәрбие үрдісінде кеңінен пайдаланып,
білім беру жүйесінде өзінің бағасын алып үлгерген технологиялар аз емес. Негізінен ғылыми-педагогикалық
әдебиеттерде инновациялық технологиялардың көптеген түрі беріледі. Оның ішінде ақпараттықкомуникациялық заманда кеңінен пайдаланып отырған жаңа технологиялардың ішінде бастыларының
бірі – ақпараттық технология. Қоғамды ақпараттандырудың өзекті бағыттарының бірі – білім беру үрдісін
ақпараттандыру болып табылады. Бұл бағыт жаңа ақпараттық технологияларды, информатиканың әдістері
мен құралдарын пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра
отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді [4,
139-б]. Ақпараттық технологиялар бұл ақпаратты алудың, оны қайта жасаудың, жеткізудің, сақтаудың
және пайдаланудың әдістері мен құралдары екендігі белгілі. Ақпараттық технологияларды білім беру
ісінде пайдаланудың мақсаты – оқу процесіне қатынасушылардың дер кезінде тиянақты білім алуын
қамтамасыз ету және оқытудың тиісті сапасына қол жеткізу болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық
технологияларды енгізуді қолдану және кеңейтуде үлкен қажеттілік туындап отыр. Соған сәйкес, қазіргі
кезде Қазақстанда тек экономикалық және саяси процесте ғана емес, білім жүйесінде де жаңа ақпараттық
технологиялар қолданыла бастады. Өйткені, жаһандану заманында басқа дамыған елдерге тәуелді болып
қалмау саналы көзқарасқа, менталитетке, ақпараттық даму деңгейіне тікелей байланысты. Бүгінде білім
қоғамның әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық және рухани дамуының стратегиялық бағдары
ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың қауіпсіздігінің кепілі. Сондықтан ғаламдық даму
көшінен қалыспас үшін білім үнемі озық жүруі тиіс. Демек, ақпараттық технология педагогикалық ісәрекетке жаңаны енгізу, оқыту мен тәрбиелеу тиімділігін арттыру мақсатында олардың мазмұны мен
технологиясын өзгерту болып табылады. Ақпараттық технология кез келген пәнді оқытуда болашақ
мұғалімдердің ой-өрісін кеңейтіп, кәсіби даярлық деңгейін көтеріп, шығармашылықпен жұмыс істеуге,
жаңашыл тәжірибелер мен әдістемелерді кеңінен пайдалануға және оқушыларға білім беруді жаңашылдық
тұрғысынан жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл жаңа ақпараттық технология аса қажетті педагогикалық
мәселелердің шешімін табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу үрдісін тиімді басқаруға негізделген.
Зерттеуші А.К.Асаубаева ақпараттық технологияны оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланудың төмендегідей
бірнеше артықшылықтарын нақтылайды:
− әрбір адамның өздігінен білім алуының меншікті траекториясын қамтамасыз ететін білім берудің
ашық жүйесін құрайды;
− ақпаратпен жұмыс жасай алу білігін қалыптастырады және қатынас жасай алу қабілетін дамытады;
− таным процесін ұйымдастыруда оны жүйелі ойлау жағына жылжыту жолымен түбегейлі өзгертеді;
− оқу процесінде оқушылар мен студенттердің танымдық іс-әрекетін қолайлы ұйымдастыруға
мүмкіндік туғызады;
− жаңа таным құралдарын пайдалануға және ұйымдастыруға жағдай жасайды;
− білім беруді ақпараттық-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етеді.
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Бүгінгі таңда жаңа педагогикалық технологиялардың пайда болуымен әрбір мұғалімнің коммуникациялық
компьютерлік ортада жұмыс істеуі, басқа да коммуникациялық технологияларды пайдалануы сияқты
күнделікті әдетке айналуы үшін оларға электронды пошта мен интернеттен бастап, басқа да электронды
құралдармен жұмыс істей алуға үйрету және басқа да қажетті барлық мүмкіндіктерді жасау керек. Өйткені
мұндай шаралар арқылы мұғалімнің ақпаратты іздеп табу, әртүрлі құжаттарды дайындай алудағы ісәрекетін анағұрлым жеңілдетіп, оқу процесін одан әрі жетілдіреді, сондай-ақ олардың кәсіби біліктілігін
арттыруға, өздігінен іздену арқылы білімін көтеруге мүмкіндік береді. Сондықтан мұғалімдерді кәсіби
даярлауға қойылатын талаптардан тікелей туындайтын міндет бұл барлық курстарды жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалануды көздей отырып, нақты жаңарту, оларға қосымша материалдарды кіргізу
болып табылады. Бұған арнайы пәндер бойынша компьютерлік оқыту бағдарламаларын, электронды
оқулықтар, электронды тасымалдағыштарда әртүрлі оқу материалдарын дайындап, оларды оқу процесінде
пайдаланудың мүмкіндіктері жатады. Демек, қазіргідей ақпараттық мүмкіндіктер жоғары болып отырған
заманда оқу-тәрбие үрдісінде оның тиімді мүмкіндіктерін жан-жақты пайдалану мұғалімдер үшін өз ісәрекетін ұтымды ұйымдастыруға кең жол ашып отыр. Тәуелсіз елдің тірегі – білімді ұрпақ, ал өркениет
өзегі – білім, ғылым және тәрбие. Сондықтан қоғам талабына сай оқушыларға тәрбие мен білім беруде
мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселе.
Өйткені, жаңа педагогикалық технологияны меңгеруде мұғалімдердің кәсіби білімін шыңдауы – педагогтың
жеке тұлғаны қалыптастыруы болса, ол қоғам мақсатына сай саналы әрекет пен қарым-қатынас жасайтын,
рухани құндылықтарды бойына жинаған, дүниетанымдық, зерделілік, ізгілік қасиеттерімен дараланатын
адам. Сондықтан бұл міндеттің ауқымы мен маңызы зор.
Жеке тұлғаны дамыту үшін оқытудың жаңа әдістерін пайдаланып, тәрбиелеу қажеттігі сезілуде.
Жеке тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін жаңа технологияның бірі – «Сын тұрғысынан ойлау»
технологиясы. Сын тұрғысынан ойлау – белгілі бір идеяларды қабылдай отырып оның неге қатысты
екендігін зерттеу, оларды жеңіл скептикалық ойларға қарсы қоя салыстыру, сол идеяларға көзқарастармен
тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарайтын белгілі бір жүйелікке түсіріп қолдану. Ғылыми
әдебиеттерде көрсетілгеніндей сын тұрғысынан ойлау – идеялар мен бар мүмкіндікті шығармашылықпен
қарай жақындастыратын тұжырымдар мен ақпараттарды қайтадан түйіндеп тұжырымдайтын күрделі
құбылы[5, 139-б]. Бұл − әртүрлі деңгейде бірдей бір кезде болатын екпінді және өзара болатын дамуға
негізделген процесс (іс-әрекет). Көбінесе бұлай ойлау ересек студенттерге ғана бағытталған деген теріс
түсінік бар. Негізінен бұл технология мектеп оқушыларына да пайдалануға арналған. Бүгінгі күні ұрпаққа
білім, тәрбие беру ісінде мұғалімдермен қатар, барлық тәрбие институттарының бірлесіп әрекет жасауы
жолға қойылуда. Ал олардың қатарында қоғамның дамуында өзіндік орны мен үлесі жоғары болып
табылатын бұқаралық ақпарат құралдары да бар. Өйткені, БАҚ жасөспірімдер үшін дүниетанымдық
тұрғыдан қосымша әлеуметтендіруші институттың бірі ретінде қарастырылады. Демек, олар оқушылардың
дүниетанымын қалыптастыруда өзіндік үлес қосады, сондай-ақ балалардың қосымша білім алуында өзіндік
роль атқарады. Яғни, БАҚ-тың бала тәрбиесіндегі орны ерекше, сондықтан оның мүмкіндіктерін пайдалану
үлкен қажеттілік болып табылады. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде БАҚ материалдарының тиімді
тұстарын жеткіншек тәрбиесінде пайдалануды жүзеге асырудың кейбір жолдары көрсетілсе, сондайақ, мектептің ұзақ уақытқа дейін және бүгінгі күні де БАҚ- қа қатысты енжарлық ұстанымда болғаны
айтылады. Алайда, бұл мәселеде оқушыларға нақты көмек көрсету үшін мұғаліммен қатар, ата-ананың
да нақты түсінігінің болуы өте маңызды деп есептейміз. Аталған проблемаға қатысты мектептің ең басты
қосатын үлесі оқушыларды БАҚ әлемімен жүйелі түрде таныстырып отыру және олардың мүмкіндіктерін
тәрбие жұмыстарында пайдалану болып табылады. Оқушы БАҚ жарияланымдарымен өздігінен таныса
алатыны сөзсіз, бірақ оларға нақты әрі дұрыс бағыт-бағдар беруде мұғалімнің орны бөлек деген пікірлерге
толық қосыламыз. Яғни, бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, мектеп тарапынан ұйымдастырылған тәрбие
жұмысы тағы да ең алдыңғы қатарға шығуға тиісті.
Бұл мәселеде мектептің роліне келетін болсақ, БАҚ-қа қатысты мектеп ұзақ уақыт бойы немқұрайлы
ұстанымда болды деген пікірлер де айтыла бастады. Сондықтан да оның аталған саладағы практикалық
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және педагогикалық мәселелер бойынша ата-аналарға кеңес беру үшін жеткілікті тәжірибесі жоқ. Әйтсе
де, мектеп қосымша функцияны алуға тиіс, демек әртүрлі ұйымдармен бірлесе отырып бұл мәселеде
өскелең ұрпақтың санасын көтеру үшін жұмыстар жүргізу керек. Мектепте де, отбасында да балаға
бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен естіген, көрген және оқығандарын түсінуге мүмкіндік
жасау абзал, өйткені, қандай да бір телерадиобағдарламалардан кейін балаларда көптеген әртүрлі пікір
қалыптасады. Сол себепті оларда түсінбестік тудырған мәселелерді түсіндіруге тырысу керек. Бұл
балаларға құпия болып келген жайды түсінуге көмектеседі және одан дұрыс қорытынды шығаруға септігін
тигізеді. Мұндай жетістікке кез келген бағдарламаның мақсат-мұратын ашып көрсету жолымен, бейтаныс
сөздерді түсіндіру, бағдарламаны түсіру барысындағы ерекшеліктерді айту арқылы қол жеткізуге болады.
Сондай-ақ, бағдарламадан алған әсерлерді бөлісу және де оның түпкі идеясына қатысты пікір алмасу да
пайдалы болмақшы. Мұндай жағдайда мұғалім мен оқушы, ата-ана мен бала өздерінің алған әсерлерін
тең дәрежеде бөлісуге мүмкіндігі бар. Бұл өз кезегінде адам мен бұқаралық ақпарат құралдары арасында
белгілі бір деңгейде қарым-қатынас орнатып, әрқайсында жеке – дара шешім қабылдауға ықпал етеді. Бұл
жердегі аталған проблемаға қатысты мектептің қосатын ең басты үлесі оқушыларды бұқаралық ақпарат
құралдары әлемімен жүйелі түрде таныстырып отыру болып табылады. Осыдан біршама жылдар бұрын
бұл мүмкіндік жартылай ғана пайдаланылған еді. Қазіргі кезде кейбір мектептер осы тәрбиелік миссиясын
үлкен күш жігермен орындауға кірісті. Олар оқушыларға «бұқаралық мәдениет» индустриясының өнімін
түсіну мен қабылдау үшін әзірлік жасап, сол деңгейде білім жиынтығын қалыптастыруға ұмтылады. Демек,
бұқаралық ақпарат құралдарына талапшылдықпен және сыни тұрғыда қарайтын ересектер аудиториясы
осындай құралдар арқылы ғана табысқа қол жеткізе алады. Аталған мәселелерді жүзеге асыруда «Сын
тұрғысынан ойлау» жобасының алатын орны ерекше, өйткені бұл жоба нақты әдістерді ұсынады және
оқыту үрдісін мынадай үш сатыда ұйымдастыруды көздейді:
1. Қызығушылықты ояту (сұрақтар қою);
2. Мағынаны ашу (жауаптар іздеу, мәселелерді зерттеу);
3. Ой-толғаныс (ойлау үрдісінің ең жоғары деңгейіндегі мәселені
талқылау). Бұлардың кез келгеніне мән беретін болсақ БАҚ-тың оқу-тәрбие үрдісіндегі ролін
нақтылауға толық мүмкіндік бере алатыны анық. Олай болса, мектеп оқушыларының оқу-тәрбие үрдісін
инновациялық бағытта ұйымдастыруда «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясын пайдалану олардың
білім сапасын жетілдіруде айтарлықтай әсерін тигізеді.
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Аңдатпа
Бұл мақалада автор жаңа педагогикалық әдістерді сабақта қолдану арқылы оқушылардың
қызығушылығын арттырып, сабақ мазмұнын тереңдетуге болатындығын көрсеткен. Сабақ соңындағы
кері байланыстың да сабақтың мазмұнын жақсартуға көмектесетін құрал екендігін көрсеткен.
Аннотация
В данной статье автор раскрывает новые стороны педагогической практики как результат использования новых педагогических подходов, основной акцент делается на важность применения рефлексии, как
инструментария для последующего прогресса и процесса обучения.
Abstract
In this article, the author reveals new aspects of teaching practice as a result of the use of new pedagogical
approaches, the emphasis is on the importance of reflection as a tool for the further progress of the learning
process.
Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың қарқынды дамуы оқушылар мен мұғалімдерді жаңаша
жұмыс жасауға негіздеп отыр. Ондағы мақсат әлемдік білім беру нарығында бәсекеге қабілетті, ынталы,
сенімді, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларды пайдалана алатын оқушылар
контингентін қалыптастыру.
Осы мақсатты іске асыруда үлкен жауапкершілік мұғалімдерге жүктеледі. Ол үшін бізге берілген
үлкен мүмкіндік білім жетілдірілу курстары. 2012 жылдың 23 қаңтар 3 ақпан аралығында «Қазақстан
Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтарының біліктілігін арттыру курстарында іске
асыру аясында ағымдағы тренерлерді даярлау» курстарының бірінші кезеңінен өтіп келгеннен кейін,
курстан алған білімді практикада қолдану арқылы өз жұмысыма өзгеріс жасауға тырыстым. Өйткені
курста мен Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негіздерімен таныстым.
Бұл Бағдарламадан төмендегі мәліметтерді түсіндім.
1) оқыту мен зерттеуге ынта-жігерін салып, белсенді жұмыс істейтін және оқушыларға қамқорлық
көрсете отырып ықпал ететін және бағдар беруге;
2) әрбір оқушының пәнді түсінуді қалай құрылымдау қажеттігін ойластыра білетінін сезінетін, осы
көзқарастар тұрғысынан білімі мен тәжірибесін қалыптастыратынын; сондай-ақ оқушының білім беру
бағдарламасы деңгейлері бойынша ілгері жылжуын өрістету мақсатында мазмұнға сәйкес кері байланыс
орнатуға;
3) оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты өту өлшемдерін, өзі мен оқушыларының
бұл өлшемдерге қандай дәрежеде сәйкес келетіндігін білетін, оқушылардың игерген білімі мен оқушылар
мойындаған «Бұдан әрі неге қол жеткізу керек?», «Қандай іс-әрекет жасау керек?», «Одан әрі не істеу
керек?» деген сияқты табыстылық өлшемдері арасындағы алшақтықты жою үшін;
4) бастапқы идеядан өзге идеяларды өрістете байланыстыратын және сол идеяларды оқушылардың
өздері құрастырып, жандандыра алатындай етіп жинақтап, толықтырып, тереңдетіп бере алатын
мұғалімдерге қосымша көмек ретінде ұсынылады. Бұл – дайын білім мен идеяларды ұсыну емес,
оқушылардың өздерінің білім мен идеялар құру. 1.
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Тәжірибедегі пән бойынша өткізген сабақтарда, тақырыпты меңгеруде оқушылар арасында
қызығушылықтары артып, сабақ нәтижесіне жұмыс жасағанын байқадым. Оқушылардың бір бірімен
және мұғаліммен қарым қатынасында өзгерістер көріне бастады. Менің өзім тәжірибенің алғашқы күндері
сабаққа қажетті тапсырмалар дайындауға көп уақыт жіберіп алдым. Сабақ соңында ой толғаныс жасай
отырып, уақыт үнемдеуге үйрендім. Тағы бір қиындық, ол бағалау. Формативті бағалауға бұрын көп көңіл
бөлмегендігім тәжірибеде маған көп қиындық туғызды. Сабақ барысында оқушылардың тапсырмаларды
орындауына қызығушылығын арттырып отыруға көп көмегі бар екенін енді түсінгендеймін. Осығанға
дейін мен тапсырма қызықты болса болғаны деп ойлайтынмын. Ендігі ұққаным қандай тапсырма болса
да, формативті баға беріліп отырса, оқушылардың қызығушылығы артады екен.
Мектептен келген баласына ата-аналардың қоятын ең бірінші сұрағы «Бүгін қандай баға алдың»?
Күнделікті осы сұрақты еститін оқушылардың көпшілігі «баға» үшін оқуды әдетке айналдырғанын айтпай
кетпеуге болмайды. Төмен баға алса көңіл күйлері түсіп, ренжіп қалады... өкінішке орай кейбір ата-аналар
төмен баға үшін балаларын жазалайды. Ата-аналар бағаның не үшін қойылатынын ескере бермейді. Атааналар мектептен келген балаларынан «бүгін не үйрендіңдер?» деп сұраса, балалардың да оқуға деген
көзқарасы өзгеретінін айтқым келеді. Менің практикамда сабақтағы бағалау критерийлері ата-аналар мен
мұғалімдердің арасындағы түсініспеушілікттерді азайтты.
Шындап келгенде, баға оқу бағдарламасының құрамдас бөлігі, ол сынып ұжымынан, мұғалім мен
оқушы арасындағы қатынастан, үздіксіз білім беру тәжірибесі мен іс-шаралардан жеке өмір сүре алмайды.
Мұғалім баға туралы ойлағанда, сабақ жоспарлағанда сынып пен оның ұжымын естен шығармаған жөн.
Мен сабақ беретін 11 «АП» және 11 «ВП» сыныптарында оқушылардың ауызша жауаптары жазбаша
жауаптарына қарағанда жоғары бағаланады. Ал, жазбаша жауаптарында өз ойларын толық жеткізе
алмай жауаптары төмен бағаланады. Оқушылардың жазбаша жауаптарының бағаларының төмен болуы,
маған сабақ жоспарлағанда оқушылар жұмысытарындағы жетістіктер мен кемшіліктерге баға беріп,
жұмыс әдістерін толықтырып, түзетіп, жеке оқушылармен жұмыстың жолдарын және құралдарын тауып,
бағдарламалық білімдердің меңгерілуі деңгейін анықтауға жол ашты.
Әр сыныпта сабақ соңында кері байланыс парағын алу мен үшін әдетке айналды. Ондағы мақсат:
оқушылардың сабаққа өзіндік рефлексия жасауларына мүмкіндік беру. Кері байланыс парақтарымен танысу арқылы оқушылардың сұраныстары мен қажеттіліктерін танып, алдағы сабақты жоспарлаудың бағытын
анықтаймын. Кері байланыс парағы мынадай сұрақтарды қамтыды: Бұл тарауда ең құнды не болды, не
үйрендіңіз? Сабақ бойынша қандай ұсыныс, пікіріңіз бар? Сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар?
Сабақта Блум таксономиясы негізінде: білу, түсіну, қолдану, сараптау, талдау, бағалау кезеңдерін
қамтып, оқушыларды өзін өзі бағалауға үйретеді. Кез келген жазба жұмыстары: зертханалық жұмыстар,
бақылау жұмыстары, презентациялар, ізденіс жұмыстарын Блум таксономиясы негізінде жоспарлау
арқылы оқушылар өздерінің білім, іскерлік дағдылардын тексеруге және бағалауға үйренді. Оқушы
тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергенін ұғады.
Мен үшін қашықтан оқыту кезең тапсырмаларын уақытында орындауда уақыт тапшылығы қиындық
туғызды. Аяз салдарынан күнтізбелік жоспардағы жоспарланған тақырыптардың өтпей қалуы, баға
қорының аздығы, оқытудың жоспарлаған қорытындысына жету жолындағы олқылықтарды жою үшін,
сабақты сын тұрғысынан ойлау модулінің негізінде жоспарлап, аз уақытта көп ақпараттарды өңдеуге
мүмкіндік бердім. Нәтижесін бағалау үшін бағалаудың критерийлерін анықтап алдық.
Жазба жұмыстарының бағалау критерийі:
Тапсырма Мәтіндегі негізгі
Адам өміріндегі,
Ғылыми
Ғылыми
Нұсқау
биологиялық
қоршаған ортадағы
ақпаратттарды ақпаратттарды
терминдерді,
маңызын сипаттай
таба білу
қолдану, талұғымдарды таба
білу
дау
білу
Алдын ала бағалау критерийлерін анықтап алғаннан оқушылардың сабаққа қызығушылықтары,
уақытты тиімді пайдалану әрекеттері артты. Тек түсініктемемен ғана берілген бағалар балалардың назарын алға жылжуына негіздеді.
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Биология пәнінің ерекшеліктерін ескере отырып, әрбір оқушының жеке ілгерілеуін және оқыту
сапасының өзгеруіне, қорытындыларды бағалау және сараптау жүргізу арқылы алдағы сабақтарды
жоспарлауға мүмкіндік алдым, әр оқушының жеке картасына мониторингтік зерттеулер негізінде
нұсқаулар жаздым.
Сабақтағы сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға арналған тапсырмалар оқушылардың топта жасаған
әрекеттерін талдай бағалайды. Өздерінің оқулары, табысы, сәтсіздіктері туралы ой-пікірлері қалыптасып,
қиындықты жеңуге ұмтылады.
Оқушылардың әрекеттерін бағалау критерийі:
әрқашанда кейде
ешқашанда
Жұмысқа дейін қойылған міндетті түсінгенімізге сенімдіміз
Біз қойылған міндетті орындаймыз
Әркім өз пікірін ұсынады
Қатысушылар жауап берердің алдында басқаларды тыңдайды
Қорытынды жасардың алдында бірнеше ойлар тыңдалады
Талқылау соңында бірнеше позициялар жинақталады
Талқылау бойынша жақсы ойларды біреу жазып отырады
Егер білімді тексермесе, онда оқушы өз білімін терең, жан-жақты және дұрыс бағалай алмайды.
Оқушы баға алған соң өзінің мектептегі, үйдегі жұмыстарын жетілдіруге және сапаларын дамытуға, білім,
іскерлік, дағдыларындағы кемшіліктерді жоюға мүмкіндік алады.
Білімді тексеру және бағалау оқушының білім алуына көмектесіп, оқушының білім сапасы жөнінде
сандық мәлімет береді. Мұғалім оқушының білім деңгейінен хабар алып, оның танымдық жұмысын
ұйымдастыруға негіз жасайды. [4]
Танымдық жұмыстарды ұйымдастыру үшін, мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны
қолдандым. Өйткені, қазіргі күнде ғылым мен техниканы, өндірісті әлемдік деңгейде дамыту үшін елімізге
шығармашылықпен жұмыс жасайтын білімді, жоғары дайындығы бар білікті маман қажет. Ол мамандарды дайындау мектеп табалдырығынан басталады. Ал мұғалімдердің алдындағы басты мақсат: Балалар
бойындағы дарындылық қабілетін жетілдіру жолдары мен дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің
психологиялық ерекшелігі нақтылау, әрі жүйелеу. Мұғалімдер көздеген мақсатқа жеткенде:  Балалар бойындағы дарындылық қабілетін жетілдіру жолдары қарастыру, жасау, жүзеге асыру негізінде әр
мектептегі дарынды оқушының интеллектуалдық ой- өрісінің артуына ықпалы зор болады. Мақсатқа
жету үшін: Балалар бойындағы дарындылық қабілетін жетілдіру жолдары қарастыру, теориялық талдау
жасау және балалар бойындағы дарындылық қабілетін эксперименттік зерттеу арқылы ашу. Оқушыларға
әртүрлі оқыту тәсілдерін түсінуге көмектесу үшін оқушының қай типке жататынын ескеру қажет. Оқу
жылының басында шетелдік маман Lanis Ningo жүргізген сауалнаманың қорытындысын пайдаланып,
оқушылардың ақпараттарды қабулдау қасиеттерінің үш стилін анықтадық: визуалды, аудиалды және
кинестетикалық. Визуал-оқушылар мағыналық карта, диаграммаларды, дескриптивті тілді пайдаланады, блок-сызбаларды, түстерді пайдаланады. Аудиал-оқушылар /есту арқылы қабылдайтын оқушылар/
басқаларға қарағанда көбінесе талқылауды, ауызша түсіндірмелерді есту арқылы қабылдауды, күлкілі
оқиғалар мен әзіл-оспақты пайдалануды ұнатады. Кинестетик-оқушылар объектілерді пайдаланып,
сабақ уақытында қозғалыс-қимылдарды жасай отырып, топ қатысушылары ретінде үнемі практикалық
сабақтарды жақсы көреді. Оқушылармен жұмыс барысында өзім сабақ беретін сыныптарда оқу мен жазу
арқылы оқушылардың сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған стратегияларды жиі пайдаланамын. Сабақ барысында оқушылар жеке, жұпта, топта жұмыс істейді. Жаңа ақпараттарды өңдейді.
Толғандырған сұрақтарының жауаптарын алады. Біздің мектептің ерекшелігі мектепке қабылданған
оқушылар таңдау емтихандары арқылы іріктелген, өз мектептерінде дарынды оқушылар болған. Сабақ барысында менің анықтағаным қандай да бір жаңа нәрсені нақты шешуге кіріскен кезде, кейбір оқушыларда
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қиын күрделі тапсырмаларды орындай алмау қорқынышы болғандықтан, ондай тапсырмаларды орындауға
қатыспауға тырысады. Қабілетті балалар өздерінің ойлау қабілетін оңайлықпен нақты қалыптастыра алмайды. Қандай да бір нәрсені білмегенін немесе қандай да бір тапсырманы орындай алмағанын мойындап
үйрену өз-өзіне сенушілікті дамытудың маңызды бөлігі болып табылады. 3.
Сабақта тақырыпты өңдеу барысында оқушылар өздеріне берілген тапсырмаларды оқытудың
үш(визуалды, аудиалды және кинестетикалық) стиліне сәйкес белгілейді. Мен сабақ беретін сыныптарда,
сауалнама қорытындысы бойынша: визуалдар - 44%, аудиалдар - 22%, кинестетиктер - 6%, аудиал-кинестетик -11%, аудиал - визуалдар -10%, визуал – кинестетиктер - 6%, аудиал – визуалдар - кинестетиктер
-1% оқушыларды құрайтынын анықтадым.
Оқыған мәтінді визуал - оқушылар түрлі сызбалар арқылы түсіндіреді, аудиал-оқушылар ауызша түсіндірмелерді есту арқылы қабылдайды, кинестетик-оқушылар сабақ уақытында қозғалысқимылдарды жасай отырып топ атынан қорғауға әрекет етеді. 11 «В П» сыныбындағы оқушыларынан
алынған сауалнаманың қорытындысынан, сыныптағы оқушылардың көпшілігі визуал әрі аудиал. Мен
бақылауға алған оқушылардың бірі аудиал, бірі визуал, визуал-кинестетик. Үшеуін бір топқа отырғызып
жұмыс жасаттым. Топтағы жұмыс нәтижесі бойынша, олар бір бірлерін берілген тапсырманы орындауда толықтырып отырды. Акжол өзі оқып ақпаратпен танысқаннан гөрі, сыныптастарының айтқанын көп
тыңдауға тырысады. Аршын оқыған ақпараттарды қағазға сызба түрінде бейнелеп жеткізгенді ұнатады.
Мирас ақпараттарды өңдеуде алдымен жасап көрсетеді.
Сабақта аудиалдарды жеке, визуалдарды жеке, кинестетиктарды жеке топтасырса қандай нәтиже береді
деген оймен үшеуін үш топқа бөлгенімде, олардың басқа сыныптастары арасынан байқалмай қалғанын
айтуға болады. Сабақты жоспарлағанда берілетін тапсырмаларды оқушылардың ерекшеліктерін ескеріп
әзірлеуге тырысамын. Мысалы: «Жасуша мембранасы» тақырыбын өткенде, Аршын берілген тақырыпты
оқып, сызба түрінде бейнелеп, түсіндірді. Ақжол Аршынның айтқан түсіндірмелерін тыңдап, қажетті
сұрақтардың жауаптарын бере алды, ал Мирас берілген қималарды пайдаланып жасуша мембранасының
моделін құрастырды. Генетика тақырыптарын өткенде, генетикалық есептерді шығаруда Ақжол есепті
өзі оқығанша, топ мүшелерінің оқығанын тыңдағаннан кейін шығарады, Аршын болса: есепті оқып, схема
түрінде бейнелеп шығарғанды ұнатады, ал Мирас - есепті өз ойынша образды суреттер ақылы бейнелеп шығарды. Бұл бақылаулардан- қандай тапсырма берілсе де, оның жауабы оқушылардың қабылдау
қабілеттеріне байланысты.
Сабақтан тыс уақыттарда оқушылардың олимпиада, ғылыми тәжірибелік конференциялар, конкурстар,
турнирлерге қатыстыру үшін жеке жоспар бойынша жұмыстар ұйымдастырамын. Дайындыққа келетіндер
әр түрлі жастағы 7-11 сынып оқушылары: Мадина, Гульфия, Алибек, Азат, Ақмарал және т.б. Олар тек
сабақтан тыс уақыттарда олимпиада, ғылыми тәжірибелік конференциялар, конкурстар, турнирлерге дайындалу үшін келеді.
Алғашқыда мен олардың әрқайсымен жеке сұрақтары бойынша жұмыс жасадым, бірақ уақытттың
тапшылығы, сұрақтардың көптігі қиындық келтірді. Уақытты тиімді пайдалану үшін, аз уақытта көп
ақпараттарды өңдеп, сұрақтарға жауап беру үшін, топта жұмыс жасауды жоспарладым. Топтағы жұмыста
өзара бір мәселені бір-біріне түсіндіріп, оны талқылап, өз тақырыптарын қорғап, бір-бірінің жұмысының
нәтижесін бағалады.
Міндет қоя отырып жұмыс істеу оқушыларды жайлылық аймағынан аздап шығатын деңгейде жұмыс
істеуге міндеттейді. Ол, Выготский бойынша, тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын
жоятын жұмыс болып көрінетіндігін дәлелдейтін «Жақын арадағы даму аймағы» теориясы негізінде
балалардың өзекті қабілеттерінің деңгейлерін бағалаудың тиімді екендігін баса айтады. 2.
Мектебіміз физика-математика бағытында болғандықтан ба, әлде жас ерекшеліктеріне байланысты ма,
6-9 сынып оқушылары кітап оқуға қызықпайды. Олардың оқулықтағы тақырыптың көлемін көргеннен
«ой, мынау көп», «қашан оқып бітіремін» деген қарсылықтары, мені оқу процессін тиімді ұйымдастыру
үшін, Веб-ресурстарды сын көзбен бағалап, оқытуда пайдалануға итермеледі. Тақырып бойынша тапсырмалар әзірлегенде, бейне фильмдер, электрондық оқулықтар, интернет материалдарын пайдалану-
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ды әдетке айналдырдым. Өйткені, бұл жастағы балалар сандық жүйелерді ойыншық ретінде өте жақсы
пайдалана біледі. Сандық жүйелер оқушылардың өзара ақпараттармен алмасып, жаңа материалдарды
меңгеруіне көмектесті.
Кей жағдайда мен оқушыларымнан үйрендім деп айтсам қателеспеймін. Өйткені сабақта ғаламтор немесе түрлі сайттармен жұмыс жасағанда кейбір операция түрлерін оқушылардан үйренетінімді жасырғым
келмейді. 11 сыныпта қарастырылатын тақырыптар оқулықта жоқ болғандықтан сабақ жоспарлағанда
тақырып бойынша қысқаша зерттеулер жоспарланып, мәселенің шешімін энциклопедиялардан,
ғаламторлардан оқушылармен бірлесе іздестіреміз.
Тапсырманы кеңейту анағұрлым тереңдетіп оқыту, кең көлемді жобалар немесе зияткерлік тапсырмаларды кеңейту түрінде берілуі мүмкін. IGGY жобасы соған үлгі бола алады, бұл орта мектеп оқушылары
үшін онлайн режимінде оқу жоспарын кеңейтуді ұсынатын жоба, ол туралы http://www2.warwick.ac.uk/
study/iggy/information/members/ сайтында толық сипаттама берілген. Балаларға сайтқа кіру ұсынылады,
бұл сайтта мұғалімдер тапсырмаларды күрделендіруге және міндеттерді қоюға көмектеседі. 2.
Тақырыптар бойынша Блум таксономиясы негізінде сұрақтар және презентациялар әзірлеу
оқушылардың қызығушылықтарын тудырады. Оқушылар жұпта, топта жұмыс жасағанды ұнатады.
Ғылыми материалымен танысу, мәтінді оқыту кезінде оқушылардың идеялары мен тәжірибесін пайдалану арқылы сабақтың мазмұнын оқушылардың қызығушылығына қарай ауыстырып, оқушылардың пәнге
қызығушылығын арттыруғада тырысамын. Мысалы: 11 сыныптағы биология: «Биотехнология. Гендік
өзгеріске ұшыраған ағзалар. ГМО» тақырыбы оқушылардың идеяларынан туған «ГМО пайдасы мен зияны» тақырыбына жазған эсселері биология және әдебиет пәндерінен баға алуға мүмкіндік берді. Мазмұны
бойынша баға биологияға, ал грамматика бойынша баға дебиетке.
Практикада сабақта жасалған бақылау(наблюдение) нәтижесінен менің байқағаным, оқушылар мен
әзірлеп келген сұрақтарға өз ойларын айтып түрлі жауаптар бере алады. Ал, өздері Блум таксономиясы негізінде сұрақтар құрастыруға қиналады. Бұл қиындықты жеңу үшін, алдымен Блум жүйесінің сатылары бойынша сұраулы сөздер тізімдемесінмен жеке танысып алдық. Сұрақ қою маңызды, себебі
сұрақ дұрыс қойылған жағдайда сабақтың құралына айналып, оқушыларға тақырып төңірегінде ақпарат
алуға көмектеседі. Бұл уақытты қажет ететіні мәселе, алдағы уақытта оқушылардың өздері дұрыс сұрақ
құрастыруды үйренетіні сөзссіз. Оны оқушылардың қызығушылығы мен маңызды мәселелерге көңіл аударуынан байқауға болады.
«Біліктілігін арттыру курстарында іске асыру аясында ағымдағы тренерлерді даярлау» курстарының
екінші «бетпе-бет» кезеңде бірінші және практикалық кезеңнен туындаған сұрақтарды әріптестермен
талқылай отырып, жауаптарын іздестіру әрқайсымыздың зерттеу жұмыстарымызға толықтыру жасауға
мүмкіндік берді. Сұрақтардың көбі зерттеу жұмыстары төңірегінде болды. Өйткені, осыған дейін «сабақ
беруші» мұғалім болып келіппін. Күнтізбелік жоспар бойынша сабаққа дайындалып, оқушылардың пән
бойынша тақырыпты меңгертуді мен бірінші орынға қойғанымды мойындаймын. Мектеп мұғалімдері,
білім жетілдіру курстарының лекторлары және жоғарғы оқу орны оқытушыларымен бір топта жұмыс
жасау сабақтағы жұмыстың мазмұнын жан жақты кеңейтуге жағдай жасады. Сабақта мен өзіме оқушы
ретінде және оқытушы ретінде баға бере отырып, жұмыстың мазмұны мен бағытын анықтауды үйрендім.
Мен үшін мұғалім ретінде кәсіби өсуіме үлкен көмек болды. Соған қарамастан мен үшін қорқыныш
мұғалімдерге өткізетін курстар «Қалай болады? Неден бастап, қалай өткізу керек? Дәстүрлі жұмысқа
үйренген мұғалімдердің көзқарастарын қалай өзгертуге болады?» деген сұрақтар. Бұл сұрақтар жауабын
алдағы уақыттарда курстас әріптестермен бірлесе шешетініміз сөзсіз.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ КАК ДОМИНАНТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
Солдатова И. И.
КГУ «Областная школа-интернат «Дарын» для особо одаренных детей»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада тілші жас маманның әр кезеңде кездестіретін өзекті мәселелері жайында: оқушының әдеби
шығармалары оқуға ықыласының жоқтығы, оқу сапасының оны түйсіну, пайымдау жүйесінің төмендігі
айтылған. Автор оқылған көркем шығармаларды тексеріп оны бағалап, кез келген туындыдағы тапсырмаларды қалай орындау керектігін ұсынады. Мысалдар келтіру арқылы тапсырманың
ерекшелігін,
олардың үлгілерін жүйелеп береді.
Аннотация
В статье изложены узловые проблемы, с которыми сталкивается каждый практикующий учительсловесник: снижение интереса школьников к самому процессу чтения, система оценивания качества чтения и восприятия прочитанного. Автор статьи предлагает основным требованием к проверке и оценке
достижений учащихся сделать обращенность любого задания к тексту художественного произведения,
приводит примеры оригинальных заданий, образцы выполненных работ.
Аbstract
The article describes the key problems faced by every practitioner language and literature teacher: decreasing
of pupils interest to the process of reading, system of quality evaluation of reading and perception of reading
material. The author of the article suggests the main demand to checking and evaluation of achievement of pupils
to do an address of any task to text of artistic composition, makes examples of original tasks, models of the done
works.
Узловая проблема каждого практикующего учителя литературы – значительное снижение интереса
школьников к самому процессу чтения, стремление черпать информацию из вторичных источников, которые предлагают сведения литературоведческого характера, дают представление о развитии сюжета, системе персонажей, тематическом и идейном своеобразии произведений, но начисто исключают главное, что
дает чтение как «труд и творчество», - сопереживание, художественное восприятие, собственную интерпретацию поступков героев, их нравственных качеств, а значит, и то самое духовное развитие личности
школьника. «Книга в любой своей форме все быстрее отдаляется, интерес к чтению падает. Перегрузки
в учебе, сокращение свободного времени приводят к оскудению интересов подростка, а профессиональная ориентация в школе приводит к явлению «профессионального кретинизма». По оценке психологов
основное влияние информационная революция оказывает на детей школьного возраста. Ребенок, получая
огромные информационные нагрузки, быстро утомляется, снижает свою творческую активность и, как
результат, отказывается от чтения» [1, 87].
Значит, доминантой в педагогической программе учителя-словесника становится развитие интереса
к чтению художественных произведений и их собственной интерпретации. «Воспитать творческую личность без книги невозможно: чтение развивает познавательные процессы, личную культуру, формирует
восприимчивость» [1, 89].
Но тогда возникает острейшая проблема: как выявить и оценить качество чтения, восприятие прочитанного, способность почувствовать и понять изображенное в слове?
В своей преподавательской практике мы ориентируемся прежде всего на выдвижение в центр процесса
обучения самого искусства слова и личности обучающегося, их диалога между собой, для себя определяя
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роль инициатора этого диалога и помощника ученика. Методика организации такого диалога строится на
основе глубокого доверия к личности школьника, его творческому потенциалу. Основным требованием к
проверке и оценке достижений учащихся, таким образом, становится обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту художественного произведения.
В. А. Никольский считает: «Раз художественная литература воздействует и на воображение и чувство
читателя, и на его понятия, то и среди методов и приемов преподавания различаем методы и приемы эмоционально-образного постижения произведений художественного слова и методы и приемы истолкования
этих произведений» [2, 56]. Среди предлагаемых В.А. Никольским методов и приемов эмоциональнообразного постижения произведений, на наш взгляд, наиболее эффективны следующие: выразительное
чтение учителя (*как вариант можно использовать аудиокниги), заучивание наизусть, пересказывание
и художественное рассказывание, инсценирование, художественное иллюстрирование (замечу, что иллюстрации учащиеся обязательно подписывают строками из текста произведения; при оценке работы
учитывается соотнесенность словесного и визуального рядов).  Ученики позитивно воспринимают предложение принять участие в «Поэтической волне» - выразительном чтении наизусть стихотворений того
или иного поэта. Оговаривается условие, что выбор стихотворения определяется читательскими предпочтениями ученика, что в процессе чтения нужно постараться раскрыть и красоту поэтического слова поэта, и глубину собственного эмоционального восприятия  произведения. Принимая это условие, ребята в
поисках своего стихотворения уже не ограничиваются рамками программы и поэтической подборкой в
хрестоматии. Оценить уровень эмоционально-образного восприятия художественного произведения помогают задания, основанные на принципе управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации
к деятельности в жизненной ситуации. Это, безусловно, ролевые игры. Например, предлагаю ученикам
(как правило, это задание для малых творческих групп) принять участие в рекламной кампании с целью
продвижения на книжном рынке нового издания «Повести о Савве Грудцыне» или «Повести о Фроле
Скобееве»; это произведения древнерусской литературы, «товар неходовой», необходимы по-настоящему
нестандартные идеи, чтобы его реализовать. Вот примеры «рекламных проспектов» учеников 8 математического русского класса: «Подросток!У тебя проблемы? Ты попал в плохую компанию? Не можешь
противостоять соблазнам? Хочешь, чтобы всё было ОК, читай побольше повестей и, конечно, «повесть о
Савве Грудцыне». Савва был парень хоть куда, но и его постигла беда. С бесом не справился, отца потерял,
но, к Богу воззвав, душу он отстоял! Помни заповедь: «Чти отца своего» - и ты не повторишь ошибок его!»
«Методы и приемы истолкования» произведений, то есть их аналитическое чтение, обращены к индивидуальному читательскому опыту школьников, их историко-культурной эрудиции. Парадигма предлагаемых заданий основывается на креативном принципе, который определяется как «переход в образовании
от схем «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» к схемам «ищу – и нахожу», «думаю
– и узнаю», «пробую – и делаю» [3, 34]. Мы пробуем свертывать информацию, то есть находить в тексте
сгусток смысла, делая опорные конспекты, сюжетные схемы, составляя вопросы к зачетам на знание текстов (Приложение 1).
На выявление глубины освоения изученных произведений и знаний о литературе нацелены задания,
имеющие комплексный характер и соответствующие сформированным у учащихся исследовательским
навыкам: - аргументация тезиса (например, аргументируйте тезис: «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина – это
сентиментальная повесть»);
- трансформация прозаического текста в драматургический (например, создание сценария для школьного спектакля по мотивам «Повестей Белкина» А.С. Пушкина);
- развернутый ответ на проблемный вопрос; например, какие образы пластических искусств использованы Ф.М. Достоевским в собственном творчестве? Такой вопрос был предложен как перспективное
домашнее задание в процессе подготовки к уроку-конференции «Достоевский и мировая художественная культура». Поиски ответа на него достаточно ярко иллюстрируют реализацию креативного принципа
«ищу – и нахожу». Ученики подготовили к уроку-конференции выступления по темам: «Образ Мадонны
в творчестве Достоевского», «Морской пейзаж с Асисом и Галатеей» Клода Лоррена как отражение пред-
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ставлений Достоевского о «золотом веке». Ученица 10 математического русского класса Каримбаева Айдана выступила со своим исследовательским проектом «Мертвый Христос» Ганса Гольбейна Младшего в
формировании идейно-нравственной позиции героев романа Ф.М. Достоевского «Идиот» на конференции
«Жас-Галым-2011», организованной ТарГУ, работа опубликована.
Безусловно, статус школы для особо одаренных детей определяет преобладание заданий исследовательского характера, олимпиадных. Примером задания исследовательского характера может служить литературоведческий комментарий к сложному поэтическому тексту.
Предлагаю учащимся внимательно прочитать стихотворение Б.Л. Пастернака «Мефистофель» и, ответив на следующие вопросы, подготовить литературоведческий комментарий.
1. Почему поэт использует синтаксические конструкции неопределенно-личных предложений: «из
массы пыли за заставы По воскресеньям выезжали», «длиннейшим поездом линеек позднее стягивались
к валу», безличных предложений: «велось у всех, чтоб за обедом Хотя б на третье дождь был подан…»?
2. Кто, на ваш взгляд, скрыт поэтом за местоимениями «всех», «их»?
3. Что происходит в городе в «их» отсутствие?
4. Какая сила, по вашему мнению, метафоризирована в строках: «дома не застав их, Ломились ливни в
окна спален», «вихрь – велосипедом Летал по комнатным комодам», «до потолков их Взлетали шелковые
шторы, Расталкивали бестолковых Пруды, природа и просторы»?
5. Почему художественное пространство в стихотворении четко разделено на «здесь» и «там»?
6. Сравните начало стихотворения Б. Пастернака «Мефистофель» и главы «У городских ворот» I час
ти «Фауста».

1.
2.
3.
4.
5.

«Мефистофель»

«Фауст»

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям выезжали.

Из душного города в поле, на свет,
Теснится народ, оживлен, разодет.

Обратите внимание на лексическое значение слов «линейка», «веха».
Какие строки 5 строфы и как раскрывают значение слова «перья» в конце 6 строфы?
Как рисует образ Мефистофеля сравнение «упав, как лямки с барабана, пылили дьяволовы ноги»?
Зная лексическое значение слова «вехи», прокомментируйте последнюю строфу стихотворения.
Кто скрыт поэтом под словом «приятель»?

Итогом тщательного лингвостилистического анализа и толкования сложного поэтического текста становится такой, например, комментарий идейно-тематического своеобразия и поэтики стихотворения Б.
Пастернака «Мефистофель» (далее цитируется работа ученицы 11 математического русского класса Нуртаевой М.):
«Из массы пыли за заставы по воскресеньям высыпали…» Кто? Конечно, бюргеры средневекового
городка. Их обыденная, филистерская, запрограммированная жизнь и здесь, за пределами города, за крепостным валом, была все та же:
Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан…
Это безликая, серая масса, толпа. Поэт их не персонифицирует, потому использует конструкции неопределенно-личных предложений, местоимения «всех», «их». Им чужда жизнь бурная, яркая, неординарная, полная стихийной силы. И потому там, где они, за городским валом, только дождь «на третье»,
простое, тоже обыденное явление природы. А здесь, в оставленных ими домах, в их спальнях, среди их
комодов, потолков и штор (словно нарочно поэт использует самые обычные слова, нарицает предметы
обихода, быта), беснуется стихия бытия, полнокровной жизни, ибо сюда, «дома не застав их»,
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Ломились ливни в окна спален…
Меж тем как вихрь – велосипедом
Летал по комнатным комодам.
Меж тем как там до потолков их взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.
Метафора грозы… В предгрозовой час приходит, с грозой покидает город Воланд в «Мастере и Маргарите» Булгакова. По впечатлению В. Виленкина, «из гроз, должно быть, и родился Воланд». И здесь, в
романе «Мастер и Маргарита», гроза – стихия Мефистофеля. Она, эта сила, «расталкивала бестолковых».
Он, Мефистофель, искал того, кто готов был принять его условия и дар той силы, что «вечно хочет зла и
вечно совершает благо», искал того, в ком есть порыв, решительность, сила и воля человека, готового обречь себя на жизнь заново.
Пикник окончен. «Дождь на третье» подан, все как всегда. Бюргеры возвращаются в свой город:
Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу…
А он, Мефистофель, уже покинул город, уже по залитой вечерней зарей дороге пылят дьяволовы ноги.
Его узнают, чуют только животные. Они, по древним поверьям, и видят, и чувствуют демоническую силу:
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечернее оживала.
Посмотрите, как трансформируется развернутая метафора: стихия грозы – «тень, пугавшая коней их»
(это все он, Мефистофель), - и вот, наконец, явление героя:
В чулках, как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав, как лямки с барабана,
Пылили дьяволовы ноги…
Но кто пред нами? Квинтэссенция мощной силы? Князь Тьмы? Антагонист Добра и Света? Нет…Усталый, но довольный франт.
Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе…
Думается, эти строки можно интерпретировать: он знаком со многими из них, он являлся к ним, пытался «растолкать бестолковых». Он предлагал им шанс – познать тайны земли и неба, предлагал многим
из них выбор между обыденностью бюргерского быта в замкнутом пространстве душного города, узкого,
темного средневекового мышления и …космосом, познанием макромира. Теперь презрительно
Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.
И этот «приятель», конечно, Фауст.
Не меньший интерес вызывают и задания олимпиадного уровня, требующие сопоставительного анализа лирических произведений. Сопоставительный анализ лирических произведений – задание олимпиадного уровня. Вариант сопоставительного анализа, выполненного ученицей 11-МР класса Омановой Диной
дан в Приложении.
Развитию интереса школьников к чтению и изучению литературы способствуют подготовка к внеклассным мероприятиям:
1) викторинам, конкурсам знатоков; конкурсам сочинений;
2) брейн-рингам, интеллектуальным играм в формате литературной телевикторины «Умники и умницы», «Лидер XXI века»;
3) литературным вечерам, конкурсам чтецов, читательским конференциям; устным журналам;
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4) выпуску школьных газет («Экодар», «Океан творчества»), молодежных альманахов («Я и родной
край»).
Предложенные подходы к развитию читательского интереса учащихся гибко вписываются в рамки
устоявшихся методик и не требуют каких-либо изменений учебных программ и учебных планов. Практическая реализация описанных приемов показывает значительный рост интереса учащихся к литературным
произведениям, активизацию мыслительной деятельности и как следствие общий рост эстетической и интеллектуальной образованности.
Использованная литература
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ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
Солтанбекова О.Т., Ровнякова И.В.
Восточно-Казахстанский государственный университет имени
Сарсена Аманжолова,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақала білікті бекіту Орталығының 4 зертханасындағы («Damu» тест-орталығы, IT-learning,
Психофизиологиялық зертхана және Реноме-технологиясының Акмеологиялық зертханасы) кәсіби
дамудың инновациялық білім беру ортасын қалыптастыруға арналған;
оқыту секторларындағы
педагогтың кәсіби дамуының заманауи стратегиялары анықталған. Негізі қаланған білім беру ортасы
мұғалімнің кәсіби дамуының ішкі үрдісін қозғалысқа әкеліп, дербес потенциалын қолдануға үйретеді,
жаңа педагогикалық технологияларды құрастырады, жаңа интеллектуалды және коммуникациялық
қорларды меңгертеді.
Аннотация
Cтатья посвящена созданию инновационной образовательной среды профессионального развития в 4
лабораториях Центра подтверждения квалификации: Тест-центр «Damu», IT-learning,
Психофизиологическая лаборатория и Акмеологическая лаборатория Реноме-технологий; определены современные
стратегии профессионального развития педагогов в обучающих секторах. Созданная образовательная
среда запускает внутренние процессы профессионального развития учителя, учит использовать собственный потенциал, разрабатывать новые педагогические технологии, осваивать новые интеллектуальные и коммуникационные ресурсы.
Abstract
The article is devoted to creating an innovative learning environment for professional development in four
laboratories of the Center of proficiency certification: Test Center «Damu», IT-learning, psycho-physiological
laboratory and Akmeological laboratory of Renome technologies; modern strategies for professional development
of teachers in the educational sector are defined. Established educational environment triggers the internal
processes of professional development of teachers, directs to use their own potential, develop new teaching
technologies, develop new intellectual and communication resources.
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Система повышения квалификации сегодня требует глубокой модернизации, внедрения инновационных технологий обучения и создания инновационной образовательной среды профессионального развития личности учителя.
Под образовательной средой нами понимается система влияний и условий на формирование личности
профессионала, возможностей для ее развития, содержащихся в разнообразных компонентах среды образовательного и пространственно - предметного окружения.
Над созданием такой среды работает Центр подтверждения квалификации, созданный в Восточно-Казахстанском государственном университете, основной целевой задачей которого является построение
траектории профессионального развития и саморазвития учителя.
Анализируя информационно-содержательный, технологический, управленческий и др. компоненты
образовательной среды Центра, выделим один из ведущих – информационно-содержательный компонент,
в основе которого лежат методологические подходы: компетентностный, личностно-ориентированный и
синергетический.
Информационно-содержательный компонент образовательной среды представлен следующими структурными элементами, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Рассмотрим модель структуры деятельности Центра подтверждения квалификации, таблица 1:
Ценностно-смысловой
(личностный) компонент

Гносеологический
компонент

Итоговый контроль
Уровень профессиональной компетентности
Промежуточный контроль
Система повышения квалификации

Психофизиологическая лаборатория

IТ-learning

Тест-центр
«Damu»

Деятельностный
компонент

Акмеологическая лаборатория
Реноме-технологий
Сектор педагогического образования
Сектор психологического образования
Сектор языкового образования
Сектор «Ораторское искусство»
Сектор академического развития
Сектор экономического образования
Сектор правового образования
Сектор развития талантов

Входящая диагностика
Уровень сформированности компетенций:
интегральные и дифференциальные
Студент

Магистрант

б) субъекты диагностирования: учителя, преподающие различные дисциплины школьного курса (как
объекты диагностики и субъекты самодиагностики), диагносты (как организаторы процесса диагностики);
в) совокупность процедур, основанная на принципах системно-структурного педагогического диагностирования, соотнесенных с методологически обоснованными критериями и адекватно диагностирующим
их инструментарием (построенных в операционализированных понятиях как многомерный диагностический процесс);
г) средства и инструменты диагностирования:
- методики входящей, базовой диагностики, которые проводятся для выявления уровня развитости педагогических компетенций;
- методики углубленной диагностики (промежуточная диагностика), которые проводятся при возникновении противоречивых данных о личностном и профессиональном развитии педагога и его ключевых
компетенций;
- методики, используемые при комплексном уровневом оценивании профессиональной компетентности и для прогнозирования возможности развития и определения коррекционных мер.
Предложенная концептуальная модель диагностики профессиональной компетентности педагога,
призванная, по замыслу исследования, служить критериальной основой диагностирования и оценивания
профессиональных компетенций педагога-профессионала. Она позволяет переходить в процессе прикладной аттестационной диагностики от выявления отдельных профессионально-личностных значимых
качеств к интегративной уровневой диагностике групп выделенных компетенций и компетентностей
(социальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины; методическая компетентность; социально-психологическая; дифференциально-психологическая компетентность;
аутопсихологическая) и основных аспектов, характеризующие профессионализм педагога (информационно-деятельностный, операционно-деятельностный и аналитико-диагностический). Тем самым достигается
комплексность диагностики и создаются предпосылки для целостного анализа уровня развития профессиональной компетентности педагога не только как специалиста, но и как личности.
На этапе диагностирования используются международные стандартизированные тесты, стандартные
квалификационные тесты (тесты профессиональных умений), а также специально разработанные тесты и
опросники личностного, когнитивного характера и оценки уровня достижений.
Инновационность авторских тестов специалистов Центра заключается в том, что они определяют не
просто предметные знания педагога, а осуществляют в целом диагностику профессионального мышления
учителя.
После проведенных диагностических процедур в Тест-центре «Damu», заполняется маршрутная карта
учителя. Основная целевая установка данной маршрутной карты дать рекомендации учителю по определению траектории его развития и создать условия для личностной коррекции, таблица 2.
МАРШРУТНАЯ КАРТА

Учитель,
преподаватель

Таблица 1. Модель структуры деятельности Центра подтверждения квалификации

Фамилия Имя Отчество_____РаимхановаАйгуль ______
Регион, адрес_______ВКО, г. Усть-Каменогорск______
Наименование организации____ ГУ СШ №36________
Занимаемая должность в настоящее время учитель казахского языка и литературы
Педагогический стаж_________5 лет________________

Основным связующим элементом структуры является Tест-центр «Damu», который на основе диагностических процедур определяет индивидуальную траекторию развития и саморазвития личности учителя.
Диагностика компетенций и профессиональной компетентности педагогов представляет собой динамичную систему, ключевыми элементами которой являются:
а) задачи диагностики: углубленный анализ роли и соотношения выделенных факторов-компонентов
профессиональной педагогической компетентности;
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Образование высшее
На первом этапе в маршрутной карте фиксируется уровень сформированности компетенций, таблица 2.
ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА
Уровень сформированности компетенций
- ценностно-смыс- Средний
ловой (личностный) уровень
компонент

- гносеологический Средний
уровень
компонент

- деятельностный
компонент

Средний
уровень

Ценностное отношение к профессии выражено не ярко;
интерес к проявлению собственной личности как профессионала
и исследователя, а также к другим людям и событиям  носит непостоянный характер;
в средней степени готов к проявлению личной инициативы и
дальнейшему профессиональному росту.             
Обладает знаниями теоретических и методологических основ
предметной образовательной области не в полном объёме;
недостаточно хорошо осведомлён о психолого-педагогических  способах решения проблем в образовательной деятельности;
владеет недостаточно точными знаниями о современных требованиях к учителю;
потребность в постоянном пополнении знаний выражена недостаточно.
Осознается значимость совершенствования коммуникативных
умений, однако они развиты недостаточно, все коммуникативные
качества требуют доработки и совершенствования, необходимо
совершенствовать профессиональную и проектную деятельность

По рекомендации экспертов Тест-центра «Damu» учитель с высоким мотивационным настроем начинает обучение в лабораториях Центра подтверждения квалификации, в котором осуществляется работа
в лабораториях: IT-learning, Психофизиологическая лаборатория и Акмеологическая лаборатория Ренометехнологий. В свою очередь Акмеологическая лаборатория Реноме-технологий представлена 8 секторами:
педагогического и психологического образования; экономического; правового; языкового образования и
ораторcкое искусство; академического развития и развития талантов. В них проводится системная работа по повышению квалификации педагогов с использованием современных образовательных технологий
нового формата.
На третьем этапе определяется общий уровень профессиональной компетентности педагога, таблица 4.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Уровень профессиональной компетентности
- ценностно-смысловой (личностный)
компонент

Высокий
уровень

-гносеологический
компонент

Высокий
уровень

- деятельностный
компонент

Средний
уровень

Таблица 2. Уровень сформированности компетенций, входящая диагностика
На втором этапе даются практические рекомендации и начинается реализация намеченной индивидуальной образовательной траектории, обозначенной в маршрутной карте, по самосовершенствованию
педагога, таблица 3.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Решаемые задачи развития
Владение навыками техники речи (интонация, четкость, дикция
голоса), основами актерского мастерства, словесная импровизация,
Сектор «Ораторумелое использование жестов;
ское искусство»
совершенствование словесной культуры в сфере профессиональной
коммуникации;
Формирование языковой и коммуникативной компетенции на двух
языках: русском и английском.
Решаемые задачи развития
Формирование и непрерывное развитие ключевых, социальных,
методологических, коммуникативных, информационных, медиа и
Сектор психолого- профессиональных компетенций;
Траектории раз- педагогического об- разработка и реализация модели психологического сопровождения
вития
процесса личностного развития с учетом возрастных, социальноразования
этнических, психологических, профессиональных параметров;
разработка основных этапов, закономерностей, механизмов, выявление препятствий и кризисов в процессе развития личности.
Решаемые задачи развития
Формирование методолого-исследовательской компетенции личности;
разработки и внедрения в практику обучения собственных
Сектор академиче- навыки
образовательных
технологий, методик, проектов, программ и друского развития
гих научных разработок;
активизация и координация работ по повышению интеллектуального, социально-педагогического и творческого самовыражения и
развития личности.

Таблица 3. Траектория развития педагога
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Ценностное отношение к профессии ярко выражено;
осознает значимость    проявления собственной личности как
профессионала и исследователя, а также значимость других людей и происходящих событий;
в высокой степени готов к проявлению личной инициативы и
дальнейшему профессиональному росту.
Обладает  знаниями теоретических и методологических основ
предметной образовательной области в полном объёме;
хорошо осведомлен о психолого-педагогических способах решения проблем в образовательной деятельности;
владеет точными знаниями о современных требованиях к учителю;
проявляет ярко выраженную потребность в постоянном пополнении знаний.
Осознается значимость совершенствования коммуникативных
умений, однако они развиты недостаточно, все коммуникативные
качества требуют доработки и совершенствования, необходимо
совершенствовать профессиональную и проектную деятельность.

Рисунок 4. Уровень профессиональной компетентности, итоговый контроль
Результаты достижений фиксируются в таблицах и обрабатываются с использованием статистических
и квалиметрических методов. Ранжированные таблицы дают возможность экспертам проанализировать
динамику изменений для того, что бы скорректировать дальнейшую образовательную деятельность по повышению уровня компетентности педагога.
Результаты входящей и итоговой диагностики педагога в ЦПК
Результаты диагностики
№
Компоненты
Входящая диагностика
Итоговая диагностика
1
Ценностно-смысловой
54
96
2
Гносеологический
53
92
3
Деятельностный
57
64
Таблица 5. Динамика изменений профессиональной компетентности педагога
В сформированной образовательной среде огромную роль играют информационные ресурсы Центра:
сайт, дистанционная система обучения и тестирование участников образовательного процесса, которые
формируют ИКТ-компетентность учителя, необходимую в условиях электронного обучения.
Сегодня важно при создании образовательной среды учитывать современные научные открытия и технические достижения, которые представлены в лабораториях Центра: IТ-learning и Психофизиологической лаборатории. В этих лабораториях созданы необходимые условия и возможности для более глубокого изучения новых технологий в действии и более точного диагностирования личностной сферы учителя.
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Так, например, Психофизиологическая лаборатория оснащена новейшим современным оборудованием: контактный полиграф, графологический текстовый процессор МастерГраф, модуль оперативной
диагностики, электроэнцефалограф и система Биологической обратной связи (БОС). Данная медицинская
и спецтехника позволяет определить ресурсные зоны и потенциал личностного и профессионального развития учителя.
В психофизиологической лаборатории работает кабинет психолого-педагогической коррекции, который является прикладной площадкой для обучения учителей к работе с детьми с различными психофизиологическими недостатками в развитии.
Сотрудники представленных лабораторий, используя разнообразный методический арсенал методик
и инновационных технологий, что составляет технологический компонент образовательной среды Центра
подтверждения квалификации, учат использовать собственный потенциал, разрабатывать педагогические
технологии, осваивать новые интеллектуальные и коммуникационные ресурсы, предоставляют возможность запустить внутренние процессы профессионального развития учителя.
К позитивным особенностям используемых технологий в Центре относятся:
1) комплексность - участники проходят испытание с помощью различных упражнений и техник;
2) реалистичность - оценивается только наблюдаемое поведение участников;
3) независимость - каждый участник оценивается несколькими специалистами;
4) объективность - выводы основываются на стандартизированных оценках, фазы «наблюдения» и
«оценки» разнесены во времени;
5) достоверность - выводы основываются на согласованных оценках результатов выполнения многих
заданий большим количеством независимых экспертов;
6) системность - оцениваются все интересующие профессиональные уровни компетентности;
7) сопоставимость результатов - специалисты сферы образования оцениваются по одной модели
компетенций.
Таким образом, Центр подтверждения квалификации является инновационной образовательной средой для непрерывного профессионального развития учителя, его самосовершенствования. Построение
образовательной среды на основе компетентностного подхода в системе повышения квалификации позволяет под новым углом зрения рассматривать проблему качества подготовки специалистов. И, конечно,
созданные условия позволяют приобрести и развить профессиональные и личностные компетенции, необходимые современному Учителю новой формации, достичь вершины профессионального мастерства.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСНОВ КЕМБРИДЖА
Спирина Г. А.
Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа,
г. Павлодар,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Аталмыш мақала бастауыш сынып мұғалімі Г.А Спиринаның оқытуда Кембридж көзқарасының
теориялық негіздерін қолдану бойынша педагог қызметінің тәжірибесі көрініс табады. Бұл негіздер
оқушыларда 21 ғасырда қажетті қабілеттер, яғни қарым – қатынас қабілеттілегі, креативтік аналитикалық
ойлауын дамытуға мүмкіндік береді. Осыған жеткеннен кейін серіктестік басталады - мұғалім бағыт
береді, кеңес береді және бақылайды, оқушылар болса, өз бетімен жұмыс істейді, жоспарлайды, өзіндік
талдау жасап, бағалайды.
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Аннотация
Данная статья отражает опыт деятельности педагога начальных классов Спириной Г.А. с применением теоретических основ Кембриджского подхода к преподаванию. Настоящие основы позволяют развивать у учащихся навыки, необходимые в 21 веке: коммуникабельность, креативность, аналитическое
мышление. С достижением этого начинается сотрудничество - учитель направляет, консультирует и контролирует, учащиеся самостоятельно планируют, выполняют, самоанализируют и самооценивают.
Abstract
This article reflects on the experience of the teacher of primary school Spirina G. A. using the theoretical
foundations of the Cambridge approach to teaching. These bases allow to develop in students the skills necessary
in the 21st century: communication skills, creativity, and analytical thinking. With the achievement of this
collaboration begins - teacher guides, advises and supervises the students to plan independently,to carry out, and
to do self-analyzing and self- assessment.
Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
дай мне действовать самому
– и я научусь.
Конфуций
По окончанию курсов повышения квалификации педагогических работников я изменила свой подход
к педагогической деятельности. Я стала по-другому смотреть на своих детей. Не только на детей, но, и
вообще, в корне на свой урок. Это теперь не просто урок, а целый сценарий новых знаний. Учащиеся
четвертого класса стали самомотивированными, увлеченными, уверенными и ответственными. У детей
немотивированных на учебу появилось желание работать на уроке, выступать в роли докладчика (чего
раньше не было), а также повысилось качество обучения. Теоретические основы Кембдриджского подхода к преподаванию сыграли важную роль для меня как учителя начальных классов. Конструктивистские
представления о преподавании требуют, чтобы учитель, сосредоточенный на ученике, организовывал занятия в соответствии с задачами, способствующими развитию знаний, идей, навыков у учеников.
В своей практике использую все семь модулей планируя урок:
1. Новые подходы в преподавании и обучении.
2. Обучение критическому мышлению.
3. Оценивание для обучения и оценивание обучения.
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании.
5. Обучение талантливых и одаренных детей.
6. Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников.
7. Управление и лидерство в обучении.
На уроках русского языка и познание мира все учащиеся вовлечены в процесс по изучению темы урока,
но самый эффективный способ - это ведение и заполнение рефлективного дневника. Раньше я с трудом
могла отследить где имеются пробелы у ученика по пройденной теме, а сейчас пользуюсь рефлективным
дневником.
Некоторые виды рефлексии: (которые применены в рефлективном дневнике учащихся).
знал
узнал новое
ничего не понятно
у меня все получается
выполнял сам

у меня не все получается
не знаю правило

не могу выполннить
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не смог
Кто помогал?

Также на протяжении всех уроков учащиеся отмечают настроение (была выбрана цветограмма, смайлики). Чем же в первую очередь технология привлекает учащихся? Тем, что она позволяет развивать скорость мышления, память, словарный запас, логику, критику, творчество, информационную выносливость.
Начавшийся в школе эксперимент вызвал большой интерес у учащихся к выбору разноуровневого домашнего задания. На каждом уроке присутствует элемент данной технологии, так как ученик должен уметь работать в паре, в группе, что в свою очередь побуждает его быть активным и внимательным. В начале моей
практики, которая проходила в прошлом году в конце года, выяснилось то, что, ученики со слабой мотивацией, пробуют брать на себя ответственную роль работы в группе. В связи с тем, что ученик имеет возможность наглядно увидеть качество своей работы на уроке, получаемая им оценка не зависит от учителя.
Важную роль при внедрении новых подходов в преподавании и обучении на уроке играет диалог. По
мнению Мерсера и Литлтона (2007) диалог в классе может способствовать интеллектуальному развитию
учеников и их результативности в обучении. [1, с.155] Причем диалог может состояться как УЧИТЕЛЬ –
УЧЕНИК, так и УЧЕНИК – УЧЕНИК.
Главным инструментом в процессе диалога является РЕЧЬ. Учитель на протяжении урока вовлекает
ученика в процесс обучения, но ни в коем случае учитель не должен контролировать беседу, задавать важные вопросы, повторять ответы учеников – это не повышает уровень мышления и не развивает их речевые
навыки. Важно учитывать каким образом используется речь на уроке. По мнению Барнса (1971) обучение
происходит не только посредством пассивного слушания учителя, но и в результате использования вербальных средств: ГОВОРЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ И АРГУМЕНТАЦИИ [1, с.155].
Ученики легче обучаются в случае, когда имеется возможность диалога с другими, более знающими,
в роли которых могут выступать одноклассники или учитель. В своей практической работе в школе я использую диалогическое обучение.
Большинство учащихся поняли, что необходимо предлагать в обсуждении уместную информацию,
ценные идеи, старались задавать друг другу вопросы, обосновывали свою точку зрения, стремились достичь согласия.
Исходя из моего нового опыта, я пересмотрела свой взгляд, прежде всего на структуру вопросов для
учеников. В нее теперь входят вопросы не только низкого уровня, но и высокого. Я старалась тщательно
продумывать их формулировку, так как ответ ученика строится из вопроса учителя. При подготовке к
урокам я составляла для каждого ребёнка оценочный лист, в котором определялись задания, критерии их
оценивания. Это позволило снять напряженность при опросе, создавало благоприятную рабочую атмосферу, а это условия успешности диалогового обучения.
Для более эффективной организации диалогового обучения и формирование необходимых для общения навыков провожу консультирование до начала урока: «Работу в паре, группе», «Тонкие и толстые вопросы», предлагаю применять языковые карточки в соответствии с ролью в группе. Консультирую лидеров по теме «Вовлеки в беседу товарища», «В нашей группе все говорят», высказываю похвалу медленно
работающим учащимся за малейший успех в работе, некоторым учащимся даю дополнительное время на
разбор заданий.
Стиль моего классного руководства – демократический – общение организовано на основе общей увлечённости. Основной вид деятельности – учеба, почти все мои ученики заинтересованы в получении новых
знаний.
Проведенные мною уроки и посещенные уроки коллег показали, как много положительного в такой
организации учебной деятельности:
1. Нет проблемы с дисциплиной, так как каждый ученик заинтересован получить положительную оценку на уроке и занят своим делом;
2. Отпала проблема выставления четвертных оценок и повысилась объективность оценивания результатов работы на уроке;
3. Улучшилась техника чтения, так как ученики должны прочитать и понять задание, а потом прочитать
и обработать информацию учебника;

224

4. Не надо контролировать занятость учеников, а так как задание получил каждый, то работают все;
5. Все больше учеников успевают выполнить задания 3 и 4 уровней;
6. В зависимости от состояния здоровья или настроения (все мы люди) ученики могут самостоятельно
регулировать объем выполненных заданий;
7. Ни один ученик не обделен вниманием учителя: по меньшей мере, 5-6 раз к нему учитель подойдет
и оценит его труд;
8. Ученики учатся самостоятельно оценивать свой труд и в конце урока уже знают, какую оценку получили, многие знают свои недочеты, пробелы в знаниях;
9. Улучшились результаты успеваемотси и качества обучения в классе;
10. Повысился интерес к изучению русского языка, после очередного урока ученик сказал: «Я иду на
урок русского языка с распростертыми объятиями, мне нравится предмет русского языка».
Педагогика сотрудничества вся направлена на одно — дать ребенку уверенность в том, что он добьется
успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы он отстал и заметил свое отставание.
Педагогика сотрудничества - направленность педагогического процесса на индивидуальное развитие
нравственных и творческих качеств личности учащихся. Основа учебной деятельности - обучение учащихся методам и формам самообразования и самовоспитания, в процессе преимущественного выполнения творческих заданий. В этой модели обучения главное внимание уделяется развитию нравственных и
творческих качеств личности за счет дифференцированного подхода с учетом интересов, возможностей и
способностей учащихся.
Всем известно, что успешное обучение и воспитание возможно только тогда, когда отношения между
педагогом и учащимися носят демократический характер. Демократизация отношений между педагогами
и детьми является первым главным условием перехода к сотрудничеству. Если эта работа не будет сделана, то выполнение других условий просто невозможно.
Поэтому, я считаю, что для достижения благоприятной атмосферы сотрудничества необходимо, чтобы
в классе были демократические отношения как между учителем и учениками, так и между учениками. Но
для достижения необходимо применять новые положения: уделять внимание формированию навыков, необходимые в 21 веке: коммуникабельность, креативность, аналитическое мышление.
Прежде чем провести уроки в 4 «В» классе, я, работая с этими детьми на протяжении трех лет, имею
представление об интересах, увлечениях детей. Класс состоит из 27 учащихся разного уровня обучения,
поэтому наиболее важной для меня как учителя была задача правильно рассадить детей, с учетом их потребностей и желания. Мною было проведено анкетирование состоящее из 10 вопросов и одним из вопросов был такой:
- С кем бы ты хотел работать в паре, группе? (запиши имена 3 одноклассников)
После проверки анкетирования я рассадила детей по их выбору, указанному в анкете, после составления схемы рассадки детей было сформировано 6 групп в составе (2 сильных и 2 медленно работающих).
Но на первых уроках стоял шум, приходилось повторять задание несколько раз, часто проводились консультации, из – за шума, некоторые ученики не слышали задание. В начале урока и по окончанию урока
ребята заполняли рефлективный дневник и в своем дневнике Вероника написала: «Не хочу работать в
группе» и раскрасила в рефлективном дневнике смайлик красным цветом. Тогда я предложила на следующий урок поработать в другой группе и с учетом ее желания, выход из данной ситуации был найден.
На следующем уроке эта ученица работала в другой группе, девочка с которой она хорошо общается. Наблюдая за учащимися, я увидела, что при выполнении заданий, связанных с групповой работой, она стала
включаться в работу, помогать в составлении вопросов: «Мозговой штурм». По окончании урока в своем
дневнике она уже раскрашивает смайлик зеленым цветом, но больше ничего не пишет.
А также на уроке было задание дифференцированного подхода: «Восстанови текст», ученица получила карточку с заданием УНУ (был дан текст без главных членов предложения, нужно было вставить и
разобрать по членам предложения). Это задание оказалось очень эффективным.
На основе анализа проведенных уроков, делаю вывод о том, что необходимо развитие умений по
темам для каждого класса и в идеале для каждого ученика. Если в процессе обучения основное внимание
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учителя обращается на развитие умений самообразования, то и учебная самостоятельность детей не заставит себя долго ждать. С достижением этого и начнется сотрудничество - учитель направляет, консультирует и контролирует, дети самостоятельно планируют, выполняют, самоанализируют и самооценивают.
ВЫВОД:
Ученики:
- включены в общение;
- учатся вести деловой спор, составлять вопросы разных уровней и отвечать на них;
- учатся выражать свои мысли;
- происходит активизация «медленных» учеников;
- расширяют свои знания и кругозор, обогащают словарный запас;
- развивают коммуникативные навыки и КМ;
- развивают чувство сопереживания.
Мною был сделан вывод, раз есть результаты и учащимся нравится, значит, буду продолжать работу
над ней и дальше.
Использованная литература
1. Руководство для учителя 2012 год.

БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНА
ОТЫРЫП БАСТАУЫШ СЫНЫПТА
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ЕНГІЗУДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Сулеев М. М.
№25 жалпы орта білім беру мектебі, Павлодар қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылықты жылдам дамыта отырып, педагогикалық,
психологиялық әдістемелік бастапқы дайындықты қалыптастырмайынша, балалар өз білім деңгейін
көтере алмайды. Сол себепті информатика пәнін бастауыш сыныптан бастап енгізу қажеттілігі туындайды. Бастауыш сынып оқушыларына информатика мен жаңа ақпараттық технология элементтерін
енгізудің қажет екендігі зерттеу жұмыстары арқылы толық жүргізіліп, оқыту әдістемелері жан-жақты
қарастырылады.
Аннотация
Проведение исследовательских работ, всесторонне рассмотрение учебных методик определяет важных внедрения информатики и элементов новых информационных технологий в начальном звене. В соответствии с требованиями времени учащиеся не смогут повысить свои уровень знаний компьютерной
грамотности, пока не сформирована начальная педогогическая, психологическая методика подготовки.
По этой причине возникает необходимость изучение информатики с начальных классов.
Abstract
Conducting research, comprehensive review of teaching methods identifies key elements of computer science
and the introduction of new information technologies in the initial link. In accordance with the requirements of
the time, students will not be able to raise their level of knowledge of computer science, has not formed an initial
Pedagogical, psychological methods of preparation. For this reason there is a need to study computer science in
primary schools.
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Қазір «ХХІ ғасырдың мектебі мен мұғалімі қандай болу керек?» деген негізгі сұраққа жауап ізделуде.
Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, тәжірибелік қызметте
педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет екендігі аз айтылып жүрген жоқ.
Қазір заман да, қоғам да өзгерген. Бүгінгі балалардың мақсаттары да, құндылықтары да, идеялары да
бұрынғыдан мүлде басқаша. Өйткені олар – өзінің болашағына тиімділік тұрғысынан қарайтын, іскерлікке
бейім, жоғары талап қоя білетін адамдар [1].
Олай болса, бұл қоғам кез келген педагогтан өз пәнінің терең білгірі ғана болу емес, теориялық,
нормативтік – құқықтық, психологиялық – педагогикалық, дидактикалық әдістемелік тұрғыдан сауатты
және ақпараттық компьютерлік технология құралдарының мүмкіндіктерін жан – жақты игерген ақпараттық
құзырлығы қалыптасқан маман болуын талап етіп отыр. ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында бүкіл мектеп компьютермен қамтамасыз
етілді [1].
Компьютер оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса
барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін
өзекті мәселелерінің бірі. Жаратылыстану және математика пәндерін оқыту құралы ретінде компьютерді
қолдану – оқу үрдісін белсендіруге, оқытуды жекешелендіруге, оқушының өзін-өзі бақылауына мүмкіндік
туғызады. Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын көтеруді жүзеге асыруға
бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде кәдімгі технологияларды
тиімді жаңа комплекстік ақпараттандыру технологияларына алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту
болып табылады 3..
Ақпараттық коммуникациялық технология электрондық есептеуіш технологиясымен жұмыс істеуге,
оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті
құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына негізделеді.
Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім
беруді жетілдіруді көздейді. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері мұғалімдерге баланы оқытуда бейне
және ойын бағдарламаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді [2].
Қазіргі білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік коммуникацияларды белсенді
қолдануда. Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел қарқынмен дамуда, бұған бірнеше факторлар, ең
бастысы – білім беру мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық
бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар құрылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады [2].
Электрондық оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми-әдістемелік потенциалын дамытып, оның
сабақ үстіндегі еңбегін жеңілдетеді. Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы оқушыны
жекелей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде, мультимедиалық, бейне және дыбыс
бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске асыруға көп көмегін тигізеді. Электрондық
оқулықтарды қарапайым оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда өзін – өзі тексеру жүйесі
бар. Осы электрондық оқулықтың артықшылығы болып табылады. Сондықтан, өзін – өзі тексеру жүйесі
оқушы мен оқытушының арасындағы байланысын алмастырады.
Электрондық оқулықтарды пайдалану оқушылардың, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Осы
уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі
заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды
пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес [4].
Қазіргі өмір талабына сай компьютерлік сауаттылықты жылдам дамыта отырып, педагогикалық,
психологиялық әдістемелік бастапқы дайындықты қалыптастырмайынша, балалар өз білім деңгейін
көтере алмайды. Сол себепті информатика пәнін бастауыш сыныптан бастап енгізу қажеттілігі туындайды.
Бастауыш сынып оқушыларына информатика мен жаңа ақпараттық технология элементтерін енгізудің қажет
екендігі зерттеу жұмыстары арқылы толық жүргізіліп, оқыту әдістемелері жан-жақты қарастырылады. Атап
айтатын болсақ, отандық және шет елдік зерттеулермен таныса отырып, алдымен теориялық материалдар
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жиналады, кейін осы жиналған материалдарға қатысты бағдарлама жасалды, осы жасаған бағдарламаға
сәйкес жазылған әрбір тақырыпқа тереңнен талдау жасалады. Ол үшін, алдымен, бастауыш мектептерге
арналған әр түрлі басылымдағы педагогикалық – психологиялық теорияға негізделген көзқарастарды,
мектептегі тәжірибелі мамандар бастауыш сынып мұғалімдерінің көзқарастарын есепке ала отырып, осы
мақсатта жүргізілген ата-аналар пікірі мен эксперименттер жұмысының қорытындысын қолдана отырып
1 сыныптан бастап мектеп оқушыларына информатика пәні бойынша өткізілетін сабақтардың жылдық
күнтізбелік–тақырыптық жоспарының үлгісі жасалды [4].
Оқушылар информатика пәнін жеңіл және тез меңгеруде, олардың қазіргі өмір ағымына деген
көзқарастарының жан-жақты жоғары дәрежеде дамуына байланысты, енді информатика пәнін тіпті 1
сыныптан бастап енгізуге болады деген пікірлер ұсынылуда [4].
Информатикалық қоғамда балаларды жұмыс істеуге дайындау үшін алдымен логикалық ойлауға,
талдау жасай білуге, өзара қарым-қатынасқа үйрету керек. Психологтардың айтуы бойынша, баланың
негізгі логикалық ойлауы 5-11 жаста қалыптасады [4].
Мектепте информатиканы оқыту дара бағдарламамен жүзеге асуда. Ал бастауышта бұл дара пән
ретінде емес, орыс, қазақ тілдері мен математикаға қолдаушы пән ретінде жүреді. Бұл әдістің негізгі
мазмұны төмендегідей:
- Математика мен орыс тілі курстарының сабақтастығы;
- Мазмұнды логикалық тапсырмаларды мақсатты түрде енгізу, дидактикалық ойындар мен дәстүрлі
емес мақсаттарды биік деңгейде шеше білуге үйрету [1].
Жаңа ақпараттық технологияның жылдан жылға кең құлаш жайып дамуы адам қызметінің барлық
салаларына енуіне орай, жас ұрпақты компьютерлік техниканы пайдалану үшін даярлауда, олардың
компьютерлерге деген оң көзқарасын қалыптастырумен қатар, оқушылардың сыныпта және сыныптан
тыс оқу қызметін компьютер арқылы ұйымдастыру - «Қазақстан 2030» бағдарламасында көрсетілгендей,
көкейкесті мәселелердің бірі. Бұл мәселелер бойынша тәжірибелер жинақталуда. Қазірден бастап
балаларды кішкентайынан өздерін қоршаған ортамен жан-жақты таныстыру, олардың логикалық ойөрісін шығармашылық жағынан дамыту, сөйлеу және жүріс – тұрыс мәдениеттілігін арттыру, оларды
компьютер әлеміне баулу бүгінгі күннің басты талабына айналып отыр. Осы мәселелердің әртүрлі
жолдары қарастырылып, басқа шет мемлекеттердің оқу іс-тәжірибелерін оқып, үйрене отырып:
1. Бастауыш мектепте оқытылатын сабақтарда компьютерді жиі пайдалану;
2. Бастауыш сыныптан бастап жүйелі түрде информатика пәнін оқыту;
3. Мектептерде балаларға арналған информатика үйірмелерін ұйымдастыру арқылы жүргізуге
болатынына көз жеткізуде [2].
Ал жоғарыда көрсетілген әдістердің барлығы бір-бірімен ұштастырылса, жас жеткіншектердің
компьютерлік сауатты, әрі компьютерлік мәдениетті болып өсуіне жол ашады.
Ғылым мен техниканың жылдан жылға кең өріс алып, жедел қарқынмен дамуы, білімнің негізі болып
табылатын – бастауыш мектепке де өз әсерін тигізуде. Сондықтан бастауыш білім жүйесіне басты мақсат
– әрбір оқушыны информатика ғылымының алғашқы фундаментальді білім негіздерімен таныстыру, өз
бетімен жұмысын арттыру мен шығармашылық қабілеттерін дамытуда жаңа ақпараттық технологияны
пайдалану және оның тиімді әдістемесін ұсыну. Сонымен қатар, оларды информатика пәнін мектепте
оқытатын басқа пәндермен үйлестіре отырып, түпкілікті және саналы түрде меңгеруге қажетті дағдылармен
қамтамасыз ету болып табылады [1].
Жаңа ақпараттық технологияның басты тиімділігі – бұл мұғалімге бастауыштағы оқу үрдісінің
құрылымын түбегейлі өзгерту, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте отырып, оқушылардың
дүниетанымын кеңейтуге және жеке қабілеттерін көре біліп, оны дамытуға толық жағдай жасауы. Сонымен
қатар, жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл оқушыларға өз бетімен немесе бірлескен
түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз-өзіне сын
көзбен қарауына және жеткен жеңістіктерінен ләззат алуға мүмкіндік беруі.
Информатика пәні 1 сыныптан бастап енгізілгенмен, оны әртүрлі әдістермен оқытып, осы пәнге
деген бала қызығушылығын арттыратын түрлі оқыту бағдарламалары, әсіресе қазақ мектептері үшін өте
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тапшы. Сондықтан бастауыш сынып оқушыларына информатика сабағын жүргізудің тиімді жолдарын
қарастырып, оны нақты материалдармен теориялық және практикалық жағынан байыта түсу – бүгінгі
күннің өзекті мәселесі [1].
Ресей ғылымдарының соңғы зерттеулеріне сүйенсек, бастауыш сыныптағы информатиканың
пропедевтикалық курсының негізгі бағыттары төмендегідей:
1. Қолданушылық. Бұнда оқушылар компьютермен алғаш танысып, оқу, ойындық және бастауыштағы
пәндер мазмұнына құралған жаттықтырушы бағдарламалар негізінде компьютерлік сауаттылықтары
қалыптасады. Бұл бағытты қолданушылардың пікірінше, баланың компьютерлік сауаттылықты меңгеруі
– бұл сабақта және сабақтан тыс кезде компьютерді өз қажетіне қарай еркін пайдалана білуі, сондай ақ
техникаға сауатты ұқыпты қарауы.
Қолданушылық бағыттары пропедивтикалық информатиканы меңгеру нәтижесінде оқушыларда
төмендегідей білім мен іскерлік қалыптасуы тиіс:
- оқу ойын бағдарламалары мен жұмыс істей білу;
- программалармен жұмыс істеу кезінде бағдарламалық құжаттарды пайдалану;
- программамен жұмыс істеуге машықтану, программаны енгізу, керектісін табу, өз бетімен жұмыс
істеу.
2. Ақпаратты–логикалық. Бұл бағыт бойынша оқыту, біріншіден, оқушылардың қоршаған ортаның
элементтерін танып, оларды ажырата білу қабілеттерін дамытса, екіншіден, ойлау, есте сақтау
қабілеттерімен қатар байқағыштығын, зейінін, берілген тапсырманы орындаудың оңтайлы, тиімді
жолдарын таба білу қабілетінің дамуына әсері мол. Психологтардың зерттеуінше, ойлаудың логикалық
құрылымының негіздері 5-11 жас аралығында қалыптасады. Сондықтанда алгоритмдік даму қабілеттерін
барынша ерте жастан қалыптастыру қажеттігі өзінен-өзі туындайды.
3. Шығармашылық. Бағыт бойынша оқытудың жаңа әдіс–тәсілдерін қолдану арқылы баланың кішкентай
кезінен дүниеге өзіндік көзқарастарының қалыптасуына жол ашу, үздіксіз білім алуға дайындаудың тиімді
жолдарын іздестіру. Басты мақсаты – оқушы зерттеуші есебінде.
4. Дәстүрлі курсқа информатика элементтерін қосу. Ғылымдардың зерттеулері бойынша, оқу
процесінің тиімділігін арттыруда ақпараттық технологиялардың рөлі зор. Бүгінгі күні психологтар мен
педагогтар оқу процесінің тиімділігін арттырудың негізгі тәсілі ретінде төмендегі шарттарды ұсынады.:
1. Проблемалық оқытуды қолдану;
2. Алгоритмдік оқыту;
3. Оқытуды ақпараттандыру;
4. Пәнаралық кіріктіру.
Информатика пәні баланың техника құлағында ойлап отырған өз замандастарынан кем болмауы үшін
қажет. Кез келген пәнді үйретудің әдістемелік негізі 5 компоненттен тұрады. Олар: мақсат, мазмұн, әдістер,
қажетті құрал жабдықпен оқыту формасы. Информатика үшін қазір әдістерінің жолдары жаңаруда.
Бастауыш сыныптарда информатика курсының мақсатын төмендегідей сипаттауға болады:
1. Компьютерлік сауат ашудың бастау негізі;
2. Ойды логикалы түрде дамыту;
3. Алгоритмдік білімді жетілдіру мен мақсатты шешудегі жүйелілік;
4. Компьютерді үйренудің оңай жолдарын іздеу.
Бастауыш сыныптарда бала үшін оқудың негізгі саласы ойын болып табылады. Ойын және ойын
жағдайлары баланың жан-жақты ой-өрісінің дамуына да, тәрбиесіне де әсер етеді. Сонымен бірге әртүрлі
педагогикалық мәселелерді шешуге көмектеседі. Информатиканы ойын әдістемелері негізінде өткізу өте
пайдалы. Себебі бұл өзіне барлық жұмыс түрлерін қосып баланың шығармашылықпен жұмыс істеуіне,
ой – өрісінің дамуына кең мүмкіндік береді.
Адамның тұлғалық қалыптасуы – үздіксіз және күрделі процесс. Ол білім алудың белгілі бір сатысымен шектелмейді. Бүгінгі таңда, демек, болашақта да білім қажеттілігі адамның белсенді өмірін қамтиды.
Сондықтан жастардың бүгінгі білімі – болашақта өз білімін жетілдірудің және өз бетімен білім алуларының
тек қана негізі. Мұнан шығатын қорытынды – оқушыларды үздіксіз білім алуға дайындаудың тиімді жолдарын іздестіру [4].
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Аңдатпа
Бұл мақалада Д.Б.Эльконин мен Д.И.Фильдштейн ұсынған бала дамуының жас ерекшелік кезеңденуі
және Л.Кольбергтің әр жас кезеңіндегі балалардың моральдік даму мәселесі қарастырылады. Баланың
дүниеге келгеннен бастап ерте жасөспірім кезеңге дейін тұлғалық дамуы мен қалыптасуында оның басты іс-әрекеті, қарым-қатынас формасы, өзін-өзі бағалауы, моральдік дамуы әсер етеді.
Аннотация
В статье рассматривается возрастная периодизация детского развития, предложенная Д.Б.Элькониным
и Д.И.Фильдштейным и проблема морального развития детей в разные возрастные периоды по
Л.Кольбергу. На формирование и развитие личности от рождения до ранней юности, оказывает влияние
ведущая деятельность, формы общения, самооценка, моральное развитие.
Abstract
The article touches upon the age periodization of child development offered by D.B.Elkonin and D.I.Fildshtein.
and moral development problem of children in different ages periods by L.Colberg. To the formation and
development of the individual from birth to early adolescence affects leading activity, forms of communication,
self-esteem, moral development.
С тезисом о том, что личностью человек не рождается, а становится согласны сейчас большинство
психологов. Однако их точки зрения на то, каким законам подчиняется развитие личности, значительно
расходятся. Эти расхождения касаются понимания движущих сил развития (в частности, значения общества и различных социальных групп для развития личности), закономерностей и этапов развития, наличия,
специфики и роли в этом процессе кризисов развития личности, возможностей ускорения процесса развития и других вопросов.
Советские психологи внесли весомый вклад в разработку указанных проблем. Эту проблему изучали.
С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А. Р.
Лурия и многие другие. Больше всего внимания они уделяли разработке психологической теории детского
развития. Причем именно Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, Л. И. Божович внесли наибольший вклад в ее
разработку.
Д. Б. Эльконин представил концепцию психического развития, в которой объединил две линии: познавательное и собственно личностное развитие детей с рождения и до окончания средней школы. Согласно
его теории, развитие познавательной сферы ребенка и его личности идет в русле разных ведущих деятельностей, последовательно сменяющих друг друга в онтогенезе. Первым видом деятельности, с которой
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начинается формирование личности ребенка, выступает его непосредственно-эмоциональное общение в
младенчестве с матерью, другими окружающими людьми. Затем формы общения развиваются в ролевой
игре, в совместной учебной и трудовой деятельности детей, давая по мере своего развития новые точки
опоры для преобразования личности. Образно говоря, это сфера «хочу»1.
Другую группу ведущих деятельностей составляют те, внутри которых идет развитие преимущественно познавательной сферы и соответствующих способностей у детей. Это манипулятивно - предметная
деятельность ребенка раннего возраста, игры с предметами детей дошкольного возраста, учение и труд в
школьном детстве. Это своего рода сфера «могу», «умею»1.
Если все виды общения и деятельности детей расположить по порядку их становления ведущими, то
получится следующий возрастной ряд:
1. Непосредственно-эмоциональное общение (младенческий возраст).
2. Предметно-манипулятивная деятельность (ранний возраст).
3. Ролевая игра (дошкольный возраст).
4. Учебная деятельность (младший школьный возраст).
5. Интимно-личностное общение (подростковый возраст).
6. Учебно-профессиональная деятельность (ранний юношеский возраст).
Весь процесс детского развития от рождения ребенка до окончания школы Д. Б. Эльконин разбил на
три возрастных этапа: раннее детство (дошкольное), младший школьный возраст (с I по IV—V классы),
средний и старший школьный возраст (V—VIII, IX—X классы). Каждый из них в свою очередь состоит из
двух периодов, начинающихся с ведущей деятельности общения, направленного на развитие личности, и
завершается выходом на первый план деятельности, связанной с развитием познавательной сферы.
Один этап от другого отделяют моменты, которые можно было бы назвать «критическими периодами
развития». Здесь возникает несоответствие между познавательными возможностями ребенка (их Д. Б.
Эльконин называет «операционно-техническими») и его личностью[2].
Систему взглядов Д. Б. Эльконина на формирование личности продолжил и развил Д. И. Фельдштейн.
В центре его внимания находится социальное развитие личности, которое понимается как взаимосвязанный процесс социализации и индивидуализации, т. е. приобщения ребенка к единым для всех социальным
нормам и вместе с тем его постепенного превращения в своеобразную, неповторимую, уникальную личность. Признавая выдвинутый Д. Б. Элькониным тезис о том, что развитие личности опережает развитие
познавательной сферы ребенка, Д. И. Фельдштейн формулирует закономерность, которую он называет
«механизмом обратного действия». Суть ее состоит в том, что новообразования одного плана, например
личностного, входя в противоречие в той сфере активности, где они первоначально были сформированы
(скажем, в общении), получают возможности для реализации (снятия возникшего противоречия) в другой
сфере.
Д.И. Фельдштейном также внесены некоторые изменения в представление о периодизации детского
развития по сравнению с концепцией Д. Б. Эльконина. Вместо трех возрастных этапов, разделенных на
два периода каждый, как это было у Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейн вводит гипотезу о двух фазах
развития, включающих четыре периода. Возрастную периодизацию развития детей в своем варианте он
представляет следующим образом:
I фаза —до 10 лет:
1-й период — до 1 года.
2-й период — от 1 года до 3 лет.
3-й период —от 3 до 6 лет.
4-й период — от 6 до 8 лет.
II фаза — от 10 до 17 лет:
1-й период — от 10 до 15 лет.
2-й период — от 15 до 17 лет.
Внутри каждого из шести выделенных периодов намечаются по три фазы развития:
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– развитие какой-либо одной определенной стороны деятельности;
– максимальная реализация, кульминация развития этой стороны деятельности;
– насыщение данного вида деятельности и актуализация другой стороны деятельности[2].
Два возраста – подростковый и юношеский – иногда объединяют в один, например, в возрастной
периодизации детского развития в США и других странах Запада, но иногда рассматривают как различные, к примеру в СССР. Возрастные хронологические границы, указываемые разными авторами, также
несколько различны: у Д. Б. Эльконина -11-17лет, у Д. И. Фельдштейна – 10 -17 лет, у Э. Эриксона -12
– 20 лет. Разделение или соединение подростков и юношей в одну возрастную группу связано, вероятно,
с особенностями системы воспитания, существующей в той или иной стране3..
Одни авторы (Д. Б. Эльконин) включают в число главных личностных проблем и даже ведущих деятельностей подросткового возраста интимно-личностное общение, другие – нет (Д. И. Фельдштейн).
Это различие связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, для подростков, выросших в одной среде,
ведущим может быть действительно интимно-личностное общение. Это особенно характерно для современных городских детей, к сожалению, мало приученных в этом возрасте к настоящему труду. Для подростков, воспитанных в другой среде, в качестве ведущей деятельности может выступить трудовая, и это
свойственно, например, многим детям, живущим в сельской местности.
Во-вторых, для этого возраста характерна психологическая активность детей, направленная на решение двух вопросов: каким быть? и кем быть? Ответ на первый из этих вопросов ищется по преимуществу в
сфере интимно-личностного общения, а ответ на второй – главным образом в трудовой, профессиональной деятельности. Обе формы активности характерны для подростков; поэтому не удивительно, что на
них как на ведущие указывают многие авторы. В зависимости от того, в какой момент времени проводится
исследование подростков, общение и деятельность могут выступать на первый план.
В отличие от подростков для раннего юношеского возраста доминирующим (по крайней мере, на время, когда надо заканчивать школу и решать, куда пойти дальше) становится вопрос: кем быть? В соответствии с ним ведущей становится, как справедливо заметил Д. Б. Эльконин, учебно-профессиональная
деятельность3..
Образ «Я» (совокупность представлений и мнений о самом себе) подростка и юноши формируется
под воздействием идентификации (отождествления) в детстве с разными людьми в ходе общения с ними.
Ценности и нравственные стандарты детей в значительной степени отражают ценности и стандарты их родителей, причем влияние родителей на детей обычно проявляется не в том возрасте, когда оно фактически
было оказано, а в более старшем возрасте, иногда отдаленном на 5, 10 и более лет, когда детям в реальной
жизни приходится выполнять родительскую роль. Какие же качества детей формируются и развиваются
под влиянием родителей в первую очередь?
От оценок родителей первоначально зависит самооценка ребенка. То, как оценивают его родители,
передается и ему; их же стандартами он в раннем детстве пользуется для оценки окружающих людей. С
возрастом все более значимыми для детей становятся ценности, разделяемые группами их сверстников. В
сознании подростка и юноши ценности родителей и сверстников причудливым образом переплетаются,
порой порождая множество противоречий, раздумий, мучительных вопросов. Поиском ответов на них
заняты значительную часть своего времени дети этого возраста. Чем быстрее удается им примирить родительские ценности и нормы с теми, которые разделяются референтными группами сверстников, тем
скорее складывается у подростка или юноши непротиворечивый образ «Я»3..
Одной из важных социально-психологических проблем, характерной для подросткового и юношеского
возраста, является проблема их нравственного взросления. В науке ее иногда обозначают как «проблему
морального развития ребенка». Опираясь на теорию Ж.Пиаже о детском интеллектуальном развитии, Л.
Кольберг выделил три уровня и шесть стадий морального развития[4].
Уровень I. Доконвенционная мораль
Стадия 1. Ориентация на наказания
Следование установленным правилам поведения только для того, чтобы избежать наказания
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Стадия 2. Ориентация на поощрения
Конформное, согласное с нормами поведение, направленное на то, чтобы в результате получить поощрение; ожидание ребенком того, что в ответ на его положительные поступки к нему относились бы так
же хорошо, как и он поступил
Уровень II. Конвенциональная мораль
Стадия 3. Ориентация на образец «хорошего мальчика» или «хорошей девочки»
Согласное с установленными нормами и правилами поведение, рассчитанное на то, чтобы избежать
неодобрения со стороны других людей, задающих соответствующие образцы
Стадия 4. Ориентация на авторитет
Защита правил и социальных норм, установленных авторитетными организациями или лицами, чтобы
избежать осуждения с их стороны и возникновения чувства вины за невыполнение своих обязанностей
перед ними
Уровень III. Постконвенциональная мораль
Стадия 5. Ориентация на общественный договор, на добровольно принятые на себя перед обществом
обязательства
Моральные действия, руководимые общепринятыми принципами общественного благополучия, основанными на уважении других людей и самоуважении
Стадия 6. Ориентация на общечеловеческие этические принципы и нравственные (моральные)
нормы
Нравственные действия, управляемые самостоятельно выбираемыми человеком общечеловеческими
этическими принципами, например нормами равенства, достоинства, справедливости. Дети руководствуются соответствующими нормами и принципами для того, чтобы избежать самоотчуждения, потери человеческого достоинства, угрызений совести.
В исследовании, проведенном Л. Кольбергом, было обнаружено, что дети в возрасте до 7 лет в основном находятся на доконвенциональном уровне морального развития. Предпринимаемые ими действия и
поступки оцениваются ими самими главным образом исходя из того, удастся или не удастся в результате их совершения избежать наказания и получить поощрение. К возрасту около 13 лет большая часть
моральных проблем решается детьми уже на уровне конвенциональной морали — соответствующие поступки оцениваются как моральные или аморальные в зависимости от того, как совершивший их человек
выглядит в глазах окружающих людей, что о нем подумают другие. Согласно Л. Кольбергу, многие дети
до окончания школы в своем моральном развитии так и не поднимаются выше уровня конвенциональной
морали. Высший уровень морали — постконвенциональный — предполагает способность детей не только
четко формулировать высшие нравственные принципы, но и практически следовать им в своем поведении;
они ориентируются в нравственных оценках поступков собственными, личностно принятыми высокими
нравственными нормативами, не особенно при этом заботясь о том, будут ли за правильный поступок получены какие-либо поощрения или наказания и что о них подумают другие люди. Л. Кольберг приводит
данные, согласно которым только примерно 10% детей в возрасте 16 лет и старше достигают этого уровня
морального развития. Система нравственных суждений этих детей показывает хорошее понимание ими
того, что каждый поступок имеет как положительные, так и отрицательные стороны в плане его моральной
оценки и то, что нравственно для одних людей, может не быть таковым для других. Вместе с пониманием
всей сложности и неоднозначности нравственных оценок поступков людей в самооценках своих действий
дети, достигшие этого уровня развития, неизменно придерживаются высоких нравственных норм.
В связи с результатами, полученными Л. Кольбергом, естественно возникает вопрос: в какой мере суждения детей согласуются с их моральным поведением? Некоторые из полученных данных указывают на
наличие такой зависимости. Например, дети с отклоняющимся поведением имеют, как правило, не отвечающие высшим нравственным критериям моральные суждения и оценки поступков. Дети, достигшие
высшего уровня морального развития, с большей готовностью оказывают поддержку другим людям, попавшим в трудную ситуацию. Такие дети, кроме того, как правило, менее эгоистичны. Но есть и данные,
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в которых между реальным поведением и моральными суждениями не обнаруживается определенной зависимости. Дети, для которых это характерно, часто знают, как им следует поступать согласно принятым
в обществе нравственным принципам, но, исходя из собственных интересов, ведут себя иначе.
Нравственное поведение помимо знания моральных норм и умения их сформулировать зависит от многих других факторов. Важнейшими из них являются способность прогнозировать, предвидеть отдаленные
последствия своих поступков как для других людей, так и для себя, а также умение контролировать свое
собственное поведение в различных ситуациях. К этому следует добавить и способность сочувствовать,
сопереживать людям, ставить себя на их место (эмпатия)[4].
Таким образом, с рождения и до ранней юности, т. е. до окончания средней школы, последовательно и
периодически сменяют друг друга ведущие деятельности предметного плана, с одной стороны, и формы
общения – с другой, которые поочередно обеспечивают развитие познавательных процессов и самой
личности.
Использованная литература
1. Немов Р. С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология
образования. - М.: Просвещение: Владос, 2003.
2. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000.
3. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000.
4. Пихологическое самообразование: читая зарубежные учебники: Проблемы психологии личности. М.: Школа-Пресс, 1992.

УЧИТЕЛЬ – ЛИНГВИСТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Султанмуратова А. Н.
Актюбинская областная специализированная
физико-математическая школа – интернат, г. Актобе
Республика Казахстан
Аңдатпа
«Учитель – лингвист в новом формате» тақырыбындағы ғылыми мақалада сындарлы оқытуға
негізделген білім оқушылардың өз бетімен ізденіп жұмыс жасауына мүмкіншілік береді. Мақаладағы
теориялық материалдардың барлығы мұғалімнің тәжірибесімен дәлелденген. Сын тұрғысынан ойлауға,
сабақта АҚТ-ны қолдануға көп көңіл бөлінеді. Мақаладағы нәтиже оқушылардың сыни тұрғыда ойлай
білетін, үш тілді жетік меңгерген, өзіне нық сенімді болуды үйретуге негізделген
Аннотация
В научной статье на тему «Учитель – лингвист в новом формате» указывается, что знания, полученные на основе конструктивистского преподавания, дают возможность ученикам размышлять над
своими знаниями, вести самостоятельную поисковую работу. Теоретические материалы в статье обосновываются примерами из опыта учителя. Особое внимание в статье уделяется работе с использованием
ИКТ на уроках и критическому мышлению, умению рассуждать о мышлении. Результат работы в статье
направлен на то, чтобы ученики научились тому, как учиться, и в результате могли стать независимыми,
уверенными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими свободно общаться на трех
языках и проявляющими компетентность в цифровых технологиях.
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Abstract
In a scientific article named « Teacher is a linguist in the new format » it’s pointed out, that knowledges,
received basing on constructive teaching, give pupils a possibility to consider on their knowledges and do their
independent researching work. Theoretical materials, used in the article, are based on examples from teacher’s
experience. Using ICT on lessons and the critical thinking are given a particular attention in the article. Work’s aim
in the article is to teach pupils and as a result to help them to become independent, self-confident.
Мудрость питается знаниями. Дорога к мудрости длинна и терниста. Поэтому молодежь нуждается в
проводнике, способном предвидеть главные опасности, помогающем успешно войти в социум.
В модернизации образования, в формировании образовательного процесса центральной фигурой является учитель – исследователь, учитель – лидер как учитель новой формации – духовно развитая социально
зрелая, творческая личность, компетентный специалист, профессионально владеющий всем арсеналом
педагогических средств, стремящийся к постоянному самосовершенствованию. Он несет ответственность
в формировании и развитии высокообразованной творческой личности и максимальной самореализации.
(Н. Назарбаев)
Наибольшее воздействие на процесс обучения и результаты учеников имеет не столько деятельность
администрации школ и органов управления системой образования по обеспечению учителей соответствующими ресурсами, сколько повседневная работа самого учителя в классе, направленная на воспитание и
развитие учащихся. Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ и обеспечении успешности обучения учеников является учитель.
На сегодняшний день в научно-педагогической литературе представлено достаточное количество фактов, подтверждающих целесообразность и успешность использования разработанных ключевых принципов организации и планирования учебной работы, используемых многими учителями во всем мире. Ожидаемым результатом в работе учителя новой формации является то, что ученики знают чему и как учиться,
и в результате могли бы стать независимыми, само мотивированными, уверенными, ответственными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими свободно общаться на русском, казахском и на
английском языках и проявляющими компетентность в цифровых технологиях
Знания, приобретенные посредством «традиционной» методики преподавания, основанной на трансляции готовых знаний, не могут быть эффективно интегрированы с имеющейся базой знаний, и, следовательно, в данной ситуации имеет место только механически запоминающееся, поверхностное обучение.
Получаемая подобным методом информация может быть успешно продемонстрирована на экзаменах, но
она не усваивается прочно учениками, малополезна после завершения ее изучения и экзаменов и не используется в жизненных ситуациях. Если учитель с «традиционным» стилем преподавания, основанным
на передаче готовых знаний, желает помочь ученикам стать личностями с развитым критическим мышлением, то ему самому необходимо иметь развитое критическое мышление и быть открытым для новых
идей. Занятия, построенные на основе конструктивистского преподавания, предоставляют ученикам возможность размышлять над своими знаниями, задавать соответствующие вопросы, пополнять объем знаний, перестраивать свое понимание определенных тем на стадии изучения. Сами ученики играют важную
роль при использовании учителем указанной формы преподавания: активно конструируют знания посредством взаимодействия со сверстниками.
В наше время темп жизни становится всё быстрее и быстрее. С помощью компьютерных технологий
стремительно сокращаются расстояния. Обладание информацией является одной из важнейших сторон
жизни современного человека. Ключом же к новым и неизведанным информационным пространствам являются иностранные языки: с их помощью мы находим новых друзей из самых удалённых уголков мира,
языки помогают найти престижную работу в условиях глобализации мировой экономики.
Учитель - лингвист – педагог, преподающий азы и все тонкости своего предмета. За каждым определенным языком стоят страны и народы с их обычаями, традициями и культурой. Вольтер говорил: «Знать
много языков – значит иметь много ключей к одному замку». Учитель - лингвист – профессия не только
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очень важная, но и актуальная. Без знания хотя бы одного иностранного языка жить в современном мире
очень сложно. И одним из первых условий успешности в жизни является знание языка. Изучить язык
легко, когда сам процесс построен как увлекательное познание нового. Всё это по плечу высококвалифицированному специалисту, лингвисту-преподавателю. Особое внимание в преподавании языковых предметов уделяется коммуникативной методике, интеграции теоретических и практических лингвистических
дисциплин.
Ребенок – алмаз, из которого нужно сделать бриллианты, сверкающий своими гранями. Это ювелирная
работа. (Ф. Вассерман)
Умения, которыми должен владеть учитель новой формации: уметь любить и уважать детей, верить
в ребенка, знать ребенка, понимать ребенка, бережно относится к духовному миру и природе личности,
беречь и развивать чувство собственного достоинства, стать другом ребенка. В настоящее время особое
внимание стали уделять развитию творческой активности и интереса у школьников к предметам. Проводятся различные конкурсы, чемпионаты, олимпиады. Это говорит о том, что принцип активности ребёнка
в процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается
такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. Такого
рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и организации педагогической среды, т.е. применяемой педагогической
технологии. Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии. Именно их я использую
на уроках русского языка. Девиз моей педагогической деятельности: « Учение без принуждения ». Задача
- сделать процесс обучения занимательным, создать у детей бодрое рабочее настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Я систематически совершенствую и углубляю знания по теории и методике преподаваемого мной предмета, обновляю методическую литературу, стараюсь
использовать новые технологии в своей работе. Тема самообразования, взятая мной в этом учебном году,
звучит так: «Дидактические игры как средство активизации учебного процесса ». К данной теме я обратилась в связи с тем, что столкнулась со снижением интереса к моему предмету. Пересмотрев ряд технологий, я остановилась на игровых технологиях, потому что они способствуют развитию познавательной
активности на уроках. Игровые технологии я использую в основном в 6-7-ых классах. Это связано с тем,
что наша школа является школой интернатом для одаренных детей с физико-математическим уклоном.
Здесь учатся дети со всей Актюбинской области, поэтому уровень знания русского языка разный. Задача
учителя - лингвиста: сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, наоборот,
способствовала возникновению интереса к учению. Мне как учителю русского языка и литературы приходится решать такую задачу почти каждый год. Для меня важно сделать почти ежедневные встречи с
фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и обыденными, а радостными и интересными. Вот
здесь на помощь приходят уроки - игры, уроки - путешествия в страну Русского Языка. Разумно и уместно используя подобного рода уроки наряду с традиционными формами, я увлекаю детей, и тем самым
создаю почву для лучшего восприятия большого и сложного материала. Я убедилась, что на таких уроках
ученики работают более активно. Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно, на таких
уроках работают с большим увлечением. Если же урок построен в форме соревнования, то, естественно, у
каждого учащегося возникает желание победить, а для этого они должны иметь хорошие знания (ученики
это понимают и стараются лучше подготовиться к уроку). После каждого подобного урока я слышу от
детей фразу: « Давайте ещё поиграем», что свидетельствует об успешности урока. Использовать игровые
технологии можно не только в 6-7-ых классах, но и на любой ступени обучения. Конечно же, в старших
классах подготовка такого урока потребует от учителя больших затрат времени. Но это оправдается, когда
учитель увидит, с каким азартом работают дети.
Основная цель школьного образования – создание условий для всемерного развития личности каждого
ученика. Школа должна не столько давать готовые знания, сколько научить их добивать самостоятельно.
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Практика обучения нуждается в широком внедрении инновационных технологий. В преподавании всех
предметов вводится использование ИКТ. При этом если в первые годы, используя компьютер, я была рада
этому новому «помощнику» на своих уроках, то в последние годы вместе с другими учителями сетую на
то, что техника в школе уже устарела. Компьютеры в школах пора менять на более современные, так как
нельзя пользоваться новыми интересными программами по русскому языку и литературе. Да, это так.
Но пока такая техника есть в школах, со счетов ее сбрасывать преждевременно, она еще может принести
немалую пользу. Поэтому я буду говорить только о том, чем пользуюсь, с чем можно работать на имеющихся компьютерах. За время применения компьютерных технологий на уроках и во внеклассной работе
я научилась более требовательно относиться к готовым компьютерным программам, к их месту на уроках,
научилась видеть их сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Учителя русского языка и
литературы особенно осторожно относятся к применению компьютера на уроке в силу понятных причин.
Задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом отличаются от целей и задач других учителейпредметников. По большому счету наша главная цель - это душа ребенка, это проблемы нравственности,
это развитие творческой личности, а также проблема подготовки ученика как языковой личности. Задачи
эти предполагают, конечно, в первую очередь работу с текстом, с художественным словом, с книгой. Поэтому перед учителем - лингвистом, который собирается использовать возможности компьютера на своих
уроках, всегда возникают вопросы о целесообразности его использования на уроках русского языка и
литературы, о том, в какой степени компьютер может заменить учителя и на каких этапах урока, а также о
том, какие дидактические функции можно возложить на компьютер. Небольшой опыт накоплен у меня по
проведению уроков контроля знаниями учащихся: уроки-зачеты, тестирования по различным темам, словарно-орфографические диктанты, контрольные диктанты и другие. Проводились и уроки-исследования,
уроки-закрепления, также на уроках использую рисунки, схемы, таблицы, заставки, которые помогают
делать ученики.
В своей работе использую технологию критического мышления. И работаю над проблемой: «Развитие
творческих способностей учащихся на уроке через технологию критического мышления». Методика критического мышления создана для наибольшей адаптации подростка в окружающем мире. Она направлена
на развитие в нем активности, самостоятельности, ответственности то есть, тех качеств, которые понадобятся не только в процессе обучения, но и в дальнейшей жизни. Поэтому весь учебный план направлен на
то, чтобы «разбудить» учащихся, пробудить интерес к изучаемому материалу, сделать из него творческую
личность, способную решать самые разные задачи. Поэтому на уроке применяю приемы и метод обучения, которые активизируют деятельность учащихся. При изучении материала перед учащимися ставятся
проблемные задания, ответы на которые они находят самостоятельно. Для закрепления применяю составление кластера, таблиц с символическими изображениями основных направлений темы. При опросе использую кластеры как «закрытыми» то есть без обозначений, так и открытыми, то есть частично объясняющими тему. Таким образом, учащиеся получают двойную возможность для развития памяти, мышления,
и не только изучения, но и познания нового. На таких уроках у учащихся повышается интерес к самому
процессу обучения, проявляется стремление узнать больше, ответить лучше. В своей работе уделяю много
внимания на развитие у учащихся ассоциативного мышления при работе над анализом художественного
текста. Критическое мышление может быть представлено как «мышление о мышлении». Оно предполагает умение рассуждать по принципиальным вопросам и размышлять над практическим опытом. Предполагается, что у учителей, имеющих педагогическое образование и повышающих свою квалификацию,
данные умения развиты и используются ими в практической работе. Критическое мышление включает
развитие таких навыков, как приобретение доказательств посредством наблюдения и слушания, с учетом контекста, и применение соответствующих критериев для принятия решений. Включенные навыки
критического мышления могут быть описаны, как: наблюдение; анализ; вывод; интерпретация. В основе
развития критического мышления лежит модель урока, состоящая из трех этапов:1-ый этап – вызов или
побуждение. 2-ой этап - осмысление содержания или реализация смысла. 3-ий этап –рефлексия. На уроке по теме «Междометие» в начале урока мы просматривали отрывок из мультфильма « Ох и Ах!» для
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вызова мыслей. Затем для осмыслений содержания мы использовали применение междометий в разных
ситуациях, и наконец, в рефлексии – каждая группа подвела итоги урока с помощью презентаций на плакате о полученных знаниях. Интересной получилась презентация 1-ой группы, где учащиеся показали
настроение всех 3 групп с помощью рисунков и комментарий к ним. Развитие критического мышления
через диалог способствует развитию высокого уровня мышления, интеллектуальному развитию через вовлечение учителей и учеников в совместные действия по постижению смысла и знаний. При этом эффективный результат будет, если использовать диалог. На уроке по теме «Стили речи» было задание: описать
картину и творчески выразить своё предположение в форме диалога с одноклассником. Ребята очень
серьёзно отнеслись к заданию и в результате смогли реализовать в процессе познавательной деятельности
коммуникативные умения. Метод «Ассоциация» был использован на уроке по теме «Манеры», чтобы
актуализировать знания по изучаемой теме и наглядно представить схему представления проблемы. Это
задание очень хорошо выполнили первая и вторая группы, а для третьей – задание показалось сложной.
Для того чтобы задание в третьей группе не осталось не выполненной к ним пришли «гости» для разъяснения. Для развития творческой способности использовала метод «Эссе» на тему «Нравственность» с целью
анализа своей мысли по изученному материалу, рефлексии по поводу своего отношения к проблеме. Эту
работу ученики выполнили на разных уровнях, по своим способностям. Хочу отметить, что, благодаря развитию критического мышления через чтение и письмо у ребят появился стимул к чтению. Они научились
самостоятельно находить нужную информацию, анализировать её, находить разнообразные аргументы в
пользу «да» и «нет» прочитанному, принимать продуманные решения. Критическое мышление является
процессом целеустремлённого саморегулируемого суждения, поэтому моя цель сделать этот процесс более ярко выраженным и систематическим.
В свете изменений обучения, чтобы научить детей новым видам мышления и поведения, конструктивистские представления о преподавании требуют, чтобы учитель, сосредоточенный на ученике, организовывал занятия в соответствии с задачами, способствующими развитию учеников. Оборачиваясь назад, я
склоняюсь к мысли о том, что данная практика изменила не только мое отношение к преподаванию, но и
меня саму. В перспективе только учителя могут предпринять необходимые меры по улучшению педагогической практики.
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СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Сурначёва О.Г.
Центр педагогического мастерства г.Караганда
Республика Казахстан
Аңдатпа
«Біз өзгеріп жатқан әлеммен бірге өзгеріп жатырмыз».
Технологиялардың үздіксіз дамуы тек қана бүгінгі өмірге ықпал етіп қоймайды, сонымен қатар, ол
адамдардың арасындағы қарым- қатынасты орнатады. Электронды пошталар, мобильді телефондардың
пайда болуымен біз қазіргі уақытта ақпаратты бүкіл әлем бойынша бірнеше секундтар ішінде жеңіл
жібереміз және қабылдаймыз. Осы өзгерістер арқасында біз жылдам шешім қабылдай аламыз, біздің
кәсіби ортамызға қызығушылық танытқан адамдарды шақырамыз, қажетті ақпаратты табамыз және
алыстағы адамдардың ойларымен бөлісеміз. Қарым- қатынастағы өзгерістер арқылы адамдардың
арасындағы қарым- қатынас қасиеттері өзгереді. Әңгімелерге, форумдарға, бейнеконференцияларға,
вебинарларға қатыса отырып адамдар қосымша ақпарат алады, тәжірибемен алмасады, сұрақ қояды
және оған дер кезінде жауап алады. Осының барлығы адамдардың қызығушылықтарына қарай топтар
ұйымдастыруға көмектеседі. Қарым-қатынас мақсаттары сияқты қызығушылықтары да білім, сауық,
ойындар, және сонымен қатар онлайн кәсіби қоғамдары сияқты әр түрлі болуы мүмкін.
Аннотация

«Меняется мир - меняемся мы».
Интенсивное развитие информационных технологий меняет не только современный мир, но и формы
общения людей. Электронная почта, сотовая связь позволяют в несколько секунд получить или отправить любую информацию в самую дальнюю точку земного шара. Благодаря всему этому можно намного
быстрее принять какое-либо решение, пригласить в свой круг заинтересованных людей, найти любую
необходимую информацию, и обменяться идеями с людьми находящимися вдали от вас. С изменениями формы общения изменяется и характер взаимоотношений. Участвуя в чатах, форумах, видеоконференциях, дистанционных семинарах люди получают дополнительные сведения, могут поделиться своим
опытом, задать вопрос и сразу получить на него ответ. Это все способствует объединению людей в
группы по интересам. Интересы могут быть разными, как и цели общения: учебные, игровые, развлекательные, а могут быть и профессиональные сообщества в сети.
Abstract

«We are changing with the changing world»
Intensive development of technologies affects not only today’s world, but also the ways of communication
between people. With the invention of emails, mobile phones now we can easily send and receive information from
all around the world within several seconds. Due to all these changes now we can faster make a decision, invite
stakeholders within our professional circles, find necessary information and exchange the ideas with people, who
are far from us. With the changes in ways of communication, the character of interaction between people changes,
too. Participating in chats, forums, video conferences, webinars people receive additional information, can share
their experience, ask questions and immediately get the answer. All of this helps to form groups according to the
people’s interests. Interests can be different, as well as goals of communication: education, entertainment, games,
and also online professional societies.
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Образование в конце 19 в начале 20 века было «линейным, обобщенным и последовательным процессом» 1. Такой образовательный процесс определял свои подходы в обучении. Таким образом, образовательные учреждения в прошлом были статистической организационной структурой. Обучение организовывалось строго в определенных рамках и стандартах. Знания были разделены на управляемые части
и порядки. Оценка была измеримой лишь в количественном отношении. Подходы и методы обучения
способствовали лишь принятию фактов и информации, считавшихся единственным стоящим знанием.
Теперь же, когда происходит стремительное развитие общества, глобальные изменения, связанные с
процессом информатизации, возникает необходимость создания информационно-педагогической среды
обучения и естественно предъявляются новые требования к современным специалистам в условиях конкуренции на рынке, специалистам, которые соответствовали бы этим требованиям.
Одно из таких требований это процесс информатизации и создания электронной среды обучения.
Говоря об информатизации и электронной среде, мы естественно подразумеваем работу в Интернете.
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы пользуемся его ресурсами и возможностями в
разных жизненных ситуациях и с разными целями.
В условиях интернета человек не чувствует одиночества, ему «открыт весь мир». Он (интернет) предоставляет уникальную возможность проявить не только свой профессионализм, но организовать свою
деятельность в сети, обмениваться опытом не только с коллегами Республика Казахстана, но и с партнерами ближнего и дальнего зарубежья. Общаясь в форумах и чатах, участвуя в интернет –мероприятиях
получать много дополнительной информации. Так как познавательная, творческая и учебная деятельность человека изначально имеют сетевой и коллективный характер, мы постепенно переходим от индивидуальной позиции в профессии к пониманию роли и значения других людей, другие способы моделирования реальности. И это является очень важным шагом в психологическом развитии личности каждого
человека, а тем более педагога. С развитием компьютерных технологий появляются новые возможности
обмена знаниями, новые формы для хранения знаний и новые сервисы, облегчающие управление знаниями и использование этих знаний новичками, находящиеся на начальном этапе познания.
Но, к сожалению, это все может зачастую носить «бессистемный характер». В целом, деятельность
учителей в сети еще недостаточно организована. Поэтому возникает необходимость создания такого виртуального пространства в сети, которое бы дало возможность учителям найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, проявить свою активность и повысить свою профессиональную
подготовку, не выходя из дома и не отрываясь от учебного процесса.
Таким виртуальным пространством может быть сетевое профессиональное сообщество педагогов.
Для того, чтобы такое сообщество было успешным, необходима ясная и убедительная причина ее существования. Возможно, такое сообщество должно предлагать, как делать какие-либо вещи лучше и
увеличивать ценность апробированных и проверенных процессов обучения. Данные об успешности
сетевого сообщества должны свидетельствовать, что идея их создания подкрепляется моральной целью, например, если все члены сообщества верят, что вместе они могут дать детям больше, если будут
работать сообща. Такое фундаментальное убеждение может являться двигателем деятельности сетевого
сообщества. Также главной особенностью эффективного сообщества является доверие. Работая вместе,
участники сообщества увеличивают свои шансы на построение доверительных отношений между собой
и своими учениками.
Основными задачами такого сообщества может быть методическая подготовка и сопровождение
учителей для профессиональной деятельности в сети, организация и проведение семинаров-тренингов
очной и заочно-дистанционной формы обучения. Здесь учителям будут предлагаться рекомендации по
возможной деятельности в сети, методические разработки по участию и проведению различных мероприятий в сети (проектов, конкурсов, конференций, форумов и .т.д.)
А такая форма работы как виртуальное методическое объединение учителей может стать базой
информационных ресурсов, местом профессионального сетевого общения и повышения квалификации.
Вполне возможно и такая работа с педагогами как виртуальный педагогический совет. Интернет-пед-
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совет –это сетевое сообщество работников образования не только одной школы, но и региона в целом.
Важно отметить, что в данной ситуации процент участия сельских учителей может увеличиться в разы.
Это дает возможность обсудить насущные проблемы школ. Обсудить возможности внедрения инновационных проектов в школы, «…напрямую пообщаться с авторами учебников», поделиться успехами и
неудачами.
Однако, нельзя забывать, что при создании профессионального сетевого сообщества педагогов необходимо учитывать: что только обмен опытом и различными инструментами обучения и оценивания не
может означать, что педагоги до конца используют возможности этого вида работы. Поэтому, рассматривая создания нашего сетевого профессионального сообщества мы, прежде всего, думаем о той деятельности, которая будет направлена «….на самих учителей, на самообразование, на деятельность, связанную
с повышением квалификации»2. Возможно, это создание «виртуального методического объединения»,
которое будет инструментом управления повышения квалификации и обмена опытом между школами
и педагогами единой и разной направленности.
Давайте рассмотрим «виртуальное методическое объединение учителей», где можно увидеть широкие возможности этого направления, т.к. здесь присутствует инструменты обмена информации, трансляции опыта, размещения методических наработок для получения рецензии и для распространения
уже утвержденных пособий в разделе Ресурсы на своей личной страничке или страничке обсуждения
какой-либо темы. Неограниченность этих возможностей работы в таком сообществе дает множество
привилегий участникам: методическая поддержка, которую не всегда и не везде можно получить, методическое сопровождение, что очень важно при внедрении или адаптации инновационных программ
обучения, получение консультации на интересующий вас вопрос и т.д.
Примером такого сетевого сообщества в Карагандинской области может служить информационный
образовательный портал для родителей, учеников и родителей Bilimal [3], целью которого является систематизация управленческой и методической деятельности школ. Автоматизированная система управления образовательными ресурсами Bilimal - это и есть виртуальное методическое объединение учителей, а так же сообщество родителей и учеников, позволяющее:
- учителям- публиковать свои календарно-тематические планы для проверки и коррекции, учебнометодические пособия для работы и обмена опытом, тесты для проверки и контроля знаний и умений
учащихся, сообщения для родителей; составлять мониторинговые карты успеваемости и обученности.
- учащимся - просматривать свои оценки в электронном дневнике, проверять свои знания и умения
через выполнения дополнительных заданий и тестов по определенной тематике. При пропуске занятий
можно найти необходимую тему и подготовиться по ней либо самостоятельно, либо при направляющей
помощи учителя;
- родителям-всегда быть в курсе событий в школе, при помощи электронного дневника ребенка отслеживать его успеваемость, иметь возможность прямой переписки с учителем;
- для администрации- без лишних временных затрат всегда быть в курсе происходящего в школе,
управлять образовательным процессом и корректировать дальнейшие действия учителя.
В сущности каждый из названных действующих лиц имеет на этом портале свое сообщество (например, учителей) и быть членом сообщества всей школы в целом.
Данный портал создает образовательное и управленческое пространство для общения и обмена опытом любого члена этого сообщества.
Говоря о сетевых профессиональных сообществах нельзя не вспомнить и наше сообщество учителей,
созданное на сайтах wiki.iteach.kz[4], iteach.kz [5], galagxy.kz[6], которые являются едва не единственной
возможностью, где просматривается симбиоз информационных и образовательных технологий в процессе обучения школьников. На портале wiki.iteach.kz каждый учителей может самостоятельно не только
зарегистрироваться сам и создать свою личную страницу, где располагает все необходимые ему ресурсы,
как созданные лично, так и полученные от кого-либо, либо найденные в инете, но создать там же сообщество своих учеников, занимающихся , например, написанием одного учебного проекта интегрированного
с несколькими предметами сразу. (Площадка сообщества сш № 6 г.Сарань) iteach.kz- это портал , где
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происходит обсуждение проделанной работы по внедрению электронной среды обучения, по полученным
результатам и возникшим проблемам. На данном сайте существует свое сообщество-тьюторов программ
Интел.
Сегодня, возникла необходимость объединить все ранее созданные сообщества вокруг тех учителей,
которые прошли обучение, либо обучаются по новой Программе повышения квалификации созданной
Центром педагогического мастерства совместно с Кэмбриджским университетом. Именно эти учителя
являются лидерами, вокруг которых организуются новые творческие группы, которые сами вносят изменения в образовательный процесс не только своих классов, но целых школ. Желание перенять профессиональный опыт у этих учителей и их школ или узнать, как другие решают какие-то педагогические
проблемы, может заинтересовать педагогов и сподвигнуть на поиск школ-партнеров. Однако географический фактор, общие стремления и цели этих школ здесь играют решающую роль в определение соответствующей структуры.
Создавая сейчас профессиональное сетевое сообщество, мы опираемся на необходимость обучения
лидером нескольких представителей Компетентностных Центров, которые будут созданы на базе некоторых школ, имеющих небольшой опыт работы в сети.
Хотелось бы отметить, что именно создание таких компетентсностных центров для сетевого сообщества дает возможность учителю не чувствовать себя « Робинзоном на необитаемом острове» и «изобретать колесо».
Пройдя обучение, по третьему базовому уровню подготовки, учителя вернулись к себе в школы и начали работать по-другому, не так как раньше, им необходимо знать, что он не одинок в своих действиях,
что у него много партнеров, соратников и друзей в данном направлении. Ведь первые выпускники Программы чаще всего были по одному из школы. Чувство изоляции не должно сопровождать наших первопроходцев, они должны общаться с другими такими же учителями, и именно это поможет им сделать
вот такое сетевое сообщество учителей, которое представлено на сайте wiki.iteach.kz
Виртуальный и реальный Компетенстностные Центры будут созданы учителями для учителей и будут
являться «местом встречи» педагогов из разных регионов для обсуждения методических вопросов, планов уроков, обмена опытом использования информационных и образовательных технологий в процессе
обучения разным предметам по разным направлениям.
Еще одним важным разделом такого сообщества является именно «место общения», т.е., то виртуальное и реальное место, где будут встречаться учителя и решать свои проблемы и получать информацию.
Этот вопрос думаю можно решить, используя уде имеющиеся порталы Билимал и wiki.iteach.kz, либо
создавая новые.
Можно закончить это статью высказыванием Либермана (2005), утверждающего, что:
«Сети становятся очень популярными, отчасти потому, что они способствуют и поддерживают выработку многих ключевых идей, которые реформаторы считают необходимыми для изменения и улучшения школьного преподавания и обучения»[7]
А так же выдержкой из отчета DfES 2004 года, где был сформулирован следующий вывод:
«На следующем этапе осуществления образовательной реформы будут необходимы новые методы
внедрения высоких стандартов и равенства в систему, которая будет соответствовать различным потребностям отдельных учеников и предоставит школам возможность самостоятельно вырабатывать решения
на уровне школы. Учителям и школам необходимо налаживать сотрудничество, и сети являются мощной организационной формой для этого. Межшкольные сети, нацеленные на обучение, являются основой
подлинных преобразований, основанных на знании и внедренных в практику преподавания» [8]
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РОЛЬ ФОРУМА В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В
РАМКАХ БАЗОВОГО КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Суртубаева Д. А.
тренер филиала АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения
квалификации педагогических работников
по Карагандинской области
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мүғалімдерінің кәсіби білікшілігін арттыру. Бағдарламасы аясындағы негізгі сабақ – педагогтың
құзыреттілігіне қoйылатын оқу материалдары, АҚТ құралдары, oқушылар мен мүғалімдерінің
күнделікті жумыстарын ынталандыру сияқты талаптарға ықпал ететін күрделі үрдіс екенін тусінуі болды. Қиындық туғызган мәселе мүғалімдерінің мектепте және мектептен және мектептен тыс білім беру
жүйесін трансформацмялаудағы АҚТ мүмікіншіліктерін қолуаннудағы мұғалімнің ролін және түсінбеуі
болды. Кәсіби біліктілікті арттыру курстандағы мұғалімнің іс-әрекетінің түре-шынайы уақыттық болды. Форумның ыкталы рефлексивті есептерде қиын жағдайда көрсетілген көмек ретінде келтірілген.
Аннотация
В докладе представлено мнение учителей – слушателей курсов повышения квалификации (ПК) по
базовому уровню, осознанно пришедших к заключению, что информатизация образования представляет
собой многоаспектный процесс, включающий такие требования к компетентности педагогов, как разработка учебных материалов, использование средств информационно-коммуникативных технологий,
мотивация повседневной деятельности учащихся и учителей.
Автор предлагает рассматривать форум и сетевое сообщество как одну из форм обсуждения учебных
материалов, возможность выражать свою позицию по средствам голосования, обращаться за помощью
к коллегам в целях преодоления собственных профессиональных затруднений и получать мотивированную поддержку от сообщества педагогов во время прохождения курсов ПК.
Abstract
The report contains the opinions of teachers – students of the RLTS courses of the basic level who are aware
that information technology teaching process is a multi-aspect process which comprises such requirements to
the teachers’ skills as elaborating teaching materials, using information communication technology, motivation
of teachers’ and students’ daily activities. The author offers using forum and network community as one of the
forms to discuss teaching materials, to express each others’ views via voting means, to address to colleagues’
help in case of difficulties and to get motivated support from other teachers’ communities during the course.
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Основным уроком в рамках Программы повышения квалификации стало осознание учителями факта,
что информатизация образования – это процесс многогранный, который касается требований к компетентности педагогов. Данный процесс непосредственно связан с образовательной политикой государства. Одним из стратегических направлений развития компетентности учителей и важной составной частью плана
информатизации образования является создание сетевого сообщества учителей Республики Казахстан.
Информатизация образования позволяет модифицировать деятельность учителя в рамках новых методов преподавания и организационных методов подготовки и повышения квалификации педагогов. Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в обучении детей зависит от умения
учителя организовать образовательную среду, соединять новые информационные и педагогические технологии, чтобы организовывать, проводить интересные занятия. Это помогает учителю управлять работой
класса. Знания и умения, которыми должен владеть учитель в будущем, «должны включать в себя способность разрабатывать новые пути использования ИКТ для обогащения учебной среды, развития ИКТграмотности учащихся, освоения ими знаний и способности производить новые знания» [1, с.10]. Именно
профессиональное развитие учителя является важной частью совершенствования образовательной системы. Однако профессиональное повышение квалификации оказывает свое мощное действие только тогда,
когда она направлена на конкретную трансформацию в работе учителя.
Одной из проблем организации деятельности учителя с использованием ИКТ является фрагментарность представлений о возможностях ИКТ для трансформации образовательного процесса в школе и за ее
пределами. В этой связи форум наряду с другими средствами позволяет преодолевать данную фрагментарность, так как именно на форуме учителя могут обсуждать разрабатываемые ими учебные материалы,
выражать свою позицию посредством голосования, обращаться за помощью к коллегам для преодоления
собственных профессиональных затруднений и, что очень важно, получать мотивированную поддержку
от сообщества педагогов.
Вместе с тем, как показала практика, требуется содержательный анализ сообщений в целях:
1) выявления проблем, связанных с реализацией «Руководства учителя» в учебно–воспитательном
процессе школы;
2) определения наиболее эффективных стратегий решения типичных ситуаций, возникающих на 2
этапе «Практика в школе»;
3) отслеживания изменений в освоении 7 модулей.
Процесс реализации модуля «Использование ИКТ в преподавании и обучении» на курсах повышения
квалификации педагогических работников Республики Казахстан 3-го базового уровня, состоит в том,
что многие учителя сталкиваются с целым рядом проблем: вопросом незнания соотнесения стандарта образования с существующими программными средствами; изложение этих средств, чтобы они помогли
выполнить стандарт; описание в рефлексивных отчетах того, как использование традиционных методов
работы и ИКТ повлияло на усвоение учащимися того или иного учебного предмета; видение учителями в
планах уроков целесообразного использования ИКТ с целью улучшения усвоения школьниками предмета.
Данные проблемы активно обсуждались на форуме. Активно рассматривался вопрос: где и какое место
ИКТ занимает в школьном процессе.
В период реализации модуля учителя учились отбирать необходимые программы, которые помогут
учащимся лучше усвоить предмет и использовать в своей работе эти программы, а также различные вебресурсы, сайты, тренажеры с целью помочь детям отрабатывать необходимые навыки.
Необходимо отметить, что многие учителя делились адресами сайтов, своими наработками и познаниями использования веб-ресурсов. Свои темы на форуме они называли: «ИКТ на практике», «Как использовать ИКТ», «ИКТ и физминутки», «Сайты для всех» и т.д. Учителя на практике учились организовывать
работу в компьютерном классе, использовать средства ИКТ, которые доступны в других кабинетах. А
также – применять ИКТ для: достижения учащимися результатов в период обучения; проведения формативного и суммативного оценивания; выполнения среднесрочных и краткосрочных планов. Кроме того,
учителя использовали ИКТ для того, чтобы вести текущую отчетность и осуществлять мониторинг своего
профессионального развития.
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В рамках определения эффективных стратегий при решении образовательных задач учащиеся должны
применять полученные в школе знания для решения проблем повседневной жизни. Эти проблемы могут
быть связаны с защитой окружающей среды, использованием водных ресурсов, охраной здоровья и т.д. В
этой связи от учителя требуется понимание целей образовательной политики и социальных приоритетов.
Учитель должен показать свои умения в отборе материала, разработке и проведении учебных занятий, отвечающим этим целям и приоритетам. Это заставляет вносить изменения в среднесрочный план,
чтобы обеспечить полное усвоение учебного материала; использовать методы оценивания, выявляющие
способность учащихся к применению полученных знаний для решения реальных проблем. Необходимо
отметить, что именно процедура формативного и суммативного оценивания включается в учебную работу
в качестве одной из важных составных частей учебных мероприятий.
Компетенции педагога в данном модуле включают в себя умение: отбора информации, структурирования проблем и постановки задач, применения программных средств для выполнения учащимися совместных учебных проектов. Это будет содействовать глубокому пониманию школьниками таких основных
концепций предмета, как, например: языковая реальность, исторический процесс, физическая картина
мира, и их использованию при решении практических задач.
Как показала защита презентаций, для выполнения групповых проектов учителя задействовали сетевые ресурсы, которые позволяют детям работать совместно над выбранной ими проблемой. Так, например, на форуме учителю физкультуры подсказали возможность использования средств ИКТ для более
наглядной и увлекательной демонстрации учебного материала, в т.ч. посредством включения в урок материалов о физиологии человека. Следует отметить, данная тема сложна для восприятия, что затрудняет ее
изложение и изучение. Взяв на вооружение предложенную идею, учитель использовал на уроке компьютерную модель человеческого организма и протекающих в нем процессов. Данная наглядность и своеобразие представленного учебного материала позволили значительно облегчить восприятие материала. В
результате, школьники получили более интересные и глубокие знания по предмету. Также учитель сумел
эффективнее провести формативное оценивание, в частности, благодаря использованию видеокамеры, позволившей фиксировать, как точно ученики в спортивном зале выполняют физические упражнения. Посредством видеозаписи учитель показал ученикам как управлять своим телом при выполнении того или
иного задания. Школьники могли наглядно увидеть какие движения они выполняют неверно и благодаря
этому исправить их в дальнейшем.
На другом уроке учитель организовал группы сотрудничества и предложил ученикам оценить свое
состояние на уроках физкультуры, например, замерять время стабилизации пульса после упражнений.
Ученики анализировали свои показатели, и каждый из них готовил рекомендации для одного из членов
своей группы. Ученики вводили данные о своих результатах в таблицу и наблюдали за своим физическим
развитием в течение всей практики в школе и затем обсуждали свои результаты и результаты своих одноклассников на сайте социальной сети.
Другим примером оказания помощи учителю через форум было предложение по улучшению занятия о преимуществах здорового образа жизни. Учитель продемонстрировал детям интересные отрывки из
фильмов, спортивных состязаний (в т.ч. Олимпийских игр в Лондоне), музыкально-танцевальных видеозаписей, где были показаны знаменитые спортсмены и их рассказы как они добились таких выдающихся
результатов. Особенно детей заинтересовали сюжеты с параолимпийских игр. Именно эту тему посоветовали учителя, откликнувшиеся на запрос, опубликованный на форуме «Помогите – ИКТ». Учитель получил более 23 откликов.
К примеру оказания помощи на форуме можно отнести организацию проектной деятельности на уроках географии, где нужно было найти информацию о составе и изменении численности населения страны,
взаимосвязи с соседними странами и показать данные с использованием графиков и таблиц. Учащиеся не
только искали информацию, составляли таблицы, но и вырабатывали критерии, на основе которых они
вместе с учителями могли оценивать свою работу и одноклассников. В результате происходила интеграция предметов разных областей: сбор новых исторических и географических сведений о миграции (факты,
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данные и т.д.) и выполнение анализа полученных результатов. Учитель выступал в роли наставника; он
создавал условия для приобретения необходимых знаний, умений и навыков; рекомендовал какие методы
необходимо использовать и контролировал, чтобы учащиеся не отклонялись от поставленной задачи и соблюдали сроки выполнения проекта.
Учителям на форуме очень понравилась тема «Физминутки – они такие разные». Учителя делились
тем, какие физминутки они проводят с детьми, что у них получалось, что не получалось и помещали фотографии самых интересных моментов уроков.
Используя возможности форума, было проведено тестирование (25 вопросов с четырьмя вариантами
ответов) учителей в разрезе Программы. Также проводилось еженедельное голосование по вопросу: «Я
свою работу на данный момент практики оцениваю….». Разработка и использование критериев оценивания практики на втором этапе, которые были изложены в вопросах голосования, позволили учителям
проверить освоение Программы, в т.ч. основных понятий, изложенных в Программе.
Важным моментом форума была помощь учителям в рефлексировании своей деятельности в период
«Практики в школе», выраженная в обсуждении приемов работы учителей, помогающих рефлексировать
свою деятельность на уроках в рамках профессионального учительского сообщества, приводить свои примеры. Использование ИКТ для общения, обмена информацией и сотрудничества с другими учителями,
подготовки уроков, учебных мероприятий и проектов форума помог многим учителям, проживающим в
отдаленных районах, глубже понять предметный материал Программы, а также сформировать понимание
и уважение к взглядам и ценностям своих коллег.
Многие учителя, участвовавшие на форуме, использовали и другие методы связи (например, электронную почту). Не боялись экспериментировать с новыми средствами связи по мере того, как они делаются
общедоступными (например, конференц-связь).
Форум помог учителям в поиске учебно-методических материалов и ресурсов (документов по практике, в т.ч. индивидуальных планов практики, примеров планов уроков, советов тренеров), способствующих
увеличению объема знаний по своему предмету и другим, развитию педагогических навыков, совершенствованию навыков использования ИКТ для преподавательской работы и т.д. [2, с.23].
Результаты комплексного анализа продемонстрировали особенности профессионального развития
учителей Карагандинской области, прошедших обучение на 2 потоках курсов нового формата.
Предпосылками анализа выступили такие положения: условия использования ИКТ; деятельность учителя, которая реализуется через эти условия и отражается в них; соотношение этих процессов, которые
зависят от стремлений, установок, формируемых в реальной профессиональной деятельности на практике.
Каждый процесс деятельности учителя соответствует специфике практики. Например, в таблице 1
представлены данные по теме форума «Хорошие ребята».
Таблица 1
А (время, проведенное
на форуме)

Б (количество сообщений,
отправленных учителем)

В (количество полученных
ответов)

Более 240 часов

22345

21367

Очерченная информация о реально выполняемых учителями функциях в период практики дает возможность для анализа некоторых особенностей деятельности учителей на форуме. Наибольшее значение
имеют данные Б (количество сообщений, отправленных учителем). В рефлексивных отчетах учителя часто подменяли качество сообщений и время, проведенное на форуме. Однако, делать выводы о степени
системности представлений в структуре форума на основе данной выборки было бы преждевременным,
поскольку, как показывают исследования, специфика взаимодействия на форуме частично совпадает с
«системой ожидания воздействий» [3 с.235].
Содержание деятельности учителя в период практики представлено в большей степени показателями
статистики. Проблемной зоной компетентности является качество работы на форуме. Результаты само-
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оценки учителей, проведенной в рамках форума своего продвижения к поставленным целям обучения
показали, что полная информированность о деятельности в период практики была у 85% слушателей,
частичная – 15%. Картина сформированности представлений о своей деятельности на форуме: полная - у
67% слушателей, частичная - 19%, затруднились ответить – 14%.
Таким образом, повышение квалификации направлено на отработку реализуемых функций в рамках
форума учителями и формированние своего видения дальнейшей работы.
Необходимо отметить, что сотрудничество с коллегами имеет очень важное значение, поскольку общение в различных сетевых и образовательных сообществах поможет углубить знания по своему предмету,
методике ее преподавания, психологии и использованию ИКТ в учебном процессе. Общение в сетевых
сообществах поможет в решении проблем, поиске информации и обмене идеями через использование всех
доступных цифровых форматов представления данных, включая тексты, видеофильмы. Сетевые сообщества могут включать других учителей, руководителей школ, методистов, специалистов в предметной области, ученых, специалистов в области ИКТ и других профессионалов, которые могут помочь с практическим применением знаний в реальных условиях [4, с.28].
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Аңдатпа
Мақала оқушы дарындылығын анықтауға арналған. Мақалада дарындылыққа негізгі сипаттама,
дарынды оқушылар жайлы аңыздар және олардың шын өмірдегі жауабы, оқушының дарындылығын
практика жүзінде анықтау мысалдары, дарындылықты анықтауда қолданылатын критерийлер, дарындылықты анықтау процесінің дұрыстығы мен шешімнің растығы жайлы талаптар
қарастырылған.
Аннотация
Статья посвящена выявлению талантливых и одаренных детей. Идет описание мифов и правдивых
жизненных ответов о талантливых детях, приводятся примеры из практики работы с одаренными
детьми, выявляются критерии ,рассматривается правильность процесса и достоверность требований в работе с одаренными детьми.
Abstract
The Article is devoted to the talented and gifted children. There is a description of myths and truthful
answers about the life of talented children, with examples from the practice of working with gifted children. It
identifies the criteria considered the correctness and accuracy of the process and requirements in working with
gifted children.
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Оқушылардың дарындылығын анықтау мәселесі өте күрделі және жоғары білікті мамандарды қамтуды
қажет етеді.
Дарындылықты анықтау жайлы не білеміз?
Дарындылық анықтамасындағы ең маңыздысы – дарындылықтың болуы. Ол жайлы не білеміз?
Дарындылық жайында айтқан бірнеше ғалым педагогтармен, ғалым психологтардың пікіріне сүйенсек:
Н.Ожеговтың сөздігінде дарындылық «табиғаттан берілетін ерекше қабілет» деп түсіндіріледі. Адами
ойлау, ізденімпаздық - табиғаттың адамзатқа берген тамаша сыйы. Бұл қабілет барлық адам бойынан
табылары да сөзсіз. Дегенмен, табиғат оны бәріне бірдей етіп бөлмей, біреуге көптеу, біреуге аздау, ал
үшіншілерге мүлдем жарытпай тарататыны да анық.
Тек XX ғасыр басында ғана ғалымдар нағыз дарынды ғылыми қызмет, ғылыми ойлаудан іздеу керектігін
айта бастады. Содан әр түрлі, өзара қарама-қайшы шиеленіскен көзқарасты жүйелей отырып, ғалымдар
дарындылықты жалпы және арнаулы деп екіге бөліп қарастыруға көшті. Неміс ғалымы В. Штерн жалпы
дарындылық - интеллектіден өзгеше, оны индивидтің өз ойын жаңа талаптар, мақсаттар мен міндеттерді
орындауға саналы түрде бағыттай алатын қабілеті деп түсіндіреді.
Арнаулы дарындылық дегеніміз - бұл белгілі бір бағытта ерекше қабілеттер таныта білуі. Мысалы
қолөнер, сурет, ақындық және т.б. Сонда көптеген бір-біріне байланыссыз арнаулы факторлар түбінде
ақыл-ой қабілетін, яғни интеллектіні құрайды
Дарынды балалар сипаттамасы
Жалпы қабілеттілік - Ақыл-ой коэфициенті 120 балдан жоғары;
- Ерекше есте сақтауы;
- Ауызша түсіну және ойды нақты баяндауы;
- Сөйлеу шапшаңдығы, мол сөздік қоры;
- Есептеуіш қабілеттіліктері;- Ойлау өткірлігі(қабылдау жылдамдығы);
- Қабылдау кеңдігі (объектімен кең композициялар құру);
- Жүйелі білім құрылымы (ақпаратты өңдеу, анализ -синтез, индукция- дедукция);
- Аса жоғары тұрақталған көзқарасы;
- Байқағыштығы;
- Когнитивті көзқарасы.
- Арнайы қабілеттілік - Академиялық ( жеке пәндер бойынша жоғары нәтижелер);
Лингвистикалық (тілді қолдану қабілеттігі);
- Қисынды –математикалық (объектілермен,символдармен, белгілермен жұмыс жасау);
- Кеңістік (үлгілермен, фигуралармен, суреттермен жұмыс жасау);
- Музыкалық (орындау, шығару);
- Жеке тұлғалық ( өз сезімін басқара білу,ажырату, сараптама жасау);
Шығармашылық - Мәселені түсінушілік ( олардың танылуы, табылуы);
- Шапшаңдық (түрлі идеяларды генерациялаудағы шапшаңдық);
- Икемділік (мәселені шешу мүмкіндігіне жеңіл ауысу);
- Түпнұсқалық ( обьектіні дамыту, жаңа шешімдер, идеялар);
- Елестету ( фантазия);
- Жоспарлау;
- Шешімдерді қабылдау;
- Шешімдерді жүзеге асыру, зерттеушілік белсенділік;
- Эмоционалды белсенділік;
- Өзін-өзі дамыту;
Мақсатқа тұрақтылық:
- Тұрақты қызығушылық;
- Мақсатқа жетудегі тұрақтылығы;
- Мүмкіндіктерін таратуға ұмтылуы;
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- Еркіндікке тұрақтылығы;
- Еңбексүйгіштік жұмысқа қабілеттілігі;
- Өзін- өзі тәрбиелеуі;
- Өзін өзі сынай білуі.
Лидерлік
- Өз қатарымен, ересектермен өзара қарым-қатынасын орната білу дағдысы;
- Ынталылығы;
- Өзін және өзгелерді түсіне білуі;
- Жалпыға бірдей стандартты қабылдамауы;
- Ашық темпераменті;
- Өзін-өзі басқару, өзіндік жауапкершілігі;
- Мен- концепциясы (өзіне сенімдік және өзін адекватты бағалауы) .
Дарынды оқушылар жайлы аңыздар
№1 аңыз:Дарынды оқушылар барлық жағынан қабілетті және егер олар жоғары деңгейде әрекет жасай
алмаса, осыны естеріне түсіру керек
Ақиқат, шындық: Басқа да оқушылар сияқты жоғары деңгейде әрекет жасау барысында дарынды
оқушылардың үлгерім деңгейі әр түрлі болады.
Талантты дамыту дегеніміз дарынды адамның сол талантты белгілі бір салада қолдану және жұмысты
сапалы орындау үшін әрдайым оқып-үйренуі, оны практикада қолдануы және әлі де анықталмаған
мүмкіндіктерін шыңдап отыруы қажет [Ганье, 2003]. Әрине мұның барлығын істеу үшін адам өз басынан
жеке және кәсіби дамып өсу кезеңін әр түрлі қиыншылықтар, сәтсіздіктер, жетістіктер мен жеңілістер
арқылы өткеру керек. Бұл дегеніміз белгілі бір салада қарқынды түрде жұмыс істеу.
«Барлығы қолынан келетін» оқушылар мұғалімдерді жаңылыстыруы мүмкін, яғни өздерінің
мүмкіндіктері мен таланттарын дамыту барысында мұғалімдердің көмегіне мүлдем мұқтаж еместіктерін
білдіруі мүмкін [1]
«Бірақ баяғы заманда біз дарынды оқушыларға «барлығы қолынан келеді» деген
біртаптаурынжасайтынбыз, шынында олардың барлығы олай емес».
Дарынды баланың «барлығы қолынан келеді» сондықтан ол тек жеңістерге ие болады деген мінсіз
сенімділік дарынды оқушы басынан бірінші рет қиыншылық пен сәтсіздікті өткерген кезде оқушы өзөзіне сенімсіздік, алаңдаушылық сияқты сезімдерге ие болады [3].
№2 аңыз: Дарынды оқушыларға арнайы бағдарламаның қажеті жоқ, себебі олар ештеңеге қарамастан
күрделі тапсырмаларды орындай алады.
Ақиқат, шындық: Басқа оқушылар сияқты дарынды оқушылар өздерінің мүмкіндіктері мен таланттарын
одан әрі дамыту үшін пайдалы да ынталандыратын білімді қажет етеді. Бірақ дарынды оқушылар жоғары
дамыған оқу жағдайында білім алады дегенге ешкім кепіл бере алмайды. Дарынды оқушылар өте
қабілетті болғандықтан өзге оқушылардан интеллектуалды, эмоциялық және білімділік қажеттіліктерімен
ерекшеленеді. Сондықтан оқушылардың осындай қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, олардың
мүмкіндіктерінен қандай да бір пайда алу үшін және оларға жоғары деңгейдегі әрекеттермен қолдау
көрсету үшін бұл оқушыларға арнайы бағдарламалар қажет. Қазіргі кезде АҚШ та дарынды оқушылардың
жартысынан көбі олардың қажеттіліктеріне сәйкес білім алуда.[1]
Дарынды оқушыларға арналған дәстүрлі сыныптар мен арнайы бағдарламалардың мазмұнының
дарынды оқушылардың талаптарына сай келмеуі оқушыларға жалығу, сенімсіздік және түңілу сияқты
сезімдерін ұялатады. Дарынды оқушылардың көбі осындай дәстүрлі сыныптарда «дарынды оқушылар
барлығына үлгереді» деген сенімділікке қарсылық көрсете отырып өздерінің нақты мүмкіндіктерін
көрсетуден бас тартады.
ВанТассель-Баскадарындылыққа оқытудағы негізгі ой, дарынды оқушының оқу процесінде
қажеттіліктері өзгеше екендігінен тұрады, осы қажеттіліктерге сәйкестендіріп, оқу жоспарын енгізу және
құру қажет деп айтады. Осы оқыту ортасы үшін қозғалыстағы құрал, дәстүрлі сынып немесе дарынды
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оқушылар үшін арнайы бағдарлама болуы мүмкін, бірақ ол оқушының қажеттілігін қанағаттандыруы
қажет және оқу жоспары талап қоятындай болуы керек[2].
№3 аңыз: Дарынды балалар кез келген топта жұмыс істей алады және басқа дарынды емес оқушылардың
жұмысын бақылауды мақсат етеді.
Ақиқат, шындық: Дарынды оқушылар өздері сияқты мүмкіндіктері жоғары оқушылармен жұмыс
жасағанды пайдалы деп санайды. Көптеген зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей егер дарынды
оқушылардың барлығы бір сыныпта білім алып бірге жұмыс жасаса өте пайдалы да нәтижелі жетістіктерді
көрсетеді [4]. Дарынды оқушыларға басқа мүмкіндіктері төмен оқушыларға сабақты түсіндір деген
бірнеше себептер бойынша дұрыс емес. Біріншіден, мүмкіндіктері төмен оқушы ешқашан дарынды
оқушыны үлгі ретінде танымайды және де оқушылардың көбі құрбыларының үйреткенін ұнатпайды.
Екіншіден, дарынды оқушылар әдетте басқа мүмкіндіктері төмен оқушыларды оқытуға ынталы емес.
Зерттеушілердің айтуы бойынша сыныпта ең аз оқып, тырысатын оқушылар шынымен дарынды оқушылар
болып табылады. Дарынды оқушыларды мұғалім немесе көмекші ретінде ұсына отырып байқамай
дарынды оқушылардың «бар күшімен тұрақты білім алу мүмкіндіктерінен» және қажет оқу қабілеттерін
қолдану мүмкіндіктерінен айырып алуға болады [5].
Үшіншіден, орынсыз бөлінген топтар немесе дарынды оқушылар лидердің әлде мұғалімнің ролін
атқаратын топтарда басқа мүмкіндіктері төмен оқушылар жұмысқа белсене араласпай не болмаса
жұмысты толығымен дарынды оқушының мойнына артып қоюлары мүмкін, өйткені олар дарынды оқушы
мұғалімге немесе топқа ұнау үшін бұл тапсырманы өзі-ақ орындайды деген сенімде болады [4].
№4 аңыз: Дарынды оқушылар жеке жұмыс жасағанды ұнатады, және тапсырманы аяқтауға дағдыланған.
Ақиқат, шындық: Басқа қабілеттері төмен оқушылар сияқты дарынды оқушыларда әрдайым ынталы
емес және жеке жұмыс жасағанды ұнатпайды. Шынында, дарынды оқушылардың көбі дәстүрлі түрде
қолдау көрсеткенді қажет етеді. Дарынды оқушылардың қызығушылықтары төмендеуі аса маңызды емес
тапсырмалар немесе сыныпта орындап тастаған ғылыми жұмыс жобасы сияқты тапсырмалармен тікелей
байланысты. Дарынды оқушылар үшін тапсырманы орындауда қайталанатын талаптар мен сұрақтар
қызығушылығы мен ынтасын төмендететін фактор болып табылады [6]
	Әуелі ең белсенді және ең қиын тапсырмаларды орындай алатын дарынды оқушының өзі ынтасын
оятатын қолдауды қажет етеді. Мұғалімдер тарапынан дарынды оқушыларды әрдайым қолдап, мадақтап
және ынталандырып отыру қажет. Жұмысты сапалы орындау қиыншылықтар, сынақтар мен қателіктер
арқылы іске асады. Дарынды оқушылар да басқа оқушылар секілді жұмыстың басынан соңына дейін яғни
мақсатқа жету үшін қолдау мен дұрыс бағыт – бағдар алып отыруды қажет етеді.
№5 аңыз: Дарынды оқушыларда сабақта немесе мектептен тыс жетістіктерінде үлгермеушілік сирек
кездеседі.
Ақиқат, шындық: Егер дарынды оқушылардың интеллектуалды және эмоционалды қажеттіліктері
қанағаттандырылмаса және олар қоршаған орта, отбасы және мектеп тарапынан қолдау көрмесе олар
оқуда еш жетістіктерге жетпейді.
Бірінші мәселе ол дарынды оқушылардың оқудағы жетістіктеріне кедергі болатын жағдай ол дарынды
оқушыларға арналған арнайы бағдарламаны тиімді деп санамайтын зияткерлікке қарсы сынып немесе
зияткерлікке қарсы орта.
Екінші мәселе ол отбасы жағдайы. Жағдайы төмен отбасы да және ауқатты отбасылары да өздерінің
дарынды балаларының оқу үлгеріміне алаңдайды. Бірінші отбасының ата-аналары мектепке жиі қатал
және жоғары деңгейдегі қиын тапсырмаларға талап қоятын [Римм, 2003]. Екінші отбасының атааналары мәдениетке және жоғары білім алуға оң көзқараспен қарайтын дарынды баланың одан ары даму
талпынысын қолдамауы мүмкін.
Сіздердің назарларыңызға үш оқушы жайлы толық мәлімет беріледі. Әр оқушының дарындылығын
анықтау себептерін тұжырымдау қажет.
1 оқушы
Руслан екінші сыныпта оқыған кезде, оған қара және ақ құрдым апан(черные и белые дыры)кеңістік
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және уақыттық туннель сияқты құбылыстар қызықтыра бастады. Ол осы астрономиялық құбылыстар
жайлы өзінің меншікті анықтамасын құрастырды және әлемнің құрылымы жайлы теориясын ұсынды.
Қазір ол бесінші сыныпта оқиды және алгебраны оқып жүр.
Нені негізге ала отырып, Руслан – дарынды оқушы деп қорытынды жасауға болады?
2 оқушы
Айдосты мұғалімі орташа оқушы ретінде сипаттайды. Ол мектепте үшке оқиды, бұл келесі сыныпқа
өту үшін жеткілікті. Бірақ сыныптастары Айдостың қабілетінің даму перспективасын басқаша
елестетеді. Олар оның өзі тұратын аймақтан жез банкілердің қалдықтарын жинап алып, зымыран
жасап, оны қалай қозғалысқа келтіргенінің куәсі болған.
Қандай негізге келе отырып, Айдос – дарынды оқушы деп қорытынды жасауға болады?
3 оқушы
Динара 9 – шы сынып оқушысы, ол үйінде қолына қалам ұстаған күннен бастап әңгімелер жазатын
болған. Бастапқыда ол өз сөзімен анасына арналған суреттерді сипаттап жүреді, кейіннен ол иттер
жайлы қысқаша әңгімелер жазатын болды. Қазір ол романдар жазуға құштарлана бастады, келесі
бірнеше жылдың аралығында баспаға көрсетуді жоспарлап отыр. Динара өзінің еңбектерін мұғалімге
ешқашан көрсеткен емес. Мектепте ол барлық қажетті тапсырмаларды уақытылы орындап, үлгерім
қағазында бестіктер алады, үйде барлық уақытын жан- тәнімен өзінің сүйікті ісімен айналысуға арнайды.
Қандай себептерді негізге ала отырып, Динара – дарынды оқушы деп айтуға болады?
Мұғалімдердің түсінігі:
1. Мұғалімді екінші сынып оқушысы үшін жоғары қабілеттілік, кеңістіктік ой-түрткісі қалыптасқан,
нақты ғылымдарға – математика, физикаға бейімділігі қызықтырған, Русланның дарындылығын осылай
қорытындылауға болады;
2. Айдостың бағыты –техника, ол эксперименттер жасауға бейімделген, ол физика, химия сияқты
пәндерге қабілетті, құрдастарының көзқарасы бойынша;
3. Динара гуманитарлық ғылымдарға қабілетті, ата-анасымен әңгімелесу оның дарындылығын
анықтауға көмектеседі.
Дарынды баланы анықтау – нақты бір баланың дамуын талдаумен байланысты ұзақ мерзімді процесс.
Дарындылықты тиімді теңестіру құралы ретінде бір реттік тестілеу арқылы өтетін рәсім алу мүмкін емес.
Сондықтандарынды балаларды бір мезеттік таңдаудың орнына ақырындап таңдау жасауға бағытталған
жұмысты күшейту қажет, дарынды балаларды арнайы оқыту бағдарламасының немесе жекелеп оқыту
процесінде кезеңдер бойынша іздеу. Осыған байланысты дарынды оқушыларды анықтаудың ең үздік
практикалық мысалдары.
Дарынды оқушыларды анықтаудың ең үздік практикалық мысалдары:
Бағалаудың әр түрлі критериилері дарынды оқушыны анықтау кезінде өте дәл мәліметті береді (3 және
одан көп критериилер).
Таңдау және анықтаудың екі кезеңді процесі.
Таңдау жасағаннан кейін қайтадан талдау жасалынады, топпен жүргізілген тексеру жеке тексерумен
салыстырғанда тиімді емес екенін тәжірибе көрсетіп отыр. Дарындылықты анықтауда қиындығы
жоғары деңгейдегі жеке немесе топтық бақылау құралымен қамтамасыз ету маңызды.
- Дарынды балалароқыту бағдарламасын күшейтуге қажетті шаралар.
- Таңдаудың, бекіту және орналастырудың объективті процестері.
- Жеке іс-қағаздарына (портфолио) талдау жасау.
Жан-жақты зерттеулер жүргізу оқушы жайлы толығырақ мәлімет алуға мүмкіндік береді.
Бұл жағдайда біз, бағалау стандарттарын негізге алуды ұмытпауымыз қажет.
1) Қазақстан Республикасының барлық оқушыларында бағалаудың кешенді жүйесіне тең жағдайда
кіру мүмкіндігі болуы қажет.
2) Педагогтар оқу процесіне мүмкіндік туғызулары қажет.
3) Педагогтар оқушылардың ерекше қабілеттері жайлы ата-аналарына хабарлап отыруы қажет. .
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Баланың дарындылығын анықтауда қолданылатын әр түрлі критерийлерді қарастырайық. Әдетте
кемінде 3 критерий қолдану керек:
- Арнайы бағалау жүйелері яғни бақылау кестелері, ата-ана мен мұғалімдерден сұрақ жауап
тәсілдері
- Оқушының жеке дара мүмкіндіктері мен топтың мүмкіндіктері
- Оқушы немесе бірнеше оқушылардың мүмкіндіктерін тексеру (беріліп жатқан ақпараттың немесе
курстың мақсатқа сәйкестігі мен қаншалықты пайдалы екендігін анықтау мақсатында.)
- Жеке оқушының/бірнеше оқушының және мұғалімнің жұмысының сапасын анықтауға арналған
тесттер
- Оқушының бағаларын бақылау
- Оқушының үлгерімінің нәтижесі және орындаған жұмыстарының үлгісі арқылы
Іріктеу - бұл әр түрлі критерийлердің көмегімен үміткерлерді біріктіру процесі.
Іріктеу – дарынды деген атаққа сәйкес балаларды іздестіру процесі.
Әр критерий дарынды балаларды анықтауда қолданылады.
Ұсыныс: басты критерийлерді таңдау барысында объективті және субъективті критерийлер арасында
тепе - теңдікті сақтау керек.
№

Критерии

1

Жалпы ақыл-ой даму
коэффициентін анықтау тесттері
(IQ тест)

2

Оқушы мен мұғалімнің
жұмысының сапасын анықтауға
арналған тесттер.

3

Мұғалімнің ұсынуы

4

Оқушының бағалары

5

Оқушының жетістіктері

6

Ата – анасының ұсынуы

+

-

орта мектептегі деңгейіне ұсынылады
оқушының ілгері дамуға деген уәжі (мотивация) мен ұмтылысының деңгейін анықтауға
көмектеседі.
Дарындылықты анықтау процесінің дұрыстығы мен шешімнің растығы келесі талаптармен өлшенуі
керек:
Пайдалылық: дарындылықты анықтау процесі барлық оқушылардың игілігі үшін өту керек;
Орынды, ақталған, уәжді: өткізіліп отырған зерттеу жұмысы ең жақсы және соңғы болуы керек;
Әділдік, бейтараптық: барлық оқушылардың құқықтары сақталу керек;
Толық қамтылу: дарындылықты анықтау жүйесі әр түрлі облыс, қаланың дарынды оқушыларын қамту
керек;
Қолайлылық, үнемділік:мектеп ішінде өзгерістер енгізуге рұқсат ету керек, бірақ арнайы әдебиеттер
мен ұжым мүмкіндіктеріне негізделген.
Дарындылықты бір ғана бағалау немесе іріктеу жүйесімен анықтауға болмайды. Дарынды балаларды
анықтауда кешенді тәсілдерді қолданған тиімдірек. Сонымен қатар әр түрлі тәсілдерді кеңінен қолдануға
болады: оқушылардың мүмкіндіктерін бақылаудың әр түрлі тәсілдері, арнайы психодиагностикалық
тренингтер, мұғалімдер, ата-аналар мен тәрбиешілердің оқушылардың тәртіптерін бағалауы, арнайы
бағдарламалар арқылы «сынамалы» сабақтар өткізу, сондай-ақ оқушыларды арнайы ойын, сұрақ-жауап
сайысы немесе пәндік сабақтарға қатыстыру, оқушының шығармашылық жұмысын сарапшының бағалауы,
әр түрлі интеллектуалдық, пәндік олимпиадалар, конференция, спорттық жарыстар, шығармашылық
байқау, фестивальдарды ұйымдастыру, арнайы психодиагностикалық зерттеулерді жүргізу.
Әдебиеттер тізімі
1.Дж. Гэлбрейт.Особенности мотивации одаренных детей, М., 2002. - Т. 4. 35-49б.
2. Дж.ВанТассель Баска Особенности и потребности одаренных учащихся, 2003,174 б
3. MiracaU.M.GrossExceptionally Gifted Children, 2003, 40 б
4. Т. Кулик, Одаренные дети, 2003, 274 б
5. J. Van Tassel-Baska, T. Cross, R. Olenchak(Eds), Social and emotional curriculum for gifted. Waco,TX:
PrufrockPress, 2009, 113-132 б
6. C. A. Tomlinson, The emergence of gifted children, 1997, 112-114 б

7
Өзін-өзі ұсыну
Үміткердіұсыну тараптары: мұғалім, ата-ана, құрбылары немесе сыныптасы, оқушының өзі.
Үміткердің мұғалім тарапынан ұсынылуы:
- ресми немемсе бейресми болуы мүмкін;
- ешқандай нәтижесіз болуы мүмкін;
- мұғалімнің сүйікті оқушыларын ұсынуы;
- оқушылардың қасиеттерін жете бағаламау немесе асыра бағалау;
- біржақты ой;
- мұғалім дарынды балалардың ерекшеліктерін білгенде ғана нәтижелі болады.
Үміткердің ата-ана тарапынан ұсынылуы:
- баланы мектепке дейін құнды бір түсті біліммен қамтамасыз етеді
- баланың қасиеттерін жете бағаламауы немесе асыра бағалауы мүмкін
Үміткердің құрбыларынемесе сыныптасы тарапынан ұсынылуы:
- аса ерекшеліктері бар топты анықтау барысында пайдасы зор болуы мүмкін (мысалы мүгедектер
немесе ауылдық жерден келген дарынды балалар)
- оқушылардың және олардың мүмкіндіктерінің социометриялық көзқарастарын анықтайды.
Үміткердің оқушының өз тарапынан ұсынылуы:
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БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Табулова А.Б.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Қазақстан Республикасы
Аннотация
В данной статье раскрываются возможности новых государственных стандартов, новой кредитной
системой обучения в системе высшей школы Республика Казахстана, которая требует глубокого осмысления и постановки нового смысла обучения, пришедшая на смену традиционному обучению. Необходимым условием реформирования системы высшей школы является изменение логики мышления, воспитания нового поколения людей умеющих творчески мыслить, принимать решения.
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Abstract
This article describes the features of the new credit system of education in the instution, which requires a deep
understanding of, and setting a new sense of professional training.
Жаңарған Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы басты мақсаттарының бірі ретінде
әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену бағыттары адамды жоғары маңызды
құндылық деп танып, қоғамның дамуының өзегі болып табылатын болашақ мамандарды кәсіби даярлау
сапасын жетілдіруді басты бағдар тұтады.
Тұғырлы білімдері мен кәсіби біліктерін оңтайлы сабақтастыра отырып, кәсіби міндеттерін
шығармашылықпен шеше білетін жаңа тұрпатты маман даярлау үрдісін студенттердің дербес ісәрекетінсіз елестету және оны жүзеге асыру мүмкін емес. Сондықтан жоғары оқу орындарында
студенттерді кәсіби даярлау үрдісін жаңаша сипатта қарастырып, олардың шығармашылық дербестік
сапаларын дамыту негізінде меңгерген білімдері мен білік, дағдыларын өзгермелі өмір жағдайында,
болашақ кәсіби іс-әрекетінде шығармашылықпен қолдана білуге үйрету маңызды міндет.
Көрсетілген мәселенің өзекті тұстары Қазақстан Республикасы - 2030 жылдарға дейін стратегиялық
дамуын жүзеге асыру бағдарламасы мазмұнында, «Білім туралы» Заңында, Қазақстан Республикасы
«Білім» бағдарламасында, Қазақстанда білім беруді дамытудың 2015-жылдарға дейінгі мемлекеттік
бағдарлама талаптарымен үндеседі.
Кез келген ұлттың, қоғамның экономикалық жағдайы, оның болашағы сол елдің, сол ұлттың білім
деңгейімен өлшенетіні барлығымызға мәлім.
Қоғамның даму деңгейі сол елдің кәсіптік білім беру жүйесіне байланысты екендігін дамыған елдер
әлдеқашан мойындаған.
Бүгінгі таңда бәсекеге лайық экономикасы бар мемлекеттер алдыңғы қатардан орын алады, оның
түбірі сол елдің бәсекеге лайық кәсіби білім беру жүйесінде жатыр.
Егемендік алған жылдардан бастап Қазақстан Республикасында ең алдымен жоғары білім беру
жүйесін реформалау жұмыстары қолға алынды.
Жоғары кәсіптік білімнің құрылымы жоғары базалық білім (бакалавриат), жоғары арнаулы, жоғары
ғылыми – педагогикалық білім (магистратура) болып бекітілді.
Егемен Қазақстанның дүниежүзілік білім беру кеңістігіне ену мақсатында оқу – тәрбие үрдісін
ізгілендіру бағытына байланысты мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіруге талап арта түсуде [2].
Қазақстан Республикасы әлемдік стандартқа сай білім беру процесін бейімдей отырып, батыс елдердің
жүйесіне келуге бетбұрыс жасады. Еуропалық стандарттарға сәйкес білім берудің жаңа бағыттары
біздің елімізде анықталып жоғары білікті кәсіби мамандарды даярлау мақсатында үш ауқымды мәселе
шешілді. Олар:
- үш сатылы дайындық деңгейін ұйымдастыру;
- оқытудың кредиттік жүйесін жүзеге асыру;
- ұлттық баға жүйесін енгізу.
Шығармашылық дербестік – болашақ маманның танымдық-интеллектуалдық әлемін дамытып қана
қоймай, кәсіби маңызды сапаларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан шығармашылық
дербестікке жеке тұлғаның дамуына, оның рухани тұрғыда жетілуінде маңызды, білімдік және
психологиялық мәні терең құндылық бағдар ретінде танудың маңызы зор.
Қазіргі заманғы жоғары мектеп дидактикасы студенттердің кәсіби құзыретті, ойлау белсенділігі
жоғары, ізденімпаз, дербес, шығармашыл болып қалыптасуын әдіснамалық тұрғыда, қазіргі қоғам талаптарына сәйкес жаңаша негіздеуді қажет етеді.
Кредиттік оқыту жүйесі дегеніміз білімденушінің өзіндік білімдену деңгейін көтеруге, білімді
шығармашылықпен меңгеруге бағытталған білім берудің жаңа технологиясы. Оқыту процесіне кредиттік
технологияны енгізу дегеніміз кәсіби білім берудің сабақтастығын қамтамасыз ету, әлемдік білім беру
жүйесін интеграциялау.
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Білім беру, оқыту жұмысы студенттерге барлық өміріне қажетті білім беруі мүмкін емес, дегенмен
болашақ маманға білімнің негізін қалап, оның ойлау дағдысын дамытуы, жаңа идея, дерек, көріністерді
бағалай білуге үйретуі, дұрыс шешім қабылдап, шешімдерді таңдай білуі, алған білім, білік және
дағдыларын қолдана алуы, яғни әлеуметтік құзіретті маман қалыптастыруы қажет.
Жоғары оқу орындарында негізгі зейінді оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттердің
өзіндік жұмыстарына назар аудару керек. Студент оқытушының тікелей көмегімен ұсынылған әдіс–
тәсілдерді пайдаланып, оқу әрекетін өзі жоспарауға тиісті. Бағалау критерийлеріне студенттің білім
деңгейімен қатар, оның қажетті ғылыми ақпаратты іздеуге деген қабілеті, міндеттерді шешудегі
шығармашылық әрекеті, әртүрлі оқу материалдарын жинақтай білу қабілеті, ғылыми–зерттеу
жұмыстарын жүргізе білу деңгейлері қалыптасады. Бұрынғы дәстүрлі кәсіби білім жүйесі негізінен
білім, білік, дағдыны оқытуға бағыттады. Ол төмендегі үлгі бойынша жүзеге асқан: жаңа материалды
меңгеру, бекіту, бақылау, бағалау. Бұл оқыту түрі логикалық үлгімен құрылған, студент бағдарламаны
оқытушының іс-әрекетін қайталаушы ретінде орындайды. Оқытушы лекция түрінде белгілі бір
тақырыптағы ақпарат, материалды студенттер бойына дарытады, дайын білімді береді.
Қазіргі кезде ғалымдар мен педагогтар оқыту түрін өзгертіп, гуманистік тұрғыда дамытатын,
білімденушіні кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруға ықпал жасайтын шығармашылыққа негізделген
оқыту түріне алмастыру жолдарын зерттеп, оқыту процесіне енгізуді қолға алуда. «Адамды оқыту»
принципінен «Адам оқиды» принципіне көшу үрдісі қалыптасып, адам бүкіл ғұмырында білімденумен
шұғылданады.
Бұл жөнінде қазіргі кездегі жоғары оқу орындарында табысты пайдаланып жүрген оқытудың кредиттік
жүйесінің маңызының зор екенін тәжірибе көрсетіп отыр. Студенттердің өзіндік жұмыстарының кейбір
нәтижелі түрлерін атап өтетін болсақ, олар: сауалнамалар құрастырып, оны педагогикалық практикада өткізу, ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді әртүрлі проблема бойынша сараптау, тәрбие істерінің
сценарийлерін құрастыру, презентация жасау, педагогикалық жағдаяттар жинақтау, оны сабақ барысында талдау, ғылыми баяндамалар дайындау, педагогикалық мәселелерге байланысты жарық көрген
мақалаларға аннотация жазу, рефераттарды дайындап сабақ барысында қорғау, бір-бірінің рефераттарына пікір, сын пікір жазу, ағартушылардың шығармаларынан нақыл сөздерін іріктеп жазып, сілтемелерін
көрсету, кейс папка жасау және т.б. түрлері.
Қазіргі кезде білім беру үрдісінде дәстүрлі емес, яғни оқытудың жаңа түрлері қолданылып келеді.
Олар психологиялық-педагогикалық тренингтер; «Ғылыми жоба» тұсаукесері, миға шабуыл, дебат
сабақтары, проблемалық сабақтар, т.б. Бұл сабақтардың негізгі мақсаты – оқушылардың қисынды ойлау қабілетін дамыту. Сондықтан университет жағдайында болашақ педагогтердің таным белсенділігін
арттырып, оларды оқу-тәрбие үдерісінде инновациялық технологияны пайдалануға дайындау қажет. Ол
үшін студенттердің үнемі ізденуіне жол беріп, кәсіби шығармашылық әрекетін қалыптастыру керек.
Сондықтан, болашақ мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін жоғары оқу орнында жүйелі қалыптастыруға
тиіспіз. Әсіресе, болашақ мұғалімдерді оқытуда тиімді әдіс-тәсілдерді, озат тәжірибелерді сараптап,
шығармашылықпен жұмыс атқарып, олардың жеке шығармашылығын қалыптастыруға көңіл бөлінуі
қажет.
Болашақ педагогтардың кәсіби дайындығында педагогикалық технологияларды оқып үйрену,
жаңаша мультимедиялық ақпараттармен жұмыс атқару деңгейін көтеру, шығармашылық ізденістер
ұйымдастыру сияқты жұмыстардың маңызы зор. Мұндай жұмыстар болашақ ұстаздардың өсу деңгейін
бақылауға мүмкіндік береді [4].
Педагогикалық мамандықтардың басқа мамандық иелерінен өзіндік ерекшеліктері бар. Ол өте
күрделі және сан қырлы. Педагогтық мамандық иесі адамның ең алдымен терең және жан-жақты
ғылыми білімді болуын, мамандық шеберлігі шыныққандықты, саяси адамгершілік сапаларды,
мықты ерік қасиеттерді, адамшылық пен ұстамдылықты талап етеді. Мұндай зор талап өз өмірлерін
жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне арнаған педагогтың оқу орындарының студенттеріне көптеген міндеттер
жүктейді. Студенттердің болашақ мұғалімдік мамандығының бағытын анықтауда, әсіресе олардың осы
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мамандыққа қызығушылығы мен ынтасын қалыптастыруда педагогика және психология пәндерінің
алатын орны ерекше. Болашақ мұғалімдер педагогика ғылымының бай қазынасы мен мұраларын
меңгереді, әр түрлі тарихи дәуірлердегі ағартушылардың қызметімен және шығармаларымен танысады, педагогикалық ой өрісі кеңейеді, олар педагогикалық тұрғыдан ойлануға, оқу мен тәрбие жөніндегі
әртүрлі пікірлерді салыстыруға, бағалауға қажетті жағдайда пайдалануға үйренеді.
Өткен дәуірлерде алдыңғы қатарлы педагогтар мен көрнекті ойшылдар оқу-тәрбие мәселесінде көптеен
бағалы педагогикалық идеяларды ұсынды. Оларды сын көзімен қарап зерттеу болашақ мұғалімдердің
педагогикалық дайындығын күшейтеді, кәсіби құзіреттілігін қалыптастырады 1.
Талай ғасырдың сын елегінен өткен, әлемді меңгерудің мейлінше бай тәжірибе-тағылымы небір тарихи дәуірлердің рухын жинақтаған, арман-ойларын уақыт сүзгісінен өткізген танымдық, мәдениет
теориясының рухани-шығармашылық маңызы зор. Ежелгі дәуір философтары Аристотель, Платон, Сократ және ортағасырлық Орта Азия философиясының негізін қалаушылар әл-Фараби, Ибн Синаның
еңбектерінде, шығыстың көрнекті ойшылдары Жүсіп Баласағұн, Қ.А.Иассауи, М.Қашқари т.б. мұраларында
және қайта өрлеу дәуірінің ағартушылары Я.А.Коменский, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци,
А.Дистерверг т.б. және орыс педагогтары К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский т.б.
шығармаларында адамның жаңаны ойлап табу мүмкіндіктері мен өзіндік іс-әрекеттің дамыту идеялары көрініс тапқан. Сонымен қатар, қазақтың алдыңғы қатарлы көрнекті ағартушылары Ы.Алтынсарин,
Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов, Ж.Аймауытов
т.б. мұраларында адамның рухани табиғатындағы дара ерекшеліктер, дарындылық сипаты мен
шығармашылық бастамалардың сырларын зерделеу бағытында құнды ойлар айтылған. Мысалы, әлФарабидің «Тарихи философиялық трактаттарында» адамның оймен қорытып жасаған іс әрекеттері
парасаттылыққа жетелейді деген пікір айтады.
Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында студенттерді кәсіби даярлаудағы маңызды мәселелер ғалымпедагогтарымыздың ғылыми зерттеулерінде талданған (Ж.Ж.Жаңабаев, А.А.Саипов, К.М.Беркімбаев,
Б.А.Оспанова, А.А.Жолдасбеков, Қ.Ералин, І.Сманов, Р.Ибрагимов, М.Ә.Құдайқұлов т.б.).
Жоғары білім жүйесінде оқу – тәрбие процесінің тағы бір бөлігі ол педагогикалық практиканы
ұйымдастыру маңыздылығы.
Педагогикалық практика кәсіби даярлық жүйесінде студенттерді теориялық оқыту мен олардың
мектептегі болашақ дербес қызметі арасындағы байланыстырушы буын ретінде қызмет етеді,
студеттердің әдістемелік біліміне маңыз береді, олардың бойында әдістемелік дағдылар мен шеберлікті
қалыптастыруда маңызды құрал ретінде сипатталады.
Жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеулердің инновациялық сипаты байқалады. Бұл жұмыстардың
түрі барлық пәндер бойынша білімдерді тереңдету және кеңейту, өз бетімен зерттеудің әдістері мен
дағдыларын игеру, ғылыми проблемаларды шешуге шығармашылықпен қарау болып табылады 3..
Ғылыми зерттеу жұмыстары болашақ мұғалімдердің бойында әлеуметтік және кәсіби құзыреттілігін
қалыптасуына оларды зерделенетін ғылымдардың бүкіл жүйесі тұрғысынан игерілген таным әдістемесі
негізінде шешуге, қабілетін қалыптастыруға көмектеседі.
Сонымен, жоғары оқу орындарының оқу тәрбие процесінде студенттердің кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру мүмкіндіктері бар екені анықталды. Олар:
- педагогикалық ой-пікірлердің құндылығы мен мәнін ашу, бағыттарын анықтау;
- болашақ мұғалімдердің білімін жетілдіруді, шығармашылық ізденіске негізделіп бағдар алуы;
- оқу пәндерінің мазмұнын ғылыми-теориялық мәселелері негізінде қарастыру;
- кәсіби даярлықты қалыптастыру үшін жоғары мектептегі педагогикалық процестің мүмкіндіктерін
анықтау;
- педагогикалық практика барысында және ғылыми зерттеу жұмыстарында кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру;
- болашақ мұғалімдердің теориялық және практикалық жағынан кәсіби даярлығын жүйелі түрде іске
асыру.
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Сонымен қорыта келгенде, болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығы жоғары оқу орындарында
педагогикалық процесс барысында қалыптасады. Яғни, оның негізгі міндеті – студенттердің танымдың
іс-әрекетін ағартушылардың озық өнеге үлгілеріне, тәжірибелеріне сүйене отырып, кәсіби білім, іскерлік
дағдыларды меңгеруіне бағыттау болып табылады.
Қазіргі заманғы құзыреттілік теориялары – жеке тұлғаның әрекет негізінде жатқан интеллектуалды шығармашылық әлеуетіне негізделеді десе, аталған жұмыс түрлері тәжірибеде меңгеру болашақ
маманның кәсіби құзыреттілігін дамытудың бірден-бір жолы деуге болады.
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Аңдатпа
Мақалада компьютерлік (есептеуіш) жүйелердің құрылу және жұмыс істеуінің негізгі принциптері,
локальды желідегі жұмыстарының негізі мен глобальды желінің мүмкіндіктері берілген
Аннотация
В статье были изложены главные принципы построения и функционирование компьютерных (вычислительных) сетей, основы работы в локальной сети и возможности, предоставляемые глобальной сетью.
Abstract
In this article it has been created all the main principles of building and the functions of numeral computer
systems, also works of basic local system and its opportunities of global line.
Современные информационные системы продолжают возникшую в конце 70-х гг. тенденцию распределенной обработки данных. Начальным этапом развития таких систем явились многомашинные
ассоциации – совокупность вычислительных машин различной производительности, объединенных в
систему с помощью каналов связи. Высшей стадией систем распределенной обработки данных являются
компьютерные (вычислительные) сети различных уровней – от локальных до глобальных1.
Цель статьи – изложить главные принципы построения и функционирование компьютерных (вычислительных) сетей, познакомить с основами работы в локальной сети и с возможностями, предоставляемые глобальной сетью.
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Современное производство требует высоких скоростей обработки информации, удобных форм ее хранения и передачи. Необходимо также иметь динамичные способы обращения к информации, способы поиска данных в заданные временные интервалы; реализовывать сложную математическую и логическую
обработку данных. Управление крупными предприятиями, управление экономикой на уровне страны
требуют участия в этом процессе достаточно крупных коллективов. Такие коллективы могут располагаться в различных районах города, в различных регионах страны и даже в различных странах. Для решения задач управления, обеспечивающих реализацию экономической стратегии, становятся важными
и актуальными скорость и удобство обмена информацией, а также возможность тесного взаимодействия
всех участвующих в процессе выработки управленческих решений.
В эпоху централизованного использования ЭВМ с пакетной обработкой информации пользователи
вычислительной техники предпочитали приобретать компьютеры, на которых можно было бы решать
почти все классы их задач. Однако сложность решаемых задач обратно пропорциональна их количеству,
и это приводило к неэффективному использованию вычислительной мощности ЭВМ при значительных
материальных затратах. Нельзя не учитывать и тот факт, что доступ к ресурсам компьютеров был затруднен из-за существующей политики централизации вычислительных средств в одном месте.
Принцип централизованной обработки данных (рис.1.1.) не отвечал высоким требованиям к надежности процесса обработки, затруднял развитие систем и не мог обеспечить необходимые временные параметры при диалоговой обработке данных в многопользовательском режиме. Кратковременный выход
из строя центральной ЭВМ приводил к роковым последствиям для системы в целом, так как приходилось
дублировать функции центральной ЭВМ, значительно увеличивая затраты на создание и эксплуатацию
систем обработки данных 3..
Появление малых ЭВМ, микроЭВМ и, наконец, персональных компьютеров потребовало нового подхода к организации систем обработки данных, к созданию новых информационных технологий. Возникло логически обоснованное требование перехода от использования отдельных ЭВМ в системах централизованной обработки данных к распределенной обработке данных (рис.1.2.).
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Рис.1.2.Система распределенной обработки данных
Распределенная обработка данных – обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных
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Для реализации распределенной обработки данных были созданы многомашинные ассоциации,
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мационно-вычислительный
процесс.
Для реализации распределенной обработки данных были созданы
Под процессом понимается некоторая последовательность действий для решения задачи, определяемногомашинные ассоциации, структура которых разрабатывается по одному из
мая программой.
следующих направлений:
Многомашинные вычислительные комплексы могут быть:
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вычислительные
(МВК); не требующих для вза
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при
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• истанционными,
если некоторые
компьютеры комплекса
• нии от центральной ЭВМ и для передачи данных используются телефонные каналы связи.
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Под системой понимается автономная совокупность, состоящая из одной или нескольких ЭВМ, программного обеспечения, периферийного оборудования, терминалов, средств передачи данных, физических процессов и опера-торов, способная осуществлять обработку информации и выполнять функции
взаимодействия с другими системами.
Обобщенная структура компьютерной сети
Компьютерные сети являются высшей формой многомашинных ассоциаций. Выделим основные отличия компьютерной сети от многомашинного вычислительного комплекса.
Первое отличие – размерность. В состав многомашинного вычислительного комплекса входят обычно две, максимум три ЭВМ, расположенные преимущественно в одном помещении. Вычислительная сеть
может состоять из десятков и даже сотен ЭВМ, расположенных на расстоянии друг от друга от нескольких метров до десятков, сотен и даже тысяч километров.

ЭВМ 3
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Второе отличие – разделение функций между ЭВМ. Если в многомашинном вычислительном комплексе функции обработки данных, передачи данных и управления системой могут быть реализованы в
одной ЭВМ, то в вычислительных сетях эти функции распределены между различными ЭВМ.
Третье отличие – необходимость решения в сети задачи маршрутизации сообщений. Сообщение от
одной ЭВМ к другой в сети может быть передано по различным маршрутам в зависимости от состояния
каналов связи, соединяющих ЭВМ друг с другом.
Объединение в один комплекс средств вычислительной техники, аппаратуры связи и каналов передачи данных предъявляет специфические требования со стороны каждого элемента многомашинной ассоциации, а также требует формирования специальной терминологии 1.
Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию в сети.
Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, комплексы ЭВМ, терминалы, промышленные роботы,
станки с числовым программным управлением и т.д. Любой абонент сети подключается к станции.
Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приемом информации.
Совокупность абонента и станции принято называть абонентской системой. Для организации взаимодействия абонентов необходима физическая передающая среда.
Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных.
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локальные сети (LAN — Local Area Network).
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систем спутниковой связи. Глобальные вычислительные
сети позволят решить
проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации
доступа к этим ресурсам.
Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на
значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри

позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации
доступа к этим ресурсам.
Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого города, экономического региона, отдельной страны. Обычно расстояние между абонентами региональной вычислительной сети составляет
десятки – сотни километров.
Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов
локальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному месту. К классу локальных
вычислительных сетей относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов и т.д. Протяженность такой сети можно ограничить пределами 2 - 2,5 км.
Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать
многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. На
рис.1.4. приведена одна из возможных иерархий вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети
могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети – объединяться в составе
глобальной сети и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры.
Классификация вычислительных сетей
В зависимости от территориального расположения абонентских систем вычислительные сети можно
разделить на три основных класса:
• глобальные сети (WAN – Wide Area Network);
• региональные сети (MAN – Metropolitan Area Network);
• локальные сети (LAN – Local Area Network).
Глобальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных странах, на
различных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе
телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные вычислительные сети
позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации
доступа к этим ресурсам.
Региональная вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого города, экономического региона, отдельной страны. Обычно расстояние между абонентами региональной вычислительной сети составляет
десятки – сотни километров.
Локальная вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов
локальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному месту. К классу локальных
вычислительных сетей относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов и т.д. Протяженность такой сети можно ограничить пределами 2 - 2,5 км.
Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать
многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. На
рис.1.4. приведена одна из возможных иерархий вычислительных сетей. Локальные вычислительные сети
могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети – объединяться в составе
глобальной сети и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры.
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Рис.1.5. Симлексный режим
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Рис.1.4. Иерархия компьютерных сетей

Рис.1.4. Иерархия компьютерных сетей
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Характеристика процесса передачи данных
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Полудуплексный режим – попеременная передача информации, когда источник и приемник последовательно меняются местами (рис.1.6.).
Яркий пример работы в полудуплексном режиме – разведчик, передающий в Центр информацию, а затем принимающий инструкции из Центра.
Дуплексный режим – одновременные передача и прием сообщений.
Дуплексный режим является наиболее скоростным режимом работы и позволяет эффективно использовать вычислительные возможности быстродействующих ЭВМ в сочетании с высокой скоростью передачи данных по каналам связи. Пример дуплексного режима – телефонный разговор (рис.1.7.).

ПЕРЕДАТЧИК

ПЕРЕДАТЧИК
Рис.1.7. Дуплексный режим

Коды передачи данных
Для передачи информации по каналам связи используются специальные коды. Коды эти стандартизованы и определены рекомендациями ISO (International Organization for Standardization) – Международной организации по стандартизации (МОС) или Международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии (МККТТ).
Наиболее распространенным кодом передачи по каналам связи является код ASCII, принятый для
обмена информацией практически во всем мире (отечественный аналог – код КОИ-7).
Следует обратить внимание еще на один способ связи между ЭВМ, когда ЭВМ объединены в комплекс
с помощью интерфейсного кабеля и с помощью двухпроводной линии связи 3..
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Примечание. Интерфейсный кабель – это набор проводов, по которым передаются сигналы от одного
устройства компьютера к другому. Чтобы обеспечить быстродействие, для каждого сигнала выделен отдельный провод. Сигналы передаются в определенной последовательности и в определенных комбинациях друг с другом.
Для передачи кодовой комбинации используется столько линий, сколько битов эта комбинация содержит. Каждый бит передается по отдельному проводу. Это параллельная передача или передача параллельным кодом. Предпочтение такой передаче отдается при организации локальных МВК, для внутренних связей ЭВМ и для небольших расстояний между абонентами сети. Передача параллельным кодом
обеспечивает высокое быстродействие, но требует повышенных затрат на создание физической передающей среды и обладает плохой помехозащищенностью. В вычислительных сетях передача параллельными
кодами не используется.
Для передачи кодовой комбинации по двухпроводной линии группа битов передается по одному проводу бит за битом. Это передача информации последовательным кодом. Она, вполне естественно, медленнее, так как требует преобразования данных в параллельный код для дальнейшей обработки в ЭВМ, но
экономически более выгодна для передачи сообщений на большие расстояния.
Аппаратные средства
Чтобы обеспечить передачу информации из ЭВМ в коммуникационную среду, необходимо согласовать сигналы внутреннего интерфейса ЭВМ с параметрами сигналов, передаваемых по каналам связи.
При этом должно быть выполнено как физическое согласование (форма, амплитуда и длительность сигнала), так и кодовое.
Технические устройства, выполняющие функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, называются
адаптерами или сетевыми адаптерами. Один адаптер обеспечивает сопряжение с ЭВМ одного канала
связи.
Кроме одноканальных адаптеров используются и многоканальные устройства - мультиплексоры передачи данных или просто мультиплексоры.
Мультиплексор передачи данных – устройство сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи.
Мультиплексоры передачи данных использовались в системах телеобработки данных – первом шаге
на пути к созданию вычислительных сетей. В дальнейшем при появлении сетей со сложной конфигурацией и с большим количеством абонентских систем для реализации функций сопряжения стали применяться специальные связные процессоры.
Как уже говорилось ранее, для передачи цифровой информации по каналу связи необходимо поток
битов преобразовать в аналоговые сигналы, а при приеме информации из канала связи в ЭВМ выполнить
обратное действие – преобразовать аналоговые сигналы в поток битов, которые может обрабатывать
ЭВМ. Такие преобразования выполняет специальное устройство – модем.
Модем – устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию информационных сигналов при передаче их из ЭВМ в канал связи и при приеме ЭВМ из канала связи.
Наиболее дорогим компонентом вычислительной сети является канал связи. Поэтому при построении
ряда вычислительных сетей стараются сэкономить на каналах связи, коммутируя несколько внутренних каналов связи на один внешний. Для выполнения функция коммутации используются специальные
устройства – концентраторы.
Концентратор – устройство, коммутирующее несколько каналов связи и один путем частотного разделения.
В ЛВС, где физическая передающая среда представляет собой кабель ограниченной длины, для увеличения протяженности сети используются специальные устройства – повторители.
Повторитель – устройство, обеспечивающее сохранение формы и амплитуды сигнала при передача
его на большее, чем предусмотрено данным типом физической передающей среды, расстояние.
Существуют локальные и дистанционные повторители. Локальные повторители позволяют соединять фрагменты сетей, расположенные на расстоянии до 50 м, а дистанционные – до 2000 м.
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Характеристики коммуникационной сети
Для оценки качества коммуникационной сети можно использовать следующие характеристики:
•
скорость передачи данных по каналу связи;
• пропускную способность канала связи;
•
достоверность передачи информации;
• надежность канала связи и модемов.
Скорость передачи данных по каналу связи измеряется количеством битов информации, передаваемых за единицу времени – секунду.
Единица измерения скорости передачи данных – бит в секунду.
Часто используется единица измерения скорости – бод. Бод – число изменений состояния среды
передачи в секунду. Так как каждое изменение состояния может соответствовать нескольким битам данных, то реальная скорость в битах в секунду может превышать скорость в бодах.
Скорость передачи данных зависит от типа и качества канала связи, типа используемых модемов и
принятого способа синхронизации.
Так, для асинхронных модемов и телефонного канала связи диапазон скоростей составляет 300 - 9600
бит/с, а для синхронных – 1200 - 19200 бит/с.
Для пользователей вычислительных сетей значение имеют не абстрактные биты в секунду, а информация, единицей измерения которой служат байты или знаки. Поэтому более удобной характеристикой
канала является его пропускная способность которая оценивается количеством знаков, передаваемых
по каналу за единицу времени – секунду. При этом в состав сообщения включаются и все служебные
символы. Теоретическая пропускная способность определяется скоростью передачи данных. Реальная
пропускная способность зависит от ряда факторов, среди которых и способ передачи, и качество канала
связи, и условия его эксплуатации, и структура сообщений.
Единица измерения пропускной способности канала связи – знак в секунду.
Существенной характеристикой коммуникационной системы любой сети является достоверность
передаваемой информации. Так как на основе обработки информации о состоянии объекта управления
принимаются решения о том или ином ходе процесса, то от достоверности информации в конечном счете
может зависеть судьба объекта. Достоверность передачи информации оценивают как отношение количества ошибочно переданных знаков к общему числу переданных знаков. Требуемый уровень достоверности должны обеспечивать как аппаратура, так и канал связи. Нецелесообразно использовать дорогостоящую аппаратуру, если относительно уровня достоверности канал связи не обеспечивает необходимых
требований.
Единица измерения достоверности: количество ошибок на знак – ошибок/знак.
Для вычислительных сетей этот показатель должен лежать в пределах 10-6 – 10-7 ошибок/знак, т.е.
допускается одна ошибка на миллион переданных знаков или на десять миллионов переданных знаков.
Наконец, надежность коммуникационной системы определяется либо доли времени исправного состояния в общем времени работы, либо средним временем безотказной работы. Вторая характеристика
позволяет более эффективно оценить надежность системы.
Единица измерения надежности: среднее врем безотказной работы – час.
Для вычислительных сетей среднее время безотказной работы должно быть достаточно большим и
составлять, как минимум, несколько тысяч часов.
Понятие звена данных
Пользователи вычислительных сетей работают с прикладными задачами, расположенными на абонентских ЭВМ, либо имеют доступ к сети с терминалов. Абонентские ЭВМ и терминалы объединяются
понятием оконечное оборудование данных (ООД). Для работы друг с другом абоненты вычислительной
сети должны быть соединены каналом связи и между ними должно быть установлено логическое соединение.
Звено данных – два или более абонентов вычислительной сети, соединенных каналом связи.
Задача коммуникационной сети – установить звено данных и обеспечить управление звеном данных
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соединены каналом связи и между ними должно быть установлено логическое
соединение.
Звено данных — два или более абонентов вычислительной сети, соединенных
каналом связи.
Задача коммуникационной сети — установить звено данных и обеспечить
управление звеном данных при обмене информацией между абонентами сети.
Существуют два типа звеньев данных: двухпунктовые, многопунктовые. В
при обмене информацией между абонентами сети. Существуют два типа звеньев данных: двухпунктодвухпунктовом
звене
данных к каждой
точке канала
одна либо
вые, многопунктовые.
В двухпунктовом
звене данных
к каждойсвязи
точкеподключена
канала связи либо
подключена
ЭВМ,
либо
один
терминал
одна
ЭВМ,
либо
один
терминал(рис.1.8.).
(рис.1.8.).
ДВУХПУНКТОВОЕ ЗВЕНО ДАННЫХ

Канал связи

ЭВМ 1

ЭВМ 2

Рис.1.8. Двухпунктовое звено данных
МНОГОПУНКТОВОЕ ЗВЕНО ДАННЫХ
Канал
связи
ЭВМ 1

ЭВМ 2
ЭВМ 3
ЭВМ 4

Рис.1.9. Многопунктовое звено данных
В многопунктовом звене данных к одной точке канала связи может быть подключено несколько ЭВМ
или терминалов (рис.1.9.). Многопунктовое звено позволяет сэкономить на каналах связи, но требует в
процессе установления связи между абонентами выполнения дополнительной процедуры идентификации абонента. В двухпунктовом звене эта процедура не нужна, так как один канал соединяет только двух
абонентов.
Управление звеньями данных
При организации взаимодействия между абонентами в звене данных необходимо решить проблему
управления процессом обмена сообщениями.
Используются два основных режима управления в звеньях данных: режим подчинения, режим соперничества.
В режиме подчинения одна из ЭВМ, входящих в звено данных, имеет преимущество в установлении
соединения. Эта ЭВМ обладает статусом центральной и инициирует процесс обмена сообщениями путем
посылки другим абонентам управляющих последовательностей опроса.
Применяются два типа управляющих последовательностей. Если центральная ЭВМ хочет прочитать
сообщения от другого абонента, то ему передается вначале управляющая последовательность опроса.
Для организации такого режима управления звеном данных используются специальные списки опроса:
либо циклический, либо открытый.
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При работе с циклическим списком после опроса последнего абонента осуществляется автоматический переход к началу списка.
При работе с открытым списком опрос заканчивается на последнем абоненте из списка. Для перехода к началу списка необходимо выполнить дополнительную процедуру.
Режим подчинения удобен в сетях с централизованным управлением, прост в программной реализации и не создает в сети ситуации столкновения запросов — одновременной попытки установить связь
со стороны двух абонентов. В то же время этот режим не удовлетворяет требованиям свойственного для
сетей диалогового режима (посылка сообщений в любой момент времени любому абоненту).
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МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Такиева М. Т.
№1 ЖОББМ даярлық сыныбының мұғалімі
БҚО, Орал қаласы,
Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Мақалада балаларды мектепте оқуға дайындау мәселелері қарастырылады. Сонымен бірге, балаларды мектепке даярлаудың психологиялық жақтары сипатталады.
Аннотация
В статье рассматривается проблема подготовки детей к обучению в школе. А так же дается описание
психологической подготовки детей к обучению в школе.
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Abstract
The paper addresses the problem of preparing children for school. As well as a description of the psychological
preparation of children for school.
Кіріспе. Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін реформалау барысында әрбір баланы
мектептегі оқу және әлеуметтік ортаға еркін бейімделе алатындай жағдай жасау аса маңызды міндет.
Демек, қазіргі талап бойынша мектептің бірінші сыныбына келетін балалардың физиологиялық
жағынан мықты, адамгершілік, мәдениеттілік, еңбексүйгіштік қасиеттері мол, ерік-жігері күшті, жұмыс
қабілеттеріне ие, білімге қызығушылық сипаттары мол болуы қажет. Сондықтан да мектеп пен мектепке
дейінгі мекеменің, ата-аналардың басты міндеті - баланы мектептегі оқуға, мектеп өміріне даярлау.
Бүгінгі күнде «мектептегі оқуға дайындық» ұғымы кешенді қарастырылады және баланың бүкіл
өмірін қамтиды. Мектепке дейінгі баланың өмірінде әлеуметтік, психологиялық жағынан және
физиологиялық жағынан да қиын кезең. Бұл кезеңде мектеп өмірімен танысады, әлеуметтік ортасы
өзгеріп және оқушының жаңа әлеуметтік рөлін меңгере бастайды.
Белгілі орыс психологтары А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, А.А. Люблинская мектепке даярлау ұғымына баланың оқу тапсырмаларын түсінуін, әрекеттерді орындау тәсілдерін меңгеруін, ерік
қасиеттерінің дамуын, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау дағдыларын, мұғалімді тыңдау, материалды еске сақтау біліктілігін жатқызады. В.В.Давыдов және Д.Б. Эльконин зерттеулерінде оқу тапсырмасы
оқу әрекетінің маңызды компоненттерінің бірін құрайды.
Е.Е. Кравцова жұмыстарында «мектептегі оқуға психологиялық даярлығы» бұл баланың дамуында
«қарым-қатынас» негізгі ролді атқарады деген тұжырымға келді 1.
Мектепке алғаш бару - бала өміріне үлкен жаңалық, өзгеріс енгізеді, қоғамдағы жаңа орынға көшуі
мен өсіп-жетілуінің бір бастамасы. Баланы мектепке дайындау дегенде көптеген ата-аналар балаға
әріптерді және санауды үйретумен ғана шектеледі. Әрине баланың оқуға дайындығын ақыл-ойының
даярлығымен ғана шектеліп қоймай, оның оқуға психологиялық жағынан даярлауды қарастыру қажет.
Яғни, бұл баланың мотивациялық-қажеттілік және психикалық үрдістерінің дамуы оқуда, қарымқатынаста қиындыққа кезікпеуіне мүмкіндік береді. Бұл қауырт кезеңде мектеп бірінші күннен бастап
оқушыға бірнеше талаптар қойып және баланы ұқыптылық пен зейінділікке тәрбиелейді. Сондықтан да
балалар оқу ісіне машықтануға, қимыл-әрекетерінің ықтиярлы басқарылуы қабілетін, ақыл-ой еңбегін,
мақсаткерлігін, дағдысын қалыптастыруға аса көңіл бөлінеді [2, 3-б].
Мектепке келген күннен бастап баланың бүкіл өмір сүру салты мен іс-әрекеті өзгереді. Оқудың
алғашқы жылы бала өмірінің қиын да өзгермелі кезеңдерінің бірі болып табылады, себебі эмоционалдық
күйі, жұмысқа қабілет-тілігі, денсаулық жағдайы, бастауыш мектептегі және содан кейінгі жылдарындағы
оқудағы жетістіктер мен сәттіліктер көпшілік жағдайда мектепке бейімделу мен дағдылануға тікелей
байланысты 4.
Баланы мектепке психологиялық жағынан даярлау тақырыбын зерттеп жүрген психологтер
даярлықтың төменгі бағыттарын бөліп көрсеткен:

өзгереді. Оқудың алғашқы жылы бала өмірінің қиын да өзгермелі кезеңдерінің бірі
болып табылады, себебі эмоционалдық күйі, жұмысқа қабілет-тілігі, денсаулық
жағдайы, бастауыш мектептегі және содан кейінгі жылдарындағы оқудағы жетістіктер
мен сәттіліктер көпшілік жағдайда мектепке бейімделу мен дағдылануға тікелей
байланысты 4.
Баланы мектепке психологиялық жағынан даярлау тақырыбын зерттеп жүрген
психологтер даярлықтың төменгі бағыттарын бөліп көрсеткен:

1.
Ақыл-ойыныңдаярлығы.
даярлығы.
1. Ақыл-ойының
Бұл мектепке
дейінгібілімі
баланың
және
біліктілігі.
жазып
Бұл мектепке
дейінгі баланың
және білімі
біліктілігі.
Кез-келген
балаКез-келген
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санаумен
ғана
шектеліп
қана қоймай,
ең маңыздысы
салыстыра
білуді,талдауды,
ойлайсалыстыра
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түрін
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шешуде
орындап шығады.
тиімді әрекеттердің барлық түрін орындап шығады.
Сонымен бірге баланың сөйлеу тілінде кемістіктің болмауы және өзіне сөйлеген сөздің мағынасын
Сонымен бірге баланың сөйлеу тілінде кемістіктің болмауы және өзіне сөйлеген
түсініп,өзінің ойын жеткізе алуы қажет. Бала өзбетімен сөйлем құрастырып, ұқсас дыбыс тіркестерін анық
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бейнелеп және оның мазмұнын айтып беруі қажет. Яғни, баланың сөздік қорының мөлшері, таным
құрастырумен
қатар әрі
бала заттарды,
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меңгеруінің
негізі
болып беруі
табылады.
үрдістерінің даму деңгейі, логикалық операцияларды орындай алуы, баланың оқуда
2. Биологиялық
кемелденуі.
білімді табысты меңгеруінің негізі
болып табылады.
Мектептегі оқу әрекеті - бұл ағзаның
барлық
жүйелерінің
қатты жұмыс істеуін қажет ететін үрдіс.
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талаптарын орындап, жаңа күн режиміне, сабақтарда тәртіп сақтап отыруыға дағдылануы қажет. Алайқажет ететін үрдіс. Баланың ағзасында жаңа ережелер мен іс-әрекеттерге үйрену
да кез-келген баланың денсаулық жағдайы мұндай өзгерістерге бірден бейімделе алмайды. Сондықтан
өзгерістер туғызады. Оқушы мектептің талаптарын орындап, жаңа күн режиміне,
баланың денсаулық жағдайы (дене салмағы, бойының ұзындығы т. б. ) нормадағы 6-7 жасар баланың
сабақтарда
тәртіпсәйкес
сақтап
отыруыға
дағдылануы
Алайда кез-келген
баланың
дене көрсеткіштеріне
болуы
тиіс. Сонымен
бірге көруқажет.
,есту, моторикасының
дамуы және
жүйке
денсаулық
жағдайы
мұндай
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бірден
бейімделе
алмайды.
Сондықтан
жүесінің физиологиялық жағдайын жатқызуға болады.
баланың денсаулық жағдайы (дене салмағы, бойының ұзындығы т. б. ) нормадағы 6-7
жасар баланың дене
көрсеткіштеріне
сәйкесмен
болуы
тиіс. Сонымен
3. Жеке
басының қалыптасуы
әлеуметтік
даярлығы. бірге көру ,есту,

Мектепке келген бала оқимын деген ниетпен мектеп табалдырығын аттайды. Бірақ кейде бала оқуға
барғым келеді дегенмен, оның мотиві әртүрлі болады. Біреуі мектепте көп бала бар және онда көңілді десе,
біреуі партаға отырғысы келгендіктен мектепке баруы мүмкін. Алайда мұндай ықыласпен мектепке келген
балалар, біраз уақыттан кейін мектептің қатал тәртібіне және күнделікті оқу сабақтарына шыдай алмайды.
Жалпы, бала оқу үрдісінің өзіне қызығуы қажет. Сонда ғана бұл баланың таным қызығушылықтарының
дамуына, жаңа білім алуына мүмкіндік жасайды.
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Сонымен бірге бала мұғалімдермен, балалармен қарым-қатынас жасау үшін қажетті қасиеттердің
қалыптасуы аса маңызды. Яғни, оқу әрекеті ұжымдық сипат болғандықтан, әрбір бала құрдастарымен
қарым-қатынас жасай алуға, бірге жұмыс істеуге дағдылануы керек. Кейбір балалар жаңа ұжымға
тез еніп, балалармен тез тіл табысып кетеді. Ал кейбіреулері көпке дейін құрбыларымен тез тіл табыса алмағандықтан, ұжымнан тыс қалып, жалғыз жүреді. Сондықтан баланың ұжымда өзіне тиісті
орын алуы, оның қарым-қатынасына әсер етеді. Сөйтіп берілген құраушылар баланың басқалармен
қарым-қатынас арқылы мектепте оқытуға, мектеп оқушысының рөлі арқылы балалар тобымен ойлау
дайындығын дамытады.
4. Ерік сапаларының қалыптасуы мен эмоционалдық даярлығы.
Бұл баланың шешім қабылдай алып, мақсат қоя білуі. Сонымен бірге баланың әрекеттерді жоспарлап,
олардың орындалуын жүзеге асыруда күш жұмсай білуі, қиындықтарды жеңуі баланың психологиялық
үрдістердің қалыптасуына ықпалын тигізеді. Егер баланың мектептегі оқуға дайындығы осы бағыттармен
ұштасып жатса, баланың оқуға тез бейімделіп, жақсы оқып кетуіне мүмкіндік туғызады.
5. Мұғалімнің өзіне тән психологиясына үйрене алмау.
Яғни, осы кезде әрбір ата-ана өзінің баласына мектеп туралы қажетті мағұлматтарды айтып, баланың
мектепке деген жағымды қатынас және сенімділік сезімін қалыптастыра отырып тәрбиелеу керек. Ең
бастысы баланы жолдастарымен қарым-қатынас жасай алуға, басқа баланың ойымен санасуға үйрету
болып табылады [5].
Мектепке дейінгілердің негізгі іс-әрекеті ойын болғандықтан, оларға бірден оқу әрекетіне ауысу
біршама қиындықтар туғызады. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бала педагогтармен және балалармен кезіккенде мазаланады, оқу үрдісінің өзіне жағымсыз эмоция сезініп, қорқыныш пайда болады.
Осыдан келе нашар оқитын балалар және екінші жылға қалып қоятын балалар пайда болады. Сонымен
бірге баланың көңіл-күйінің болмай, себепсізден жиі ауыруы мектеп неврозы сипатында көрінеді, яғни
мектепті еске алса болғаны жылап, уайымдайды. Сөйтіп, мектеп бала үшін стрессогендік факторға айналып, денсаулығының нашарлауына әкеліп соғады.
Австрия ғалымы Г. Эберлейн өзінің «Дені сау балалардың қорқынышы» атты еңбегінде «Кейбір балалар алдағы болатын жағдайлардан үрейленеді, олар үнемі «мектепте мұғалім берген тапсырманы орындай алмай қаламын ба?» деген қорқынышпен жүреді», - дейді.
Жалпы, тәжірибеге сүйенетін болсақ, баланың оқығысы келмеуі мына жағдайларға байланысты болады:
1. Мектеп алдындағы қорқыныш. Бұл баланы бағындыру, әрекеттерді орындату мақсатымен
қорқынышты үйде қалыптастырады; («Мектепке барасың сонда саған көрсетеді»);
2. Оқу үрдісінде және қарым-қатынаста қиындыққа кезігуі;
3. Мектептің өміріне бейімделе алмауы;
4. Мектептің өмірінің шынайлылық қиындығымен кезіккенде, баланың көңілінде мектепке деген
жағымсыз қатынастың пайда болуы;
Мектеп өмірі баладан эмоциональдық тұрақтылықты талап етеді Оқушылар арасында
келіспеушіліктер, реніштер және конфликтік жағдайлар жиі кездеседі. Әсіресе ерке балалар мұғалімнің
ескертулерін ауыр қабылдайды, яғни мектепке барудан бас тартады, жылайды және т. б. әрекеттер
арқылы көрінеді. Баланың өз бетімен шешім қабылдай алатындай және еріктілікті дамытуға жағдайлар
жасап және бір жұмысты аяқтамай келесі жұмысқа кірісуіне рұқсат етпей, кез-келген істі аяғына дейін
жеткізуге үйрету керек.
Кез-келген ата-ана баласының өсіп-жетілуінде, рухани күшті етіп тәрбиелеу жолында алуан түрлі
қуаныш пен қиыншылықтарды бастарынан өткізе отырып, оның рухани және ақыл-ойы мен дене
құрлысы жағынан жан-жақты даму дәрежесіне жеткізуге баулиды. Мұғалім баланы оқуға дайындауда
ата-анасымен бірлесе отыра жүргізеді. Оларға іс-әрекеттің мазмұны өзгерген кезде баланың мінез-құлқы
да, ішкі психикалық өмірі де өзгеретінін және осы кезде баласына аса қажет екендігі түсіндірілуі керек.
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Баланы мектепке дайындауда төмендегідей жұмыстар қамтылуы қажет екендігін, әрі төмендегідей
жұмыстарды жүзеге асыру қажеттігін жоғарыда аталған еңбектерде атап көрсетілген, атап айтар болсақ:
• Баланың жаза білу қабілетін анықтау;
• Балаға қарапайым математикалық элементтерді үйрету;
• Сөздік қорын молайту;
• Шығармашылық қабілетін арттыру;
• Баланың қарым-қатынасын шыңдау мен өзін-өзі әлеуметтік ортада ұстай білуін машықтандыру;
• Балаларды ұлттық салт-дәстүрімізді қадірлеу, қастерлеуге үйрету;
• Баланың денсаулығына, физиологиялық тұрғыдан дені сау тұлға болуына көп көңіл бөлу;
• Баланың психологиялық дұрыс дамуына да орасан зор көңіл бөлу;
• Оқу-тәрбие үдерісіне тез, әрі жеңіл меңгеріп кету бағытында жұмыстар жүргізу [6, 15-19-б].
Баланың мектептегі оқуға дайындығы біртіндеп қалыптасатын аса күрделі үрдіс және бұл үрдісті
жүзеге асырудың бірден бір жолы - ата-ананың, мұғалімнің және психологтың бірігіп жұмыс істеуі.
Бала балалық шақтан өзіне белгісіз, таныс емес дүниенің есігін ашқаннан кейін, баланың өмір сүру
тіршілігін түбегейлі өзгертеді. Яғни, баланың мектеп өміріне еніп және өзінің әлеуметтік ортада «МЕН»
дегенін қалыптастыра алып, жоғарыдан көріне алуы, баланың білімді, табысты және нәтижелі игеріп
кетуіне ықпал жасайды. Түйіндей келе, бұл баланың жеке тұлғасының қалыптасуы және ақыл-ойының,
таным үрдістерінің дамуы болып табылады. Демек, баланы мектепке даярлау мәселесі өз өзектілігін
жоғалтпайтын әлі де зерттеуді қажет ететін міндетті мәселелердің бірі болып қала бермек.
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ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ – УЧИТЕЛЬ НОВОГО ФОРМАТА
Таникенова Г.Ш.
Алматинская область, г. Талдыкорган
Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада ұстаздың практикаға енгізген өзгерістері баяндалады және жаңа тәсілдердің, сыни
ойлаудың артықшылықтарына тоқталады. Автор «Іс-әрекеттегі зерттеудің» қысқаша талдауын жасай
отырып, рефлексияны сабақ берудің сапасын жақсартатын құрамдас бөлік ретінде практикаға енгізу
туралы пiкiр қозғайды.
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Аннотация
В статье освещается изменения в практике педагога, преимущества использования новых подходов
и критического мышления. Статья содержит краткий анализ исследования в действии и мысли о необходимости внедрения в практику рефлексии, как одного из компонентов улучшения обучения и преподавания.
Abstract
The article reveals the changes in the practice of the teacher, the benefits of new approaches and critical
thinking. It contains a brief analysis of the action research and the thoughts of the necessity to implement the
reflection into practice, as a component of improving teaching and learning.
«Только в диалоге развивается способность мыслить.
В беседе, спрашивании создаются условия
для взаимодействия понимающих сознаний».
М. М. Бахтин
В нынешнее время, когда в обществе меняются приоритеты образования, и ученик должен иметь не
только знания, умения и навыки, но ещё должен уметь организовывать свою учебную деятельность, необходимо использовать в школах новую организацию совместной деятельности. Сейчас недостаточно
только усвоение большого объема знаний, важно научить ребенка самостоятельно пополнять знания, научить его ориентироваться в огромном и стремительном потоке информации, перерабатывать её, уметь
отделить важное и необходимое для себя, чтобы в дальнейшем использовать эти знания.
Все вышесказанное и раньше заставляло меня задумываться, и быть в поиске эффективных средств
активизации образовательного процесса, творчески подходить к выбору и расположению материала, поиску новых методов работы. Потому что любой неравнодушный к своему делу педагог всегда задается
вопросами: что, зачем и как я преподаю? Чему научились мои ученики? Смогут ли они соответствовать
требованиям времени: быть критически мыслящими, инициативными, творческими, коммуникабельными, конкурентоспособными, интеллектуально развитыми.
Неравнодушный педагог будет всегда задаваться вопросом: как построить урок, чтобы ученикам было
бы интересно, а сам бы он испытывал бы профессиональное удовлетворение. Ведь в центре внимания современного образования, а значит каждого педагога, поставлены личность, уважение к ней, стремление
помочь её развитию.
Развивающих технологий много, но только ли владение ими несет свой результат, только ли учитель
ответственен за обучение? На эти вопросы я получила ответ на курсах повышения квалификации по
внедрению Кембриджского подхода к образованию, в основе которого представлены современные методики преподавания на базе семи основных модулей. Мы ознакомились с теоретическими подходами к
преподаванию, где красной нитью через все модули проходит мысль о том, что ожидаемые результаты
данной Программы заключаются в том, чтобы ученики научились тому, как учиться и тому способствует новый подход: диалоговое обучение. 3. Все модули были интересны, более того все они тесно
интегрируются друг с другом, таким образом представляя собой мощный инструмент для достижения
цели обучения во всех его аспектах.
При прохождении курсов повышения квалификации нам было предложено провести исследование в
действии, что само по себе уже было необычным предложением. После долгого обдумывания я пришла
к выводу, что исследование в действии должно пройти именно в таком классе, в котором есть проблемы
при достижении учебных целей, где есть проблемы в обучении и общении между детьми, где я чувствовала неудовлетворение своей работой, где хотелось бы изменить ситуацию.
Какие же задачи мне необходимо было решить?
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Прежде чем приступить к своему исследованию в действии, мне необходимо было изучить помимо
литературы, данной на курсах, также дополнительную литературу, рассматривающую диалог, как средство обучения. В этом, конечно же, большую помощь мне оказали материалы, выложенные на различные
образовательные порталы, всевозможные исследования, ведь диалог - эта тема не новая в педагогике, но
в то же время до конца не изученная. Есть множество технологий в основе которого лежит диалог, есть
целые школы, например, Ш. Амонашвили, которые придерживаются теории на диалоге. Многие ученые
считают, что образование не может быть недиалогичным.
Так какие же трудности могут помешать использованию диалога? Чем отличается то, что мы знали
раньше о диалоге и то, что изучили на курсах по Программе? Чтобы ответить на этот вопрос пришлось
вновь обратиться к дополнительным источникам, где четко определены факторы тормозящие диалог [2].
Диалоговый урок не получится, если присутствуют факторы, тормозящие диалог:
1. Категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к ошибке. Навязывание своего мнения,
обилие дисциплинарных замечаний, авторитаризм.
2. Отсутствие внимания учителя к ребёнку (улыбка, обращение по имени, физический и зрительный
контакт.)
3. Закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или вопросы, на которые вообще
отвечать не нужно.
4. Неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто бывает критическим: недослушивание, перебивание, негативная оценка услышанного.
Каковы же необходимые условия для организации учебного диалога? Это:
а) снятие факторов, тормозящих общение педагога с детьми;
б) восприимчивость к чужому мнению;
в) владение педагогом технологией организации предметного диалога.
Ну и, конечно же, внедряя учебный диалог в практику, мне, как учителю, следовало учитывать ряд
организационных моментов, указанных в вышеназванной статье:
- ни одна из реплик не должна остаться без ответа;
- учебный диалог ограничен во времени;
- если ученик не активен, он испытывает недостаток знаний;
- учебный диалог требует полных ответов;
- учебный диалог требует предварительной подготовки. Этот материал перекликается с тем, что мы
изучали на курсах, и где главный акцент делается прежде всего на том, что важно уметь ставить вопросы
низкого и высокого порядка, не менее важно уметь слушать и отвечать ученикам. [3].
Какие же изменения в практику мне пришлось внести? Прежде чем приступить к проведению уроков,
учащимся было сообщено о новых формах работы и о задачах, которые предстояло нам решить. Для внедрения модуля «Диалогическое обучение» необходимо было изменить формы работы с учащимися: перейти на применение активных форм, использовать стратегии критического мышления с учетом возрастных
особенностей учащихся – все это вкупе должно было привести к тому, чтобы ученики обучились самостоятельному поиску знаний, самостоятельному принятию решений, наряду с улучшением психологической
атмосферы класса.
Так для проведения групповой работы на уроке русского языка учащиеся были разделены на три группы по три-четыре человека. Затем были выработаны правила работы в группе (ссылка на ресурсы курсов).
В ходе исследования в действии довелось убедиться, что именно применение диалогового обучения при
групповой форме работы, вызывает интерес учащихся к процессу обучения, стимулирует их к поиску
решений, способствует самореализации, а самое главное, заставляет их самообучаться и взаимообучаться.
На последующих уроках литературы работа была продолжена в таком же ракурсе с учетом специфики
предмета. Наблюдения показали, что здесь применение модулей идет более успешно. От урока к уроку
можно было пронаблюдать динамику изменений, происходящих как в самом процессе обучения, так и
в учащихся. Так, например, рефлексия последующих уроков показала, что сами учащиеся, оценивая ре-
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зультаты обучения, отмечают как один из положительных моментов повышение интереса к предмету, к
чтению литературных произведений, а не краткого содержания произведения.
Для того чтобы полноценно использовать диалогическое обучение как инструмент обучения необходимо применение и других модулей. Анализ проведенных уроков ещё раз показал тесную связь между
модулями «Диалогическое обучение», «Обучение критическому мышлению» и саморегуляцией учеников.
Уроки с интеграцией модулей показали большую эффективность в повышении мотивации к обучению,
достижения рабочей атмосферы и повышения качества обучения. Так на уроках по изучению рассказа
Чехова «Хамелеон» использование стратегий критического мышления: работа по детали, РАФТ, синквейн
– показали насколько могут активизировать размышления эти виды работы, а значит способствовать развитию диалога между учащимися. Применение «толстых» и «тонких» вопросов при анализе произведения
Тургенева «Бежин луг», также вызвало большую заинтересованность среди учеников, более того оно привело к детальному изучению рассказа, где учащиеся классифицировали все истории, и на основе этого
составили характеристики героев рассказа.
Поэтому считаю большой пользой не только для себя, но и для многих учителей то, что в Программе
критическое мышление выносится отдельным модулем. Важность критического мышления подчеркивается следующими словами «критическое мышление – это ведущее современное педагогическое понятие,
важное для развития преподавания и обучения в Республика Казахстане» 3. Но самые главные ключевые
слова заключаются в предложении «данное понятие предполагает сознательный и обдуманный подход
к развитию критического мышления как учеников, так и учителей».3. Действительно, учитель должен
не просто владеть определенными стратегиями критического мышления, но и сам, прежде всего, уметь
думать критически.
Особое значение придавалось рефлексии, так как это возможность управлять процессом и корректировать знания и умения учащихся. Рефлексия дает учителю понять, насколько реально ученики могут
оценить себя, товарищей и сам урок. Отзывы учеников помогали мне оценить эффективность выбора той
или иной стратегии, подхода. Обратная связь на основе самооценок давала и возможность оказывать помощь ученику, а самим ученикам определять путь к самообучению. Хотя поначалу сложно было принять
и использовать понятие о рефлективном обучении, казалось бы, что оно даст? Этот непривычный для
многих способ анализа действий учителя и учеников, должен быть систематичным, последовательным. В
научном труде А.А Бизяевой говорится, что «рефлексия - необходимое свойство практического мышления
учителя, проявляющееся в применении знаний общего к конкретным ситуациям действительности. Без
рефлексивной проработки профессиональные предметные знания, из которых складываются концептуальные представления, обездвижены, и как бы “рассыпаны” в сознании, что не позволяет им стать непосредственным руководством к действию. Постоянный рефлексивный обзор своей теоретической базы с
позиции ежедневной профессиональной практики позволяет учителю стать компетентным в своем профессиональном деле. [1]
Так образом рефлексия, полученная от учеников после проведения уроков, и наблюдения позволили
дать оценку своим действиям:
•	Учащимся импонируют активные формы обучения, так как самообучение и взаимообучение приносят большее понимание материала;
•	Использование формативного оценивания, меняет отношение ученика к обучению, мотивирует
его.
•	Работа с использованием стратегий критического мышления интересна, и потому невозможно
остаться вне процесса;
•	Работая в группах, приобретаешь уверенность.
Итак, материалы сбора информации (наблюдения, анкетирование и опрос) по исследованию о применении модуля «Диалогическое обучение» в интеграции с другими модулями показали положительную
динамику в изменении процесса обучения, изменения в атмосфере взаимодействия учащихся, что повлияло на мотивацию учащихся в обучении.
Таким образом, на практике мы убедились в том, что коммуникационные процессы, используемые на
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уроках, способствуют развитию мыслительной и интеллектуальной деятельности у учащихся, ведь этому
предшествуют взаимодействие учителя и ученика. Необходимо отступить от традиционной модели общения и использовать диалог как средство общения. Самый главный вывод, который я для себя сделала
это то, что учитель должен пересмотреть свою роль. Учитель, направляющий процесс обучения в нужное
русло, где ученик должен «обучиться обучению», должен уметь не только слушать, но и слышать, видеть,
анализировать, интерпретировать. Хотелось бы конкретизировать то, чему мы в свою очередь обучились,
и к каким выводам нас это обучение привело:
•
использование диалогического обучения в интеграции с другими модулями позволит достичь
цели Программы: обучить учеников обучаться, а также нести ответственность за свое обучение;
•
диалогическое обучение возможно реализовать через активные формы работы;
•
необходимо развивать в себе и в учениках критичность мышления;
•
исследование в действии поможет развить в учителе способность размышлять над своей практикой, что будет способствовать улучшению качества образования.
Как же изменить практику обучения и преподавания? Для этого необходимо выработать умение планирования уроков с использованием семи модулей Программы, привлечение учителей-единомышленников
в работу по развитию сотрудничества, развитие коучерства и тьюторства, создание сетевого сообщества,
с целью оказать влияние на коллег.
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Аңдатпа
Берілген мақалада педагогикалық рефлексия бастауыш сынып оқушыларының өздік дайындық
мүмкіндіктерін кеңейтуге бейімделген- механизм түрінде көрсетілген. Зерттеудің негізі ретінде
рефлексияның негізгі формаларын анықтаған Г.П. Щедровицкидің жұмыстары алынған. Жазылған
мақалада автор әр адам практикалық барысында қажет ететін рефлективті дағыларды анықтай отыра,
сонымен қатар, рефлексияның функциясына сүйене отыра оның жіктелу түрлерін көрсетті.
Аннотация
В статье представлена педагогическая рефлексия – как механизм, расширяющий возможности развития способности младших школьников к самообразованию. За основу взято исследование Г.П. Щедровицкого, который выделил основные формы рефлексии. На их основании автором определены рефлек-
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сивные умения, необходимые каждому человеку для реализации практической деятельности, а также
исходя из функций рефлексии, предложена её классификация.
Abstract
The pedagogical reflection – as the mechanism expanding possibilities of development of younger
schoolchildren’s ability to self-education is presented in the article. G.P.Schedrovitsky’s research which has
allocated the basic forms of a reflection is taken for a basis . On their basis the author defines the reflective abilities
which are necessary for each person for realization of practical activities, and also proceeding from reflection
functions, its classification is offered.
Качественные изменения в образовательной среде – есть одна из главных задач общего образования
в Республика Казахстане. Государство нуждается в высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистах. Данные требования к отечественному образованию обусловлены необходимостью обеспечения ускоренного социально-экономического развития Республика Казахстана, потребностью в подготовке профессиональных кадров с управленческой компетентностью и адаптивно-творческой готовностью к деятельности в условиях наукоемкого высокотехнологического производства и инновационного
развития рынка. В «Стратегии развития Республика Казахстана до 2030 года» отмечено, что ведущим
фактором экономического и социального прорыва в грядущий век являются «сами люди, их воля, энергия,
настойчивость, знания», а основным принципом развития общества в ХХI веке станет конкурентоспособность нации, определяемая в первую очередь уровнем образованности. Поэтому одним из приоритетных
направлений государственной образовательной политики в стране является конструирование инновационно-адаптивной, компетентностной и профессионально-ориентированной системы образования, нацеленной на поддержку и развитие детей и молодежи, как бесценного достояния и основного интеллектуального
и творческого потенциала государства, способных занять ключевые места в управлении государством,
экономике, науке и культуре.
В Послании Президента РК Н.Назарбаева народу Республика Казахстана (Астана, 29 января 2010 года)
выделено, что к 2015 году должна полноценно функционировать Национальная инновационная система,
а к 2020 году - она уже должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стране. Особый приоритет в сфере образования будут иметь проекты, подобные создаваемым в
Астане уникальным учебным заведениям - «Новый Международный Университет», «Специальный Фонд»
и «Интеллектуальные школы», которые уже успешно работают.
Переход на компетентностно-ориентированную школу, в которой профессиональный уровень педагогов, специально созданная образовательная среда являются основой для построения особой модели обучения и воспитания детей, требует обновления содержания, отбора методов и совершенствование технологии образовательного процесса. Таким образом, происходит ориентация на образование как на гибкий
инструмент расширения и реализации жизненного потенциала, обеспечивающего современные карьерные
возможности для высокоинтеллектуальной молодежи. Поэтому наряду с новыми образовательными учреждениями и предметными знаниями ставится вопрос о формировании универсальных способов мышления и деятельности учащихся. Эти умения позволили бы выпускникам школ быть успешными в самоопределении, находить себя в профессиональной сфере и целенаправленно строить жизненные планы.
На наш взгляд, рефлексивные способности занимают здесь особое место. В процессе обучения весьма
важно научится получать не готовые знания, а самому находить пути решения проблемных задач. А для
этого в учебном процессе должны быть место, время и специально организованные процедуры по формированию таких способностей [1, c.100 ].
В психолого-педагогической литературе рефлексия рассматривается и как процесс, и как особое состояние, и как свойство человека, имеющее особую меру его выраженности – рефлексивные способности [2,
c. 20 ]. С.Л. Рубинштейн с появлением рефлексии связывает особый способ существования человека и его
отношения к миру: “…рефлексия как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни
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и выводит человека мысленно за ее пределы…с этого момента каждый поступок человека приобретает
характер философского суждения о жизни” [3, с. 56].
Младший школьный возраст нуждается в рефлексивных способностях не только для успешного учения. Уровень развития рефлексивных способностей существенно определяет качество нашей повседневной, личной жизни.
Отсюда следует, что рефлексивные способности должны быть целью образования, одним из основных
приоритетов формирования компетенции личностного самосовершенствования, а для этого необходимо
создать такую образовательную среду, которая побуждала бы младшего школьника к самообразованию.
К началу младшего школьного возраста ребенок представляет собой в известной степени личность.
Он открывает для себя новое место в социальном пространстве человеческих отношений. У него уже достаточно развиты рефлексивные способности; существенным достижением в развитии личности ребенка
выступает преобладание мотива “я должен” над мотивом “я хочу”. Этот возраст обещает ребенку новые
достижения в новой сфере человеческой деятельности – учении. Ребенок в начальной школе усваивает
специальные психофизические и психические действия, которые должны обслуживать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру, рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности,
на основе которой при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития
ребенка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению. Приобретенные к концу дошкольного возраста рефлексивные способности оказывают ребенку хорошую услугу при решении проблемных ситуаций отношений с учителем и одноклассниками. В то же время учебная деятельность требует
от ребенка особой рефлексии, связанной с умственными операциями: анализом учебных задач, контролем
и организацией исполнительских действий, а также контролем за вниманием, мнемическими действиями,
мысленным планированием и решением задач. В новых отношениях со взрослыми и со сверстниками ребенок продолжает развивать рефлексию на себя и других…” [4, с. 260-262].
Для нас особую значимость представляют учебно-познавательные компетенции, так как это - совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Сюда входят способы
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
Мы воспользовались исследованиями Г.П. Щедровицкого для понимания аспектов рефлексии. Он
выделяет следующие формы осуществления рефлексии: коллективную – кооперативную и коммуникативную и индивидуальную – личностную и интеллектуальную. На их основании мы определили рефлексивные умения, необходимые каждому человеку для реализации практической деятельности: а) кооперативные, б)интеллектуальные, в) личностные, г) коммуникативные.
Рубинштейн С. указывал, что появление рефлексии возможно лишь в том случае, если личность столкнулась с новой, неожиданной для нее информацией, противоречащей тому, что было ею принято и усвоено, стало содержанием внутреннего мира. Предпосылкой для развития рефлексии должна быть проблемно-конфликтная ситуация, когда происходит нарушение равновесия между сложившимися установками и
новой информацией. Когда прошлый опыт (личностный, интеллектуальный) не помогает. Рефлексия – это
возможный путь решения проблемы.
Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация:
• рефлексия деятельности
• рефлексия содержания учебного материала
• рефлексия настроения и эмоционального состояния
Надо отметить, что практическим навыкам ребенка можно научить методом объяснения, показа, повторения, рефлексии же так научить нельзя. Можно лишь предоставить возможность ей научиться. С этой
целью мы отобрали ряд упражнений для развития рефлексивных умений.
1.Рефлексия деятельности
Прием незаконченные предложения
«Если у меня не получается задача, я …»
«Когда я что-то не понимаю или не знаю, я …»
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«Я люблю искать разные способы решения одной задачи, потому что …»
Оценка собственного продвижения.
1-й уровень. Ученик назвал трудности, с которыми он столкнулся в своей работе
2-й уровень. Ученик назвал причины успехов и неудач(трудностей) в работе.
3-й уровень. Ученик перечислил умения и навыки, которые помогли ему в работе и будут необходимы
в других видах деятельности.
Чтобы поддержать ситуацию успеха, учителя изучают, в каких областях ребенок сам его обнаруживает, а для этого предлагается следующая анкета.
1. В каком из перечисленных видов деятельности ты чувствуешь себя наиболее успешным?
а) учебная деятельность б) спорт, в) творчество, г) общение, д) семья
2.Кто заметил твой успех?
а) друг, б) учитель, в) одноклассники, г) кто-то еще.
3.Считаешь ли ты себя успешным человеком?
а) да, б) скорее да, в) иногда, г) нет.
4. Вспомни и опиши несколькими предложениями свой самый большой успех.
Рефлексия выбранных заданий
Я выбрал эти задания, потому что они мне нравятся больше других;
Я чувствую, что с ними я справлюсь хуже, чем с другими заданиями;
Они легче остальных;
Затрудняюсь ответить.
Все эти вопросы заставляют ребенка задуматься о собственных действиях, проанализировать их последовательность, проконтролировать правильность их выполнения. Это позволяет каждому ребенку в
доступной форме почувствовать значимую уникальность своих и чужих свершений. В этом один из источников рефлексивного отношения ребенка к собственным возможностям.
Полезно в конце четверти делать самоанализ по темам: каких ошибок больше, почему (пропустил занятия во время изучения темы, не понял объяснение учителя, тема слишком трудная), пробелы при изучении предыдущей темы и как их теперь исправить (выучу сам с помощью учебника, обращусь за помощью
к товарищу, к учителю), (лист оценки).
В условиях рефлексии любая деятельность осуществляется осмысленно, с осознанием ее мотивов и
целей.
2. Рефлексия содержания учебного материала
Развитию рефлексивных способностей учащихся способствует проблемная постановка цели урока и
формулирование темы урока. Например, в планировании урока познания мира, темы «Сезонные изменения в жизни животных» учитель создаёт проблемную ситуацию (из педагогического опыта сингапурских
коллег) .
Мадине на день рожденья (15 ноября) родители подарили ежа. Она очень любила с ним играть. Он бегал и топал лапками по полу, пил молоко. Но однажды Мадина пришла в класс расстроенной. Оказалось,
что её любимый ёжик 2 дня вёл себя странно. Собирал конфетные фантики, газеты и мелкие шерстяные
вещи в тёмный угол под кровать. А сегодня утром она нашла его совсем без движений.
Как вы думаете, что случилось с ежом? И что делать Мадине?
Ребятам, чтобы ответить на данные вопрос нужно заполнить таблицу «Fila» .
1 группа обсуждает и записывает в первую колонку факты, имеющиеся в данной проблеме. 2 группа
–свои предположения, т.е что могло случиться с ежом Мадины. 3 группа определяет цели и задачи. А 4
группа - выстраивает план действий.
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Таблица «Fila»
F
факты

I
идеи, предположения

L
цели и задачи

A
план действий

Ёж бегал, топал

Стало плохо, отравился

Что едят ежи
в природе?

Найти информацию
в интернете.

Мадина играла с ежом

Умер

Чем можно кормить
ежа в домашних условиях?

Найти информацию в
энциклопедии

Странное поведение
ежа

Сильно устал

Подразделяются ли
ежи на виды? Если да,
то какие?

Обратиться к учителю
биологии

Ёж перестал двигаться

Крепко спит и ничего
не слышит

Как живёт ёж в разные
времена года?

Посмотреть мультфильм или
видеосюжет о ежах

Оглох

Спросить у родителей

Болят лапки
Ученики осуществляют поиск на вопросы, которые сами же составили, с помощью энциклопедий, ноутбуков и интернета. Соответственно вопросы третьей колонки распределяются между группами. Задача
каждой группы отобразить свои ответы на ватманах, а затем презентовать свои работы.
Также развитию рефлексивных умений учащихся способствует и составление необычных задач, при
решении которых ребята учатся анализировать, сравнивать, подмечать определенные закономерности, одним словом размышлять.
Прием «Запрет»
Этот прием используется, когда учащиеся сводят размышления о себе и происходящих событиях к
фразам: «я не могу…», «я не знаю, как…», «у меня не получится…». Учащимся запрещается говорить
«Я не …», а предлагается эту же мысль выразить другими словами: что нужно, чтобы получилось; какие
средства необходимо было бы иметь для…; какие умения мне нужны для этого; какая дополнительная
информация мне нужна для этого и т.п.
В реализации данного приема происходит трансформация пассивного поведения ученика в направленную рефлексию над своим опытом.
Прием «Демонстрации»
Во время учебного процесса учитель сам должен демонстрировать рефлексию своей деятельности:
«Вот сейчас я закончил(ла) первую часть своего рассуждения и перехожу ко второй»:
«Мне кажется, что у нас очень хорошо идет работа. Это, наверное, происходит потому, что в начале
урока мы четко определили цели и выделили шаги ее достижения …»
«Я очень волнуюсь, потому что …»
Рефлексия, как средство запуска образовательного процесса, направленная на осознание и разграничение области своего точного знания и постановки задач образования. Проводится с помощью специально
построенных вопросов или игр.
3. Рефлексия эмоционального состояния.
«Настроение по выбранному цвету»
Вы подходите к классу и на дверях видите плакат, а на нем 5 больших разноцветных квадратов: красный, зеленый, желтый, синий, коричневый. Без объяснений. Дальше на другом плакате «С каким настроением ты пришел в школу?» Дети берут белый квадратик и опускают в ту коробочку(коробка из 5 секций,
где каждая секция своего цвета)
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Красный - символизирует силу волевого усилия, агрессивность, возбуждение;
Зеленый – чувство уверенности, настойчивости;
Желтый – активность, стремление к общению, веселость;
Синий – спокойствие , удовлетворенность;
Коричневый – тревожность, стресс, переживание страха(огорчения).
В конце урока рисуется радуга. Мы видим преобладающее настроение класса.
Для более детального изучения актуального уровня развития рефлексивных способностей был использован метод наблюдения. Этот метод, в отличие от других, позволяет фиксировать события в момент их
осуществления и в меньшей мере влиять на естественное поведение испытуемых [5, с. 15]. В объективности результатов наблюдения была разработана карта по следующим параметрам:
- умеет планировать и организовывать собственную деятельность;
- умеет ставить цели и соответствующие задачи на пути к решению проблемы;
- умеет адекватно оценить собственный вклад в дело;
- умеет сотрудничать, адекватно оценить вклад других в дело;
- умеет достичь поставленные цели, приложить волевые усилия.
По результатам наблюдения было выяснено, что 33 % ребят умеют планировать и организовывать собственную деятельность; 38 % - умеют ставить цели и соответствующие задачи на пути к решению какойлибо проблемы; 43 % - умеют адекватно оценить собственный вклад в дело; 48 % - умеют сотрудничать,
адекватно оценить вклад других в дело; 33 % - умеют достичь поставленные цели, приложить волевые
усилия.
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что большинство детей умеют сотрудничать, умеют
высказывать отношение к работе других ребят, адекватно оценивать вклад других в дело. Гораздо сложнее
ребятам оценить себя, не завышая и не занижая действительных результатов собственного труда, сравнить
свои новые достижения с уже имеющимися, оценить уровень собственного продвижения в деле. Дети могут поставить цель для достижения определенного результата, с некоторыми затруднениями, при помощи
наводящих вопросов и рассуждений выделить соответствующие задачи. Однако для того, чтобы достичь
определенного результата в деле, необходимо выполнять определенные действия, прилагать волевые усилия. Именно в этом ребята испытывают некоторые трудности. Им еще сложно удержать в памяти четкую
цель и выполнять деятельность, не сбиваясь с намеченного пути. Именно поэтому для ребят оказывается
еще сложным процесс планирования и организации собственной деятельности [5, с. 107]. Данные проявления рефлексии находятся еще на стадии развития, а стандартные учебные ситуации не всегда выводят
ребенка на активную рефлексивную позицию. Следовательно, для того, чтобы дети могли в полной мере
развивать свои рефлексивные способности, необходимо использовать специальным образом организованную деятельность, специальные методы и приемы, например, метод проектов.
Таким образом, на основе анализа полученных результатов исследования актуального уровня развития
рефлексивных способностей учащихся можно сделать вывод о том, что для большинства детей характера
неравномерность в развитии рефлексивных способностей, различные компоненты которых представлены
с неодинаковой степенью выраженности.
Чтобы формировать рефлексивные способности младших школьников необходимо:
• Сделать рефлексию одним из компонентов содержания образования.
• Предоставлять возможность учащимся активно действовать в каждой конкретной ситуации, а затем
осознавать свои действия.
• Учителю самому владеть техниками организации понимания и выведения в рефлексивную позицию.
• Постоянно использовать специальные средства для организации учебного процесса.
• Стимулировать развитие у учащихся умений самоанализа и самооценки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ШКОЛЬНИКОВ КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Тасбулатова Д.Ж.
ГУ «Комплекс школа – детский сад»
поселка Шашубай Актогайского района
Карагандинской области
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақала неміс тілі сабағында жобалау жұмысының қолданысына арналған. Жобалау жұмысы
оқушылардың алған білімдерін практикада қолдана білу дағдыларының дамуына және қалыптасуына
септігін тигізеді. Оқушылар берілген тақырып аясында қажет мәліметтерді өз бетінше тек кітаптан
ғана емес, басқа да анықтамалық әдебиетін БАҚ материалдарынан, ғаламтордан шетел мектептерінің
өкілдерімен хат алмасу арқылы,оқушылардың шетел тілдерін мотивациясын көтеруде маңызды фактор
болып табылады.
Аннотация
В статье рассказывается об организации проектной деятельности учащихся на уроках немецкого
языка, их творческой работы через использования самостоятельной работы с информацией из разных
источников, в том числе интернета, вступая в переписку с зарубежными сверстниками, общаясь с “носителями языка” во время культурно-образовательных обменов, которые являются важным фактором
повышения мотивации к изучению иностранного языка и их успешной социализации.
Abstract
This article is devoted of using project works at the lessons of German language. Project works of the pupils
are contributed to forming and development skills of pupils in getting knowledge and using it in project works.
The pupils are received the possibility of realizing their creation works not only from the books but from other
sources: Internet, the reference book, magazines, entering by correspondence with foreign schools and intercourse
“the carrier of language, it helps do for studying foreign language and the achievment effects of education and
sozialisation.
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На современном этапе развития образования в Республика Казахстане возрастает потребность в образовании всесторонне развитых людей, способных самостоятельно мыслить и принимать решения, умеющих
отвечать за свои решения, коммуникативных и толерантных, с широким кругозором, умеющих добывать
необходимую информацию из различных источников, прогнозировать свои результаты, устанавливать
причинно-следственные связи.
Возрастает значимость развития новых способов образования, новых педагогических технологий.
Школа становится важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Сегодня, когда развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, отличающиеся мобильностью, конструктивностью, развитым
чувством ответственности, целью воспитания становится формирование личности учащихся, умеющих
работать как индивидуально, так и в группах, планировать и самоорганизовывать свою деятельность. Для
решения выдвинутых обществом задач воспитания личности требуются и такие новые способы организации образовательных процессов, как проектная методика с её особым нестандартным отношением к
развитию познавательных интересов ребёнка, оценки его деятельности, повышению у ребёнка чувства
собственного достоинства, как к себе, так к окружающим, а также к продукту своей деятельности.
Проектная методика является альтернативной формой образовательной деятельности и может рассматриваться как неотъемлемая часть образования и одним из направлений модернизации современного образования. Предмет «иностранный язык» способствует развитию личности учащихся, формированию его
внутренней мотивации к совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции, расширению
лингво-страноведческих знаний и применению их в различной речевой деятельности. Личность, как подчеркивает И.А. Зимняя, «выступает в качестве субъекта деятельности, она формируется в деятельности
и в общении с другими людьми и сама определяет характер и особенности протекания этих процессов».
Проектная деятельность учащихся строится на основе использования интерактивных методов обучения:
1. Педагогика сотрудничества, при которой личность школьника является субъектом проектной деятельности; строятся отношения «ученик - ученик», «учитель - ученик», «учитель - родитель», «ученик –
родитель.» Это способствует раскрытию творческого потенциала ребёнка.
2. Коллективная работа в группах. В условиях групповой работы происходит развитие ролевой деятельности в процессе обучения: ученики учатся сотрудничать, вырабатывать общую цель, ставить задачи,
ставить конкретные сроки во имя конечного успеха общей работы, развивать адекватную самооценку и
оценивать результат коллективного труда, исходя из своего вклада. При этом учащиеся развивают свои
умения и навыки творческой работы и преодолевают возможные противоречия между участниками проекта.
3.Индивидуализация обучения. Она предполагает как развитие индивидуального творчества школьников, так и творческой деятельности учителя. Роль учителя на разных этапах проекта меняется от роли
помощника, консультанта, координатора действий и источника дополнительной информации до функции
независимого эксперта на заключительном этапе. 		
Реализация принципа личностного подхода в процессе обучения позволяет создать оптимальные условия развития школьника как личности и субъекта развития и воспитательного воздействия. В отношениях
«ученик - ученик», «учитель - ученик»,
«учитель - родитель», «ученик - родитель» меняется роль родителей как участников образовательного процесса. Родители активно вовлечены в проектную деятельность: выступают в роли источника информации,
координатора, консультанта, развивают креативные способности своих детей, помогают активно использовать технические средства обучения, помогают им планировать свои действия, строить взаимоотношения, проявлять инициативу и преодолевать возможные противоречия, способствуют формированию творческой личности учащихся и ощущению психологической общности с педагогами и родителями.
Учащиеся получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию не только из учебников, но и из других источников: справоч282

ной литературы, материалов СМИ, интернета, вступая в переписку с представителями зарубежных школ,
общаясь с “носителями языка” во время международных культурно-образовательных обменов и т.д .
Oрганизация международных программ обмена школьников как нельзя лучше способствует пониманию у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры (Развитие и воспитание). Участие в программах обмена между школьниками из разных стран способствует и активизирует
развитию речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенции,
которые являются составляющими иноязычной коммуникативной компетентности.
В новом государственном образовательном стандарте ставится вопрос не просто о процессе обучения,
но о воспитании и социализации учащихся. И эти задачи эффективнее решаются в ходе реализации международных программ обмена школьников, так как это не формальное проведение каких- то мероприятий,
а совместная деятельность детей друг с другом и детей и учителей, в процессе которой происходит формирование компетентностей, осуществляется личностный подход, реализуются межпредметные умения и
всё это носит ярко выраженный практико-ориентированнный подход.
Программа школьного обмена обеспечивает высокую мотивацию к изучению и использованию немецкого языка в разнообразных формах общения, развивает коммуникативно-речевую и социокультурную
компетенции путем обучения осмысленному восприятию ценностно- значимой информации из области
молодежной культуры, формирует сознательный подход к овладению речевыми и языковыми средствами
общения, целенаправленно формирует ценностно- ориентационные представления о национально- культурной среде зарубежных сверстников.
Эта программа будет полезна всем, кто готовится к длительной жизни или работе за границей, желает
в совершенстве изучить язык, находясь в языковой среде, и на себе испытать особенности национального
характера носителей языка. Школьный обмен должен помочь молодому поколению понять, насколько
важны Республика Казахстанско-германские отношения сегодня для будущего, потому как завтра молодые будут отвечать за политику, экономику, культуру наших стран.
Первым этапом стала работа по сбору и обработке информации о немцах, проживающих в нашем поселке. Все эти темы были распределены между разными классами или группами и конечным результатом
должны были стать презентации. Созданные школьниками презентации являлись первым уровнем результатов – приобретение знаний, первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения этого уровня особое значение имело взаимодействие учеников со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Вторым этапом стала демонстрация презентаций в своём классе другим группам, обсуждение содержания и иллюстративного материала и создания одной презентации от класса с включением фрагментов из
всех трёх презентаций. Был достигнут второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и ценностного отношения к социальной реальности в целом и базовым ценностям общества. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имело взаимодействие школьников между собой
на уровне своего класса. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает)
Третий этап: подготовленную от класса презентацию показывали с рассказом на немецком языке другим классам в параллели, а затем используя материалы презентации, проводили для них викторину. На
этом этапе достигался третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды своего класса юный человек становится социальным деятелем,
гражданином, приобретает готовность к поступку.
Достижение трёх уровней результатов проектной деятельности (речь идёт о программах международного обмена школьников) увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей, и не только, у учеников формируется коммуникативная компетентность.
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Все этапы подготовительной работы, конкурсы, выступления, творческие работы способствовали развитию сотрудничества на разных уровнях: дети – дети, учителя – дети, учителя – учителя, дети –родители,
учителя родители, раскрытию творческого потенциала, успешности каждого участника проекта, формированию компетентностей необходимых для общения и получения знаний, желанию повысить свой уровень
владения немецким языком, резко увеличился интерес к программе по обмену, и конечно же осознание
каждым участником этого проекта себя социальным деятелем, что в конечном итоге привело к появлению
эффектов воспитания и социализации всех участников этого большого проекта.
В 2004 году учащиеся ресурсного центра «Альянс», объединяющего 4 сельские школы сел Тасарал,
Торангылык, Ортадересин, Шашубай, приняли участие в международном образовательном проекте по
обмену молодёжи и школьников по линии Гёте-института г. Алматы, в котором участвовали 18 школ
Республика Казахстана и 4 школы Киргизии. На этот конкурс был представлен исследовательский проект
«Немецкая кухня», основанный на интеграции таких учебных предметов, как немецкий язык, математика, информатика, технология, зарубежная литература, изобразительное искусство и музыка. Благодаря
слаженной творческой совместной работе учеников, педагогов и родителей, проект был удостоен высшей
награды - поездкой в Германию.
Так начались сотрудничество и дружба партнерских школ ресурсного центра и Основной школы им.
А.С. Пушкина города Берлин. В течение четырех лет в Германии побывали 30 учащихся нашей школы.
Проект дал возможность познакомиться с Германией, увидеть немецкий язык в различных аспектах, найти
новых друзей ребятам двух стран, а также открыть для себя новые перспективы расширения социокультурного пространства.
Глубже познакомиться с национальными традициями и особенностями быта казахского народа немецкие сверстники смогли, благодаря гостеприимству магнитной школы села Тасарал Ресурсного центра
«Альянс». Наших гостей принимали в юртах, где они отведали казахские национальные блюда. Незабываемые впечатления остались у них после катания на верблюдах.
Семьи с волнением и радостью принимали ребят из Германии. Гостеприимство и материнская забота,
открытость в общении и радушие всегда поражали немцев. По словам берлинских коллег, дети в новой
для них атмосфере менялись неузнаваемо: скрытные становились более открытыми, необщительные и
обособленные - более активными и добродушными. В своих письмах они пишут: «Моя казахская семья
относилась ко мне как к члену своей семьи… Благодаря семье, в которой жил, я полюбил Республика Казахстан и хочу вернуться туда…».
Во время культурно-образовательных обменов со школой в Берлине нашими учениками были выполнены проекты: “Незабываемая поездка по Берлину”, “Любимое немецкое блюдо ”, “ Технический музей“,
“ Музеи на острове” В процессе работы школьники знакомились с образом и уровнем жизни рядовой
немецкой семьи и достопримечательностями столицы Германии. Аналогичные проекты выполнялись на
“Республика Казахстанском” материале: школьники выпускали немецкоязычные буклеты совместно с родителями для гостей школы с представлением не только достопримечательностей городов Астаны и Караганды, но и города Балхаш, а также прекрасной природы Актогайского района.
Именно в таком диалоге культур лучше познаёшь культуру своей страны, проникаясь уважением к
другим народам. Несомненно, велика роль школьных обменов, международных конкурсов в возможности
приобщения к культурным ценностям носителей изучаемого языка, в формировании толерантного сознания и способности участвовать в непосредственном диалоге культур.
Для нас представляет огромный интерес опыт Германии в сфере охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, развития альтернативных источников энергоснабжения. В 2010
году, завершая Год Республика Казахстана в Германии, инициативная группа старшеклассников РЦ и магнитной школы Тасарал приступила к работе в Международном экологическом проекте «Вода и энергия».
Ребята работали увлеченно, в тесном сотрудничестве с учителем биологии Когай Ю.В. и родителями над
международным экологическим проектом « Вода и энергия». Так, ученик Цой Р., вместе с отцом представил в своём проекте подробную информацию об экологическом состоянии озера Балхаш, Рахметбекова
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А. совместно с мамой представила фотографии и обзор состояния озера Балхаш в настоящее время.
Учащиеся Хан А., Белова И., Омаров Э., Кожаш Е.., в сотрудничестве с КазНИРХ проводили экспертизу
воды. В ходе практических исследований ребята изучили состав гидробионтов озера Балхаш и исследовали состояние её берегов, сделали опрос рыбаков, произвели обход берега, выявив причины загрязнения.
В данном международном проекте сельские учащиеся (пос. Шашубай, село Тасарал и село Ортадересин) получили призовое третье место. Их коллективная работа была отмечена сертификатом и дипломом третьей степени, а школьная библиотека пополнилась ценными книгами, которые были подарены
организаторами конкурса. Интерес к изучению немецкого языка в школах ресурсного центра возрастает,
благодаря вовлечению школьников в проектную деятельность, которая, безусловно, развивает в ребятах
не только языковую компетенцию, но и жизненно важные компетенции, имеет конкретный, созидательного характера результат их исследований. Поэтому 2011-2012 учебный год стал для ребят следующей
ступенькой в познании мира через метод проектов. 15 учащихся школы приняли участие в конкурсе исследовательских проектов по международной Программе обмена школьников и молодежи по линии Гете-института г. Алматы по теме «20 лет распада Советского Союза, 20 лет падения Берлинской стены».
Работа рассматривала условия сохранения идентичности немецкого народа в период Советского Союза и в
условиях современного независимого Республика Казахстана. В основу содержания проекта входили материалы, связанные с сопоставлением реальных фактов из жизни конкретных жителей поселка Шашубай,
а также интервью с работников из немецкого общества «Wiedergeburt» города Балхаш. Благодаря победе
в конкурсе по международному проекту по обмену молодежи и школьников по линии Гёте-института г.
Алматы, наши учащиеся в октябре 2012 г. вновь посетили своих немецких сверстников. Это уже вторая
совместная победа шашубайских школьников и ребят из магнитных школ ресурсного центра. В этом году
нашим партнером является гимназия города Вайльмюнстер, который находится в западной части Германии на федеративной земле Гессен.
Тесное общение немецких и шашубайских учащихся, их проживание в гостевых семьях и регулярное
посещение школьных занятий и внешкольных мероприятий формировало позитивный образ страны изучаемого языка, расширяло реальную мотивацию для изучения иностранного языка и иной культуры.
В ходе обмена самым главным являлось правило – принимать решения совместно, учитывая интересы
каждого, в чем-то отказывать себе в пользу интересов другого. Ребята научились брать на себя ответственность за другого, совместными усилиями каждый включался в рабочие моменты, и что не менее важно
– в общий досуг. Школьный обмен не будет ограничиваться только нашей поездкой в Германию. Ребята
будут писать статьи, создавать видеоролики, фотоколлажи, своими впечатлениями они поделятся обязательно на страницах региональной прессы, а также с другими школьниками на школьных конференциях.
А на следующий год приедут к нам с гостевым визитом и с не меньшим интересом будут изучать культуру,
быт нашего народа.
Таким образом, можно сделать вывод, что проектная методика, будучи личностно-ориентированной
по своей сути, способствует формированию личности учащихся в совместной проектной деятельности.
Развиваются умения и навыки проектно-исследовательской самостоятельной работы. Повышаются мотивационные механизмы, развивается интерес к расширению знаний в избранной области исследований.
Углубляются умения учащихся анализировать, синтезировать и классифицировать полученную информацию, ставить проблему, конкретизировать задачи и цели на этапах работы и конечную цель проекта.
Учащиеся в процессе работы над проектом находятся в едином поле личностного общения с педагогами
и родителями и ощущают психологическую общность с ними. Совместная работа учит их доводить свою
работу до логического конца, оформить и представить результаты своего труда, получить удовлетворение
от проделанной работы.
А также, реализуя межкультурные образовательные проекты, коллективы школ ресурсного центра
развивают международное сотрудничество для того, чтобы сельские выпускники могли сосуществовать
в общем планетарном доме, то есть быть толерантными, мобильными и свободными в современном
мире.
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Математика сабағында сыни тұрғыдан ойлаудың тиімділігі
Тастанбекова Г. М.
Жалпы білім беретін №84 мектептің математика пәнінің мұғалімі
Алматы қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін
арттыру курсының жаңа форматтағы бағдарламасының сыни тұрғыдан ойлауды үйрету модулін математика сабағында қалай тиімді қолдану әдістері мен тәсілдерін өз тәжірибесінде іске асыруын ортаға
салады.
Аннотация
В этой статье указано то, что в ходе переподготовки учителей новой формации модуля критического
мышления по изучению и преподавания предмета математики и с формами и методами в процессе изучения данного предмета.
Abstract
This article states how the module of critical thinking effectively used in the process of learning and teaching
mathematics and with the forms and methods of studying this subject.
Қазіргі уақытта оқушылардың білім сапасының төмендеуі, сабаққа қызықпауы қоғамның мәселесі
болып тұр. Осы мәселені шешу үшін, оқушылардың танымдық қызғушылығын арттыру мақсатында оқу
үрдісінде өзгерістер енгізу қажет болды. 2012 жылдың 3 сәуір - 28 маусым аралығында Талдықорған
қаласында өткен жаңа форматтағы Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері
педагогтерінің біліктілігін арттыру курсының бағдарламасынан осы сұрақтың шешімдерін таптым. Осы
уақытқа дейін дәстүрлі оқытудан дәріс алып келген оқушылар жаттанды білімдерін өмірде, практика
жүзінде дұрыс іске асыра алмай келе жатқанын баршамыз білеміз.
«Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін
сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.» [1]. Осы мақсатқа
жету үшін, оқушының өзіне деген сенімділігін арттыруда, өз ойын толық жеткізе алатын жеке тұлға
тәрбиелеуде мұғалімнің атқаратын ролі зор. Сондықтан да мұғалім өзіне деген сенімділігі жоғары, өз
пәнін жете меңгерген, құзіретті мұғалім болуы тиіс.
Оқушылардың қалай оқитыны туралы айтатын болсақ осы уақытқа дейін біз дайын нәрсені беріп,
соны ертеңіне айтып бергеннін талап етіп келдік. Ал бұл бағдарламадан түсінгенім «Дайын нәрсені
бермей» өзіне жасатып, олардың өздерінің ізденіп, талқылай келе, өзін-өзі бағалап, дұрыс шешімді
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қабылдауына ықпал жасау. Осы уақытқа дейін мұғалім «басқарушы» оқушы «орындаушы» болып келді.
Ал мұндағы негізгі мақсат оқушыны жеке тұлға ретінде қарап, сыни тұрғыдан ойлауға, өзін және өзгені
адал бағалауға және бәсекеге қабілетті азамат болып тәрбиеленуіне дұрыс бағыт – бағдар беру. Бұл
курстың мазмұны да, өткізілу тәртібі де бұрынғылардан өзгеше болды. Мұнда білім берудегі Кембридж
тәсілінің теориялық негіздерін, сабақта пайдаланылатын жеті модульден тұратын білім беру мен білім
алудағы жаңа тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау, білім
беруде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және дарында балаларды
оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту, білім берудегі басқару және
көшбасшылықпен таныстым. Мұғалімдердің біліктілігін көтеру курсының бағдарламасы бойынша
сабақ барысында мұғалім аз сөйлеп, оқушы көп сөйлеуіне көп көңіл бөлінеді. Ортада оқушы, мұғалім
тек «бағыт беруші» болады.
Оқушылардың оқуға деген мотивациясын көтеру үшін олардың оқуына, сана сезімі, ой қорытындылай
білу қабілетіне, қиындықтардан шыға білуі немесе ізденуіне, өз ойын дұрыс тиянақты жеткізуіне қол
жеткізуіне мұғалім тарапынан көп көмек керек екені белгілі.
Сапалы оқыту дегеніміз заман ағымына ілесе алатын білімді, білікті, жеке тұлға тәрбиелеу. Осы
жетістікке жету үшін біріншіден сабақтың ұйымдастырылуының дұрыс болуы өте маңызды.
Сабақ сайын әр оқушының ерекше қабілеттері көрініп отырады. Қабілетсіз бала болмайды, осы
қабілетті дамыту арқылы дарыны ашылады. Барлық оқушыны бір деңгейде қарамай, олардың есте сақтау
қабілеттері, жас ерекшеліктері, зияткерлігі әр түрлі болғандықтан, әрбір оқушыға жеке қарым-қатынас
болғаны дұрыс. Әрбір оқушының келешекте жақсы азамат болып шығуы үшін оның ішкі мотивациясын
ашу керек. Ішкі мотивация - баланың өзіне-өзінің сенімдігі, әрбір сұрақты талдай алатын, сол талдаудан
қорытынды шығара алатын болуы керек.
«Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол маңызды мәселелерді талқылауды
және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды.» [2]. Осы теорияға сүйенсек, математика пәнінде сыни
тұрғыдан ойлау әрбір есепті шығару барысында болатын табиғи құбылыс екенін түсінеміз. Себебі әр алуан
есептерді шығару кезеңінде оқушы оны ой елегінен міндетті түрде өткізеді. Сыни тұрғыдан ойланатын
оқушы әрқашанда өзіне сенімді, істеген ісіне жауап бере алатын болады. Өз тәжірибемде математика
сабағында қойылатын төменгі деңгейдегі сұрақтар қоймай, оқушыны ойландыратын сұрақтар қоямын.
Мысалы: тіктөртбұрыш пен параллелограмның айырмашылығы неде? ұқсастығы қандай? квадраттық
функцияны басқа функциялардан қалай ажырытуға болады? деген сұрақтар қою арқылы іске асырамын.
Әрбір қойылатын сұрақтар оқушының жас ерекшелігіне қарай ұйымдастырылуы керек. Оқушыларды
сыни тұрғыдан ойланту үшін ұйымдастыру кезеңінің өзінде суреттердің, фигуралардың, формулалардың
қималарын жинақтау арқылы ойлантуға болады.
«Сыни тұрғыдан ойлау мәнмәтінді есепке ала отырып, бақылау мен тыңдау арқылы дәлелдер жинастыру
және шешім қабылдау үшін талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытуды қарастырады.
Сыни тұрғыдан ойлаудың бұл дағдылары төмендегідей сипатталады:
· бақылау;
· талдау;
· қорытынды;
· интерпретация.» 3.
Осы теорияны негізгі ала отырып, сабақтарда жаңа тақырыпты түсіндірместен бұрын оқушылардан осы
тақырып туралы не білетіндігі, оған қандай мысалдар келтіре алатындығы туралы сұраймын. Тақырыпқа
байланысты тәжірибе жасауға мүмкін болған жағдайда тәжірибе жасатамын. Сыни тұрғыдан ойлауды
үйрету үшін геометрия сабағында өте тиімді екеніне көзім жетті. 11 сыныпта «Призма және оның бетінің
ауданы» тақырыбында фигураны сырттай қарап, оны бақылап, оқушылар өздері салады. Фигураны салып,
оған талдау жасай отырып, оның әрбір элементтерін табаны, биіктігі, бүйір беті, қырын көздерімен көреді.
Осындай тәжірибенің нәтижесінде призманың бүйір бетінің ауданын оның жақтырының аудандарының
қосындысы екенін анықтап, тақырыпты түсінгендерін есеп шығару барысында дәлелдей алды. Осы
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сияқты әрбір фигураны және тақырыпты өздері ашса, олар оны өмірде практика жүзінде де іске асыра
алады.
«Александердің (2004) Диалогтік оқытуға сәйкес сыныпты қолданбалы зеттеуді зерделер болсақ,
оқушылардың ой – пікірлері назарға болмашы ғана алынатын сыныптағы қарым – қатынастың дәстүрлі
моделі диалектикалық және диалогтік педагогика тұрғысынан күмән туғызады. Көзбен көру және ауызша
ақпарат көздерімен тікелей қарым – қатынас жасау балаларға дәйектеу дағдыларын шынықтыруға
және жеке тәсілдермен білім алуға мүмкіндік береді және формалды түрде оқуды азайтады. Олар кітап
арқылы білім беру сияқты дәстүрлі тәсілдерге наразылық білдіреді және мұғалімдер білім мен зерттеу
үрдістерін басқармай, бағыттап отыру үшін өздерінің ролдерін қайт ақарастыруы керек» [4]. Бұл теорияда
оқушылар диалогтік оқыту арқылы сыни тұрғыдан ойлаулары дамиды. Бір – біріне түсіндіре, үйрете
отырып, оқушылар өздері жақсы түсінеді. Сондықтан диалогтік оқытуды сыни тұрғыдан ойлаудан жеке
қарастыруға болмайды.
Оқушының әр орындалған жұмысы бағалауды қажет етеді. «Бағалау» термині «жақын отыру» дегенді
білдіретін латын сөзінен шыққандығы кездейсоқ емес, себебі бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа
адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін
немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. Бұл жорамал ресми тестілерден және емтихандардан
бастап мұғалімдер сыныптарда күніне жүз рет өткізетін бейресми бағалауға дейінгі бүкіл бағалау спектріне
қатысты. Бұған қарамастан, бағалау түрлі нысанда болуы мүмкін: бір тестілер қолдағы қарындаш пен
қағаздың көмегімен жүргізілсе, басқалары сыныптағы әдеттегі сөйлесу кезінде сұрақ қоюға негізделеді:
бағалаудың барлық түрлеріне жалпы сипаттамалар тән.» [1]. Оқушыны бағалау өте үлкен жауапкершілікті
қажет етеді. Бағалауда болып жататын келіспеушіліктер көптен мазалап жүрген ой. Сондықтан оқыту
үшін бағалау және оқытуды бағалауда критерийлер арқылы бағалау өте тиімді. Сондай – ақ оқушыларды
оқыту үшін бағалауды мақтау мен мадақтау арқылы іске асырған жөн. Бағалау оқушы үшін өте
маңызды екені белгілі және оқушының әрбір еңбегі бағалануы тиіс. Критериалды бағалау оқушылардың
белгілі бір жетістіктерге жету үшін өздерін бағалауы, өздеріне сыни тұрғыдан қарауға, жеке тұлға ретінде
түсінуіне, оларды білмегенін білуге, өз кемшіліктерін анықтауға, өздеріне әділ баға беруге, басқа көзбен
қарауға жетелейді. Оқушылар өздеріне емес жасаған жұмыстарына баға беруді үйренеді. Ойындағыдай
баға алмаса, оқушының көңіл – күйі түсіп, өзін төмен сезінеді. Баланың осындай қолайсыз жағдайға
түспеуі үшін, оны мақтап сенімділігін арттырған дұрыс. Қазіргі білім саласында 5 баллдық бағалау
жүйесінің жеткіліксіз екені барлық жерде айтылыпта, жазылып та жүр. Бала дұрыс бағаланбаса сыртқы
әсерлерден ішкі мотивациясы оянбай , оқушы одан сайын құлдырап төмен кете береді. Сабаққа деген
ынтасы кемиді. Сондықтан оқушыны жеке тұлға ретінде қарап, оның ішкі мотивациясын ашу мұғалімнің
міндеті.
Мен өзімнің іс тәжірибемнен кішкене үзінді көрсеткім келеді. 7 сынып алгебра пәнінен «Көпмүшелер»
тақырыбына бақылау жұмысының критерийлері:
1. Ұқсас мүшелерді біріктіріңдер
3х2-4х+1-х2+3х
5у6-3х3+8-6у6+5х3
5+10х-6х2-3х2+10х-4
2. Өрнекті ықшамдаңдар
6х(2х-1)-7
2(5х-4у+1)-3(3х-3у+1)
а+в+с-(а-в-с)
7(2а+5в)-5(3в-4а)
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Критерийлер А
Дискрепторлар
1
Төмендегі критерийлердің бірде біріне қол жеткізген жоқпын
2
Ұқсас мүшелерін анықтай аламын
3
Ұқсас мүшелерін біріктіру ережесін білемін
4
Бірмүшені көпмүшеге көбейту ережесін білемін
5
Көпмүшені құрастыра аламын

0
1
1
1
1

Критерийлер В
Дискрепторлар
1
Төмендегі критерийлердің бірде біріне қол жеткізген жоқпын
2
Ұқсас мүшелерді біріктіре аламын
3
Таңбаларын ажырата аламын
4
Бірмүшені көпмүшеге көбейту ережесін пайдалана аламын
5
Көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесін пайдалана аламын

0
1
1
1
1

Критерийлер С
Дискрепторлар
1
Төмендегі критерийлердің бірде біріне қол жеткізген жоқпын
2
Бірмүшені көпмүшеге көбейтуді қатесіз орындаймын
3
Көпмүшені көпмүшеге көбейтуді қатесіз орындай аламын.

0
1
1

Бағалау
«5» - 10-9 балл
«4» - 8- 7
«3» - 6- 5
«2» - 5 төмен
Оқушылар өздерін бағалар сәтінде өте мұқият екенін аңғардым. Сондықтанда бағалауда да сыни
тұрғыдан ойлау бірге жүретінін көруге болады.
Рефлективті мұғалім заманауи талабына сай кәсіби – педагогикалық, тәжірибелік шеберлігі жоғары,
білім беруде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды тиімді қолданғаны абзал. Мысалы
оқушылар күнделікті сабақ барысында түсірілген фото мен видео көрудің арқасында өздерінің
кемшіліктері мен жетістіктерін байқады. Сол кемшіліктеріне өздері сыни көзбен қарай отырып, өздерін
өзі реттеуге жетелеген тікелей ақпараттық – коммуникациялық технологияның тигізген әсері мол.
Оқушы жас ерекшеліктеріне сәйкес білім ала отырып, өзінің басқа оқушыларға қарағанда белсенді,
танымдылығы жоғары екендігін көрсетеді.
Мұндай оқушылар тек өзіне немесе мектепке ғана емес өз мемлекетімізге әкелетін табысы көп,
сондықтан оның бойындағы танымдық қабілетін ашу, әрбір дұрыс қадамын мақтау арқылы өзіне деген
сенімділігін арттыру мұғалімнің міндеті. Оқушының өзіне деген сенімділігін арттыру үшін оны мақтау,
көп сөйлету, өз ойын жеткізуге жетелеу, өзіне сыни тұрғыдан бағалай білуге тәрбиелеу керектігін түсіндім.
Оқушымен диалогті оқытуды пайдалана отырып, осы бағдарламадан үйренген стратегиялық іс - әрекет
оқыту үшін бағалауды қолданып, яғни, оқушыны сұрақтан сұрақ туындата отырып, логикалық ойлау
қабілетін дамытатын сұрақтың жауабын өзінің анықтауына көмек беремін. Негізі мұғалім мен оқушы
арасында жақын қарым – қатынас болып, бірін – бірі түсіне білсе, мұғалім дұрыс бағыт беріп, демеу бола
алса нәтижеге жетуге болатынына көзім жетті.
Математика сабағында әр тапсырманы орындаған кезде оқушы сыни тұрғыдан ойланады. Сыни
тұрғыдан ойланбай қадам басу мүмкін емес. Сондықтан дарынды және талантты балаларды оқытуда
сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы қатар жүреді.
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Қорыта келе, әрбір мұғалім өз іс - тәжірибесі туралы үнемі ойланып, оны толықтырып, кеткен
кемшіліктері болса жойып, үнемі ізденіс үстінде болуы керек. Осы бағдарламадағы модульдерді тиімді
пайдаланған мұғалім жан жақты дамыған, алға қойған мақсатына жете алатын, дамыту жұмысының
көшбасшысы, бәсекеге қабілетті бала тәрбиелейтін, алған білімін өмірде дұрыс пайдалана алатын
оқушы тәрбиелейді. Сыни тұрғыдан ойланатын сұрақтарды дұрыс ұйымдастырған мұғалім, математика сабағында оқушыларды үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік тудырады. Математика сабағында сыни
тұрғыдан ойлаудың тиімділігін осы бағдарламаның модульдерін іске асыруда көзім жетті. Сыни тұрғыдан
ойлайтын оқушы да, мұғалімде өзіне сенімді, белсенді, келешекке сенімі мол, жаңалыққа жақын болады.
Мұғалім өзгерсе, қоғам өзгереді. Қоғамды өзгертетін біздің шәкірттеріміз. Қазіргі мақсатымыз
оқушыға бағытталған оқу болғандықтан оқушы бағалау үшін оқымайды, керісінше оқу үшін бағаланады.
Осылайша сабақтарда оқушының ойлауына, өз ойын тиянақты жеткізе алуына, өзіне, өзгеге сыни тұрғыдан
қарап, баға бере алатындай мүмкіндік тудыру керек.
Әдебиеттер тізімі
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық
2. Shulman, L.S., (2007).”Good teaching”. [«Жақсы оқыту».]Box content in S Loeb, C Rouse & A. Shorri
(eds) “Introduciong the Issue”, in The Future of Children. [«Мәселені енгізу», «Балалар болашағы»]
3. Alexander, R. J., (2001). Culture and Pedagogy: International comparisons in primary education.
[Мәдениет және педагогика: бастауыш білім берудегі халықаралық салыстыру] Oxford, Blackwell Publishers.
4. lexander, R. J., (2008). Towards Dialogic Teaching. Rethinking classroom talk. [Диалогтік оқыту.
Сыныптағы әңгімені қайта қарау.
Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында сыни ойлауды дамыту
мүмкіндіктері
Ташаева Г.Қ., Бижанова М.С.
№35 мектеп-лицейі, №8 ДБМОМ,
Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Авторлар қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында сыни тұрғыдан ойлау мен жазу жобасының тиімділігіне
көп көңіл аударды. Жаңа технологияларды ұтымды пайдалану сапаға жетудің бірден-бір жолы екенін
көрсете білдік. Осы жоба оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына өзіндік әсерін тигізетіндігі сөзсіз.
Жаңа технологияға негізделген сабақ – нағыз сапалы сабақ.
Аннотация
Авторы в своей работе уделяют большое внимание применению «Технологии критического мышления через чтение и письмо» на уроках казахского языка и литературы. Ими доказано, что путь к достижению качественного образования - в успешном использовании новых технологий.
Abstract
The authors pay great attention to the creative usage of “Critical thinking technologies through reading and
writing” at Kazakh Language and Literature lessons. They prove that the way towards the achievement of quality
education is in the successful usage of new technologies.
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«Надан жұрттың күні - қараң, келешегі тұман»,-деп М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі
- білімді ұрпақ. Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды
тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың
шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Оқушы қабілеті дегеніміз - оның педагогикалық ықпал
аясында білім алу әрекеті, жеке тұлғаны дамыта оқыту әдістері, оның шығармашылық қабілетінің дамуына әсерін тигізеді. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі - жаңа технология негіздері
болып табылады.
«Мұғалімнің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен әлдеқайда жоғары болу керек. Ол үшін жаңа
формацияның педагогы қажет” деген» Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев.
Қазіргі кезде қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын талап - жаңа технологиялық әдістерді
қолдана отырып, сапалы және терең білім беру, олардың ойлау, көру қабілеттерін жетілдіру, уақытты
дұрыс пайдалану, әртүрлі әдістерді қолдану, сабақты мазмұнды да қызықты өткізу, мұғалімнің жеке
басының интелектісін дамыту, оқу іс-әрекетін, өтілетін тақырып мазмұнын аша білу. Жеке тұлғаны дарынды, білімді де білікті етіп шығару - мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 1. Бұған жету үшін оқытудың
жаңа инновациялық технологиясын қалыптастыру қажет. Атақты ғалым В.М.Шепель «Технология, бұл –
өнер, шеберлік, іскерлік әдістердің жиынтығы, жағдайдың өзгеруі»,-дейді.
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің алдында
тұрған негізгі мақсат – тіл үйрету, мемлекеттік тілді меңгерту, осы тілде дұрыс сөйлеу, сауатты жазу
дағдыларын қалыптастыру, грамматикалық ережелер мен сөйлем құрылысын меңгерту. Өзге тілді оқытуда
бірден-бір тиімді әдіс – сын тұрғысынан ойлау әдісі деп ойлаймыз. СТО-дағы мұғалімнің басты міндеті оқу материалын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра
отырып, алға қойылған міндеттерді түсіндіру, оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын іздестіру.
Оқушының ойлау қабілетін байытуға игі ықпал ететін жаңаша оқытудың бір түрі – оқу мен жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Сын тұрғысынан ойлау әдісі оқытуда дамыған технологияға жатады. Бұл иллюстративті-түсіндірмелі,
ішінара іздену, проблемалық, пікір-сайыс, ойын, шығармашылық, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің
жиынтығы. Сын тұрғысын оқу-тәрбие үрдісінде басқару мен ұйымдастырудың тиімділігі оқушылардың
өз алдына белсенді дамуына негізделеді.
Сын тұрғысында ойлау әдісі мұғалім қызметінде ұйымдастыра оқыту, оқушылардың жеке топпен
жұмыс жасау негізінде білім алуымен ұштасады. Бұл стратегия оқушының жекелеген мүмкіндіктері мен
қабілеттерін ашуға бағытталады. Осы 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 [2].
Сын тұрғысынан ойлау - сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл деңгейде ойлау тек ересек адамдарға,
жоғары сынып оқушыларына тән деп ойлау аса дұрыс түсінік емес. Жас балалардың да бұл жұмысты
дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып белгілі бір жетістіктерге жетері
сөзсіз. Оған осы жобамен жұмыс жасау барысында көз жеткіздік. Бұл технологияның ішкі құрылымында
ерекшелік бар. Бұл құрылым - 3 деңгейден тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта
пайдаға асуы қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай жинақтай отырып, ішінен
қажеттісін алуға үйретеді.
СТО үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы шарт.
Оқушыларға ойлануға рұхсат беру;
Оқушылардың әр түрлі идеялары мен пікірлерін тыңдау;
Үйренудегі оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау;
Сенімділік.
Осы технологиямен жұмыс барысында оқушылар іс-әрекетінен мына өзгерістерді байқауға болады:
Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға үйретеді.
Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары қалыптаса бастайды.
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Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын еркін жеткізе білуге дағдыланады.
Оқушылар сабақтың басынан-бастап білімді игеруге белсене кіріседі, қызығушылығы артады.
Сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше белсенділік пайда болады.
Өзін-өзі бағалай біледі.
Саралауға үйренеді.
Ғылыми жұмыспен айналысуға қызығушылық танытады.
Өз пікірін қалыптастырып, «мен» деген рөлін көтере алады 3..
Сыни тұрғыдан оқытудың бірінші кезеңі қызығушылықты оятудан басталады. Бұл үрдіс бұрынғы
білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан тұрады. Оқушы жаңа ұғымдарды, тұсініктерді өзінің бұрынғы
білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. Сондықтан да сабақ жаңа тақырып төңірегінде
оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтаудан басталады. Бұл кезеңнің екінші мақсаты – оқушының
белсенділігін арттыру. Өйткені үйрену – енжарлықтан гөрі белсенділікті талап ететін – іс-әрекет. Оқушы
өз білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Осыдан соң оқушы
жаңа білім жайында ақпарат жинап, оны байырғы білімімен ұштастырады.
Жаңа сабақты өз бетінше меңгеру немесе мағынаны тану кезінде түртіп алу немесе INSERT стратегиясын пайдалану – оқығанын түсінуге, өз ойына басшылық етуге үйрететін ұтымды жол. Бір әңгіменің соңына
тез жету, оқығанды есте сақтау, мәнін есте сақтау – күрделі жұмыс, сондықтан да оқушылар арасында
оқуға жеңіл-желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі кездеседі. Мағынаны
түсінуде INSERT пайдалану - аталған кемшіліктер болдырмаудың бірден-бір кепілі. Үйренушілер білетінін
анықтап, білмейтінін белгілеп, сұрауға әзірленеді. Бұл әрекет арқылы жаңаны түсіну үшін бұрынғы білім
арасында байланыстар құрауға дағдыланады.
Күнделікті оқыту барысында өзіне, басқаға сын көзбен қарау баға беру назардан тыс қалып жатады.
Үйге тапсырма беру, оны түсіндіру, баға қою сияқты шараларға уақыт жіберіп аламыз. Сын тұрғысынан
ойлауды дамыту бағдарламасында бұл сабақтағы аса қажетті мәнді, маңызды әрекет – «Ой толғаныс»
кезеңі. Бұл кезеңде оқушы не үйренгенін саралап, салмақтап оны қандай жағдайда , қалай қолдану
керектігін ой елегінен өткізеді. Ой толғанысты тиімді етуге лайықталған «5 жолды өлең» «Венн» диаграммасы, «Еркін жазу», «Семантикалық карта», «Т» кестесі сияқты стратегияларды тапсырмалардың
ауыр-жеңілдігіне қарай лайықтап қолданып жүрміз. Олар оқушылардың бүр-бірімен ой алмастыруын
қамтамасыз етеді. Әр оқушы өз шығармашылығын көрсете алады [4].
Автордың орындығы стратегиясы арқылы төмендегі нәтижелерге қол жеткізуге болады:
Психологиялық қайшылықты жеңіп, көпшіліктің алдында сөйлеуге үйренеді.
Суырылып шығып, белсенділік танытуға, алға ұмтылуға, жаттанды пікірден өзгеше ой айтуға
дағдыландырады.
Логикалық пайымдауы жоғарылап, тіл байлығының молаюына, сауатты, қатесіз сөйлеу дағдысының
қалыптасуына ықпал етеді.
Шығармашылық ізденісі артып, өзіндік «менін» қоршаған ортаға танытуға тырысатын белсенділік
қалыптастырады.
«Оқу мен жазу арқылы арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасымен жұмыстанып
жүрген мұғалімдер бұл сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға,
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал ететіндігіне келіседі деп ойлаймыз. Ал, оқушылар сабақтың
қызықты, жеңіл өтетіндігін, ұжымды бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі әрі
тиянақтылығы артатындығын дәлелдеп жүр.
Білімнің нәтижелілігі пәннің оқытылу сапасына тікелей байланысты. Қазақ тілі мен әдебиетінің сапасын арттыру – бүгінгі күннің басты талаптарының бірі. Оқытуды сапаландыру мәселесіне көптеген педагог әдіскер-ғалымдар жан-жақты талдаулар беріп жүр (И.Т.Огородников, В.П.Беспалько, Ш.П.Раченко,
Ю.К.Бабанский). Ю.К.Бабанский өз анықтамасында: «Сапаландыру – нақтылы жағдайда кез-келген
міндетті шешудің ең тиімді нұсқасын таңдау».
Қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың тиімділігін, сапасын аррттыруда «Оқу мен жазу арқылы сыни
тұрғыдан ойлау» бағдарламасының стратегияларын ұтымды пайдалану оқытудың шығармашылық сипатын күшейтуде маңызы ерекше.
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Әдіскерлер А.Шульц, С.Сятковскийдің «Қазіргі таңда оқытудың түрлі әдістері мен құралдарының
сабақтаса бірігуі және олардың етене қолданылуы сабақ сапасын арттырады» деген пікірлеріне біз де
қосыла отырып, сыни тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегияларының өміршеңдігіне толық көз
жеткіздік.
Мысалы, 11-сыныпта М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» шолу ретінде ғана өтіледі, жан-жақты талданбайды. Мәтінді толық игерту мәселесі сыныптан тыс оқу соған қатысты жүргізілетін жұмыстар үлесіне
тиді. Солардың бірі ретінде оқушыларға зерттеу элементтері бар тақырыпқа байланысты Блумның сұрақ
қою жүйесін ұсынуға болады. Бұл тапсырмаларды орындау барысында оқушыларда танымдық әрекет
қалыптасып, ойлануға, ізденуге итермелейтін шешуді қажет етерліктей танымдық проблемалық сұрақтарға
жауап құштарлығын арттыруға бағыт, бағдар береміз. Басты міндетіміз – оқушыны шығарма мазмұнына
терең бойлату, образдар жүйесі көтерілген негізгі проблемаларды, шығарманың композициялық
құрылысын, тілін терең таныту арқылы осы әңгіменің бүкіл көркемдік ерекшелігін ашу; оқушының санасезіміне қозғау сала отырып, жан-дүниесін эмоциялық әсерге бөлей келе, әділетсіздікке жиреніп, қарғыс
айтатындай дәрежеге жеткізу.
Осы сабақ барысында оқушылардың жан-жақты ізденіспен орындауын талап ете отырып, екі жақты
күнделікпен жұмыс істеуге болады.
Ой-тұжырым, мазмұнға
Мәтіннен үзінділер
Жауаптар
сәйкес мақал-мәтел келтіру
«Көңілдегі күшті намысы
сілкініп оянғандай болды.
Барша басынан кешірген
жетімдікке, жалғыздыққа,
қорлыққа, мазаққа түгелімен
қарсылық ойлады. Өмірде сыртына шықпаған ашу, ыза, намыс
балық еркін билеп, дауылдап,
басына бір-ақ шықты»

Зорлық көрсетушілерге қарғыс,
лағынет айтудан басқа қолынан
ештеңе келмейтіндіктен, осы
шешімге барды. Қатал тағдырға
Ғазиза қарсылық жасап, жас
өмірін қиды.

Тышқанның өлгені –
мысықтың ойнағаны.

Ерді намыс өлтіреді.

8 сыныпта Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын талдау кезінде «Кубизм» стратегиясын қолдану тиімді нәтиже береді. Мысалы, Суреттеңіз. «Жетісудың табиғаты». 1-тапсырма.
Табиғаттағы түс, рең ерекшелігін білдіретін сөздер мен сөз тіркестерін табыңыз. 2-тапсырма. Су тазалығын
ашатын деталь көріністер бар ма? 3-тапсырма. Табиғаттағы тыныштық салтанатын тағы қай көріністерден
байқаймыз? Зерттеңіз. «Аққудың әсемдігі». 1-тапсырма. Поэмадан аққудың мүсін келістігін кескіндеген
сөздерді табыңыз. 2-тапсырма. Поэмадан аққудың үнін нақты бейнелеген жерін табыңыз. 3-тапсырма.
Аққудың жарасты, әдемі әрекеттерін табыңыз. 4-тапсырма. Оқ тигеннен кейінгі жаралы аққудың жанталасуын тауып оқыңыз. Байланыстырыңыз. Әдебиет теориясымен. 1-тапсырма. Поэмадағы жинақтау мен
даралаудың үйлесімдігіне мысал табыңыз. Немесе аз сөзге мән сыйғызған детальды көрсетіңіз. 2-тапсырма. Ақынның көріктеуіш сөздерді (эпитетті) қолдану шеберлігін табыңыз. 3-тапсырма. Метафора немесе
метафоралық тіркесті табыңыз. 4-тапсырма. Поэмадан кейіптеуді табыңыз. Талқылаңыз. Поэманың ІІІ
бөліміндегі
Білмеймін сор аттың ба, бақ аттың ба?
Аққуға кезенерде ырым жасап,
Тым құрыса саусағыңды қанаттың ба?деген жылқышының сөзінде қандай мән бар?
7-сыныптың қазақ әдебиеті оқулығындағы Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» шығармасынан
Зифгрид бейнесіне талдау сабағынан үзінді. Осы сабақта қолданылатын әдіс түрлері.
1. Қызығушылықты ояту. Бес жолды тұжырымдама стратегиясы.
а) Зифгрид;
ә) Жайдары, пысық;
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б) Үйренді, ойнайды, көмектеседі,
в) Зифгрид балаларға тез үйренді;
г) Бала.
2. Мағынаны тану.
а) Ұқсастық пен даралық стратегиясы.
Ұқсастығы: әке-шешесінен айырылған жетімдер
Зигфрид

Қазіргі жетім балалар

Соғыс кесірінен әке-шешесінен айырылған;
Қазақ халқы шеттен келген жетім балаларды өз
баласындай бауырына баса білді.

Тастанды балалар;
Қазіргі тұрғылықты жері – балалар үйі.

ә) РАФТ стратегиясы.
Рөл- Зифгрид
Аудитория – Дәуренбек
Форма – (хат)
Тақырып – қайырымдылық қарапайымдылықтан басталады.
б) Талқылау картасы
Иә

Жоқ

Зигфридті асырап алғаны дұрыс болды, себебі ол
мейірімділік көрмей өсер еді.

Зигфридті Ахметті асырап алғаны дұрыс болма
ды, себебі ол тілінен, жерінен айырылды.

матын қалыптастырудағы әдебиет пәнінің маңызы зор екенін ескере келе, оны оқыту мәселесіне үлкен
жауапкершілікпен қарауымыз қажет.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қай әдісін алсақ та оқушының белсенділігін, ойлау
қабілетін, шығармашылығын жан-жақты дамытатынын көрудеміз.
Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің ашылуына жол
сілтейді. Эссе мен 5 жол өлең жазуда да шығармашылық қабілеттері дами түседі.
СТО стратегиясын қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында пайдалану – оқушылардың ойлау қабілеті мен
сауаттылығын арттыруға септігін тигізеді, оқушы мынандай нәтижеге қол жеткізеді.
Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті үштұғырлы тілін дамытуда, қазақ тілінің мәртебесін көтеруде, өз ойын,
пікірін ауызша және жазбаша тілде көркем де анық, нақты етіп бере білу жолында «СТО» стратегияларын
дамыту жұмыстары көмегін көптеп тигізері анық. Бүгінгі өмірін бала оқытып, білім беруге бел байлаған
әр ұстаздың жан-дүниесі сенім мен тілектің шуағымен нұрлана түспек деп ойлаймыз.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН КӨТЕРУ
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Толғаныс. (Автор орындығы)
Тақырып таңдау стратегиясы.
1. Тақырыптары:
а) Кең болсаң, кем болмайсың.
ә) Сұрапыл соғыс зардабы.
б) Бақытты балалық шақ.
2. Редакциялау.
3. Автор орындығы.

Школа-гимназия №1
Республика Казахстан

Үй тапсырмасы:
а) Ой толғау. Жетім көрсең, жебей жүр;
ә) Қазіргі Қазақстандағы жетімдер туралы ақпарат дайындау.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының бұдан да басқа стратегияларын әдебиет сабағында кеңінен
қолдануға болады. Бұл тәсілдер оқушыларды тыңдаушы, орындаушы ретінде емес, ойланып еңбек етуші
дәрежеге жеткізеді, ал мұғалімді белсенді түсіндірушіліктен арылтып, алдында өз сезімі мен көзқарасы,
өзіндік пікірі бар даму үстіндегі жеке тұлға отырғанын сезінуге жетелейді. Оқушыларды мұғалімге
тәуелділіктен арылтып, өзінің білімді игеру қызметін өздері басқара алу қабілетін шыңдайды, құр мәлімет
алумен шектелмей, еркін пікір айтуға тәрбиелейді. Таным белсенділігі мен дербестігінің артуына ықпал
етеді.
Жас жеткіншектердің ақыл-ой әлеуетін барынша дамыту үшін олардың санасына өз халқының тарихи
тамырын, рухани және адамгершілік қағидаларын, азаматтық және отансүйгіштік идеяларын сіңіруіміз
қажет. Осының бәрі әдебиет пәні арқылы жүзеге асатындықтан да, егеменді еліміздің еркін ойлы аза-

294

Аңдатпа
Ұсынылып отырған еңбекте деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отырып, оқушылардың математика пәнінен білім сапасын арттыру жолдары көрсетілген. Ж.Қараев технологиясының өзіндік
ерекшеліктері нақты аталып айтылады. Бұл технология оқытуды дифференциалдауға негізделгені, оқу
үрдісіндегі мұғалім мен оқушының, оқу мазмұны мен түрінің, әдістер мен амалдардың, оқу мақсатының
өзара ықпалдасуы ашылып көрсетілген. Осы технология арқылы өз бетімен дами алатын, өмірдің әртүрлі
қиындықтарына төзе білетін, белсенді, білімді оқушы тәрбиелеу мәселесі ашылған.
Аннотация
В представленной работе показаны пути повышения качества знаний учащихся по математике через
использование технологии дифференцированного обучения. Названы и показаны все особенности технологии Ж.Караева. Данная технология основана на дифференциации обучения, в процессе чего идет
активное взаимодействие учителя и ученика, содержания и видов, методов и форм, цели обучения; также
раскрыта проблема воспитания активной, образованной личности, способной самостоятельно развиваться и противостоять жизненным трудностям.
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Abstract
This work shows the ways of rising of pupils’ Mathematic knowledge quality through the usage of differential
teaching technology. All the peculiarities of Zh.Karayev’s technologies are named and shown. The given
technology is based on the differential teaching during which takes place active interaction of a pupil and a
teacher, the contain of a kinds, methods, forms and aims of teaching. The problem of breading of an active,
educated person who can develop independently, resist to life’s difficulties is also shown in this work.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта білім берудің жүйелі реформалануы қоғамдық тұрғыдан үлкен маңызға ие болды. Білім беру жүйесі қоғаммен бірге дамып, онымен
бірге үнемі өзгеріп отырады. Ол әр ұлттың өзіндік ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі жетіліп,
уақыт өткен сайын күрделене береді. Осы бағытта мұғалімдер алдында оқытудың жаңа тәрбиелеудің
жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тұлғаның дамуына қолайлы жағдай туғызу қажеттілігі
тұр.
Мектептегі педагогикалық құрылымның негізігі құндылығы оқушы десек, оған жеке тұлға ретінде
қарау – міндетіміз.[1, 376 б]
Педагогикалық технология – қазіргі талапқа сай анықталып, іріктеліп, реттелген оқытудың жаңа
мазмұн, әдіс-амалдарының дидактикалық талаптарының психологиялық-педагогикалық жиынтығы.
Бұл жөнінде педагогика ғылымының докторы, профессор Қараев Жауынбай Амантұрлыұлының «Әр
түрлі деңгейде оқыту технологиясын» жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу барысында үнемі қолдануға
болады. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 1998-1999 оқу жылынан бастап мектептің барлық сатысына, барлық пәндерге еніп, оқу үрдісін жандандыруға үлес қосып келеді. [5, 10 б]
Ж. Қараевтың технологиясы –оқытуды дифференциалдауға негізделген, оқу үрдісіндегі мұғалім мен
оқушының, оқу мазмұны мен түрдің, әдістер мен амалдардың, оқу мақсатының ықпалдасу заңдылығының
жүйесі. Технологияның ең басты ерекшелігі, алдымен мұғалім емес, оқушының әсерлену жүйесін
қалыптастырады.
Бұл технология дамыта оқу идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлауын,
елестету мен еске сақтауын, ынтасын, белсенділігін, білім сапасының дамуына көмектеседі, әр оқшыға
кемінде мемлекеттік (стандарттық) деңгей алуына кепілдік береді және оқушының да, мұғалімнің де
белсенді шығармашылық қызметін дамытуға арналған.
Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, шығармашылық ізденісі, өз мамандығына
деген сүйіспеншілігі, алдындағы шәкірттерін бағалау ерекше орын алады.
Мұндағы мақсат – өз бетімен дами алатын, әр түрлі өмірдің қиындықтарын төзе білетін, белсенді,
білімді оқушы тәрбиелеу.
Технологияның өзіндік ерекшеліктері:
- Білім стандартына сай толық нәтиже береді;
- Мақсатты диагностикаға қарай ден қою және оқу нәтижесін шынай дәл бағалауға қол жеткізеді;
- Дидактикалық үрдістің тұтастығы; оқушының оқу-танымдық қызметінің құрылымы мен
мазмұнын анықтайтын оқу үрдісі жобасының болуы.
Сыныпта барлық балалардың ойлау қабілеті бірдей емес. Сондықтан сабақ кезінде әрқайсысының
деңгейіне қарай жұмыстың түрін талдап, сол тақырыпты игеру көзделеді.
Баланың қабілеті мен талантын дамытуды неғұрлым еретерек бастаса, соғұрлым оның қабілеті толық
ашылады. Оқушылардың дербес ерекшеліктерін анықтау үшін мұғалім алдымен, олардың ықылас жігерін,
еске сақтау мен ойлау қабілеттерін, ынтасын жалпы білім деңгейін анықтауға арналған тапсырмалар дайындау, оқушы біліміне диагностика жүргізу, оқушыларға сауалнама, психологиялық тәжірибе жасау, атааналармен әңгіме жүргізу керек.
Оқыту үрдісін оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сай ұйымдастыру үшін оқу-тәрбие жұмысында
мұғалім өзіне лайық әдіс енгізу керек.
Бұл әдісті жүзеге асыру үшін мына мәселелерге көңіл аудару керек:
- Оқушылардың жеке ерекшеліктерін зерттеп, типтік топтарға бөлу,
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- Оқу үрдісінің барлық сатыларында түрлі топтардағы оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамытудың
әдістемелігін жасау
- Әр түрлі мақсатта жеке дидактикалық материалдардың жүйесін құру
- Білімді бағалау жүйелерін жетілдіру.[4, 7-8б, 5, 10 б]
Басты мақсат –оқушылардың ерекшеліктерін анықтау. Егер бала бойындағы қабілетті мұғалім
байқамаса, ол бала басқа оқушылармен бірдей болып қалады. Оқушылардың танымдық қабілетін шыңдау
үшін деңгейлік жұмыстарға мынадай талаптар қойылады.
1 деңгей – «үйренушілік» - оқушылардың жаңа тақырыптан алған білімдерін бекіту үшін, еске түсіріп,
қайталау үшін алған білімдерін практикада қолдана білуге жаттықтырады. Берілген тапсырмалар өмірмен,
қоршаған ортамен байланыстырылған болу керек. Мұнда оқушылардың қызығушылығына, таным
бірлігіне назар аудару керек. Мұнда қарастырылған ұғымдарды, ережелерді, анықтамаларды білу талап
етіледі. Бұл деңгейде оқушының теориялық, тапсырмаларды орындау барысында оның тек ақпараттық
мәні бар білімі анықталады.
Жұмысты барлық оқушы міндетті түрде 1-деңгейден бастайды. Оларды міндетті түрде толық орындап
болғаннан кейін ғана келесі деңгейге көшіп отырады. Бұл оқушылар арасында жарысу туғызады және
оқушының мемлекеттік стандарт деңгейінде білім алуына кепілдік береді. 1- деңгейде баға бірден баға
қойылмайды «сынақтан өтті», «сынақтан өтпеді деп бағаланады». «сынақтан өтпеді» деген 2 бағасынан
айырмашылығы, сынақты қайтадан тапсыруға болады. І деңгейдің барлық тапсырмалары дұрыс
орындалған жағдайда сынақ тапсырылған, болып саналады. Егер бір тапсырмасы болсын орындалмаса
сынақ есептелінбейді. Бұл жағдайда оқушы бұл тақырыпты емес, тек қатеман орындаған тапсырмаларды ғана қайтадан орындайды. «Сынақ» арқылы үлгерімі төмен оқушылар мемлекеттік стандарттың ең
қажетті көлемін меңгеріп, екіліксіз оқуға кепілдік алады. І деңгей 5 балл «сынақтан өтті» - «3» журналға
қойылады, келесі деңгейлерді меңгере алмаса, оқушының білім сапасы «дұрыс», «толық» деген категорияларды қанағаттандырады. Бір мәрте міндетті деңгейден өткен соң, олар алға ұмтылады, бойларында
оқуға ынта, өз күшіне сенімдік пайда болады.
2 деңгей – «алгоритімдік» - мұнда мазмұны өзгертілген жағдайдағы тапсырмалар яғни ойлауға
лайық тапсырмалар беріледі. 2-ші деңгейде 5 балл+4 балл=9балл «4» журналға қойылады, егер келесі
деңгейлерді меңгере алмаса, оқушының білім сапасына І –деңгейдегі «дұрыс»-қа, «толық»-қа әрекеттілік
пен «тереңділік» сияқты білім сапасының түрлері қосылады..
3 деңгей – «эвристикалық» - берілген тапсырмалар танымдық ізденіс түрінде, игерген білімді тереңдету
үшін проблемалық жағдайларды шешуге беріледі. Бұл деңгейде оқушылар танымдық-ізденушілік
сипаттағы, білімнің тереңделуіне, қорытындылауына бағытталған тапсырмалар орындалады. ІІІ деңгей
- 9балл+3балл=12 балл «5» деген баға қойылады. Оқушының білім сапасы білім стандарты көлемінде
«дұрыс», толық» .... және «берік» деп саналады.
4 деңгей – «шығармашылық» әрбір тапсырманы өз бетімен түсініп, талдай отырып орындау, ғылымишығармашылық тұрғыдан шағын зерттеу жұмыстарын жүргізуге беріледі. (В.Беспалько).
Біздің мақсат оқушының 1-ші сатыдан шығармашылық сатыға жетуіне жол ашу, жағдай туғызу.
Дәстүрлі оқытуда мектептерде орын алып жүрген төмендегідей көкейтесті мәселелер шешімін табады:
- оқушылардың білім сапасы көтеріледі, олар әрбір пән бойынша мемлекеттік стандарт деңгейінің ең
аз қажетті көлемін (1 деңгейде) 100 пайыздық үлгеріммен қамтитынына кепілдік алады. Қабілеті жететін
пәндерден жоғары деңгейлерге дейін жете алатын болады.
- әр оқушыға үй жұмысы жеке басының қабілетіне сәйкес сараланып берілетін болады (мектепте
орындай бастаған деңгейлік тапсырмаларды үйде қабілеті жеткенше аяқтап келу мүмкіндігін алу арқылы)
- дарынды балалар дер кезінде анықталынып, дами алады.
- оқыту сапасының мониторингісі және диагностикасы, оқушы білімін бағалаудың әділеттілігі
қамтамасыз етіледі.
- оқытуда ақпараттық технологиялар тиімді пайдалынылады.
Сонымен бұл технологияны қолдану арқылы сыныптағы оқушылардың білім сапасын көтеруге болады.[1,376 б]
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Жаңа тақырыпты оқушылар шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгеруі қажет. Сондықтан,
мұндай сабақтарда оқушының ынтасын, белсенділігін арттыру үшін оларға проблемалық сұрақтар
қойылып отырады. Тақырып бойынша жасақталған деңгейлік тапсырмалар жүйесі дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлауын, елестетуі мен еске сақтауын,
белсенділігін, дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді.
Деңгейлік саралау оқушы мен мұғалімнің белсенді шығармашылық қызметін дамытумен қатар
оқушыларға өз білімін жаңа әдіспен бағалауға мүмкіндік береді. Деңгейлік тапсырмаларды дұрыс
орындағаны үшін оқушылар сол деңгейді игеруіне сәйкес ұпай алады. Нәтижесінде оқушылардың
табиғи қабілеттеріне, қызметтеріне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне және дарындылық қасиеттерінің
ашылуына толық жағдай жасалады. Ол үшін деңгейлік тапсырмаларды оқушылардың өзін-өзі бағалау
жеке ведомосына орындау барысын әр оқушы ұстаздаң басқаруымен дұрыс орындаған тапсырмаларды
«+» белгісімен өзі белгілеп отырады.

Өзін-өзі бағалау бойынша жеке ведомость
---- сынып оқушысы
алгебра пәні
Саб.
І-деңгей (5 балл)
ІІ-деңгей (10 балл)
ІІІ-деңгей (15 балл)
мерзімі
Қ
1234
∑
Қ
1234
∑
Қ
1234
∑
56
56
56
1
+++
6
5
++
10
5
+++
15
+++

1 кесте.
Ж

Б

30

5

Шартты белгілер: Қ – тапсырма құны; ∑ - ұпай санының қосындысы; Ж/∑ жалпы балл жинағы; Ббаға.[2]
Ал оқушылардың қаншалықты дәрежеде дамығандығы, әр тарау бойынша жүргізілген өзіндік
жұмыстары, тест тапсырмалары және бақылау жұмыстары арқылы анықталады.
Мысалы, 7 сынып, алгебра пәні бойынша:
2 кесте.
№
шарты
Ұпай саны
1
Көпмүшенің жазылуын білу
1
2
Коэффиценттерін атай білу
1
3
Қысқаша көбейту формулаларын білу
3
4
Көпмүшені көпмүшеге бұрыштап бөле білу
4
5
Безу теоремасын білу, қолдана білу
4
6
Горнер схемасын білу, нәтижені жаза білу
5
7
Көпмүшені анықталмаған коээфицент әдісімен бөле білу
6
№
1
2
3

3 кесте.
Ұпай саны
3
3
4

шарты
Ұқсас мүшелерді біріктіре білу
Таңбаларын ескеріп амалдар қолдана білу
Сызықтық теңдеулерді шеше білу

2.

%. Сыныпта оқу материалының қандай пайзы

СБД

меңгерілгенін көрсетеді. [5, 10 б]
Аталған жаңа бағалау әдісі арқылы оқушының дамуын қадағалайтын педагогикалық мониторонг
құруға мүмкіндік береді. Ол үшін сабақтың соңында жиналған ұпайларына сәйкес нүктені оқушы өзі
«даму мониторинг» бетіне белгілейді. Мониторинг бойынша мұғалім әр оқушының өткен материалды
қандай деңгейде меңгергенін қадағалап, үлгермеушімен қосымша жұмыс жүргізеді. Және соған сәйкес,
баға сынып журналына қойылады. Бұл жағдайда әр оқушы әр тақырып бойынша бағаланады. Оқушының
даму мониторингісі оның жеке басының қабілетіне қарай, тақырып бойынша игерген білім сапасының
объективті сипатын көрсетеді. Осы жағдайда оқушылардың даму деңгейі – басқалармен емес, уақыт өткен
сайын өзімен-өзін салыстыру арқылы анықталатындықтан, ол оқушыға деген ізгілік қасиетті көрсетеді.
Ал, ұстазға сабақтан тыс уақытта оқушымен жеке жұмыс істеуі үшін үлгерімі төмен оқушыға қажет
тақырыпты анықтауына және оқу сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Олай болса, оқытуды ізгілендіру
мен демократияландыру жағдайында, өздігімен даму бағдарын анықтап, дамитын және өздігімен дұрыс
шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, өзін-өзі тәрбиеленуші тұлға қалыптастыруға болады.
[3, 4 б]
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы - ол оқушыны күштеп оқудан аулақтатады, өз бетімен
оқуына, ешкімнің көмегінсіз өз бетінше ойланып шешім қабылдауға дағдыландырады.
	Технологияның тиімді жақтары:
- Оқушының өз қабілетіне, болашағына сенуіне;
- Оқушыны ынталандыруға;
- Оқушы мен оқытушының ынтымақтастық қарым-қатынас достығына;
- Оқушының өз білімін өзі бағалай білуіне;
- Баға әділдігіне;
- Білім көрсетудің әділ сайысына мүмкіндік береді.[6, 2-3 б]
Қорыта келгенде, деңгейлік тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы оқушының ақыл-ой дамиды,
өзіндік дүниетанымы қалыптасады, әр алуан тапсырмалар оқушының сабаққа деген ынтасын және
жауапкершілігін арттырады.
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Жүргізілген бағалаудың нәтижесінде төмендегі көрсеткіштер анықталады. Әр оқушының жалпы білім
деңгейі (ЖБД), сыныптың жалпы деңгейін есептеуге болады.
1. ЖБД
ызын аша алғандығын көрсетеді.

% . Бұл формула бойынша оқушы оқу материалының қандай пай-
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ – ПУТЬ
К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ташимова М.П.
КГУ «Украинская средняя школа»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада педагогтың кәсіби деңгейінің даму қажеттілігі, Қазақстан Республикасының жалпы білім
беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру ІІІ деңгей курсының бағдарламасында ұсынылған
жаңа тәсілдерге негізделген оқу және оқыту тәжірибесіндегі өзгерістері туралы сөз қозғалады.
Аннотация
В статье говорится об изменениях в практике преподавания и обучения, основанных на новых подходах, предложенных Программой курсов повышения квалификации педагогов общеобразовательных
школ Республики Республика Казахстан третьего (базового) уровня, о необходимости профессионального развития педагога.
Abstract
The article refers to the changes in the practice of teaching and learning, based on the new approach proposed
by the program of the course training of teachers of secondary schools of Kazakhstan third (base) level, the need
for professional development of teachers.
Начальная школа - это фундамент образования, от того каким будет этот фундамент зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить и трудиться
в нынешнем тысячелетии в постиндустриальном обществе. Он должен уметь самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Реализовать
эти задачи помогает совместный Республика Казахстанско-британский проект по повышению квалификации Республика Казахстанских учителей.
Наше общество на современном этапе нуждается в воспитании самостоятельного, ответственного, думающего человека. Чтобы это сделать необходимо: уважение к личности ребенка; учет образовательных
интересов каждого ученика; соответствие образовательного процесса возрасту; обеспечение полноценного психического и физического развития; охрана здоровья детей. Меня постоянно мучает вопрос: Как
этого добиться? Ведь реальная ситуация в школах неутешительна:
- состояние здоровья детей физического и эмоционального далеки от идеала;
- доверчивое отношение, с которым приходит к нам дошкольник в школе не развивается, а разрушается;
- исчезает детская инициативность любопытство и творческий потенциал;
- отсутствует ориентация, направленность на развитие ребенка;
Совершенно по-другому увидеть процесс обучения и преподавания я смогла после знакомства с идеями совместной Республика Казахстанско-британской Программы курсов повышения квалификации педагогических работников РК.
После курсовой переподготовки, я нахожусь, в процессе постоянного анализа своей педагогической
деятельности. Размышляю о том, что имею, и как буду действовать. Готовясь к новому учебному году,
составила среднесрочное планирование, которое помогло организованно и эффективно провести адаптацию учащихся в школе, выявить проблемы, провести коррекцию.
Когда мои первоклашки пришли в класс, сели за парты, я точно знала, чему буду их учить, а самое
главное как буду их учить?
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По-новому организовать учебный процесс помогает мне умение рефлексивного анализа урока. Анализируя проведенный урок, большое внимание уделяю обоснованности выбора формы работы учащихся,
учитываю эмоциональное состояние, проблемы, удачи детей. Прежде всего, я стараюсь не давать на уроке
готовые знания и не требую заученных ответов, а учу искать правильный ответ и доказывать, почему
именно так, а не по-другому, есть ли другой способ решения.
На уроке математики, учитывая особенности мышления детей данного возраста, при решении задач
предлагаю детям макеты предметов, что позволяет им смоделировать ситуацию, описанную в задаче, и
работая в группе решить ее.
Когда же, с какого урока нужно начинать обучение используя групповую форму работы? С самого
первого и постоянно! Как только ребенок пришел в школу и стал учеником, как только изменилась его
социальная позиция, он должен попасть в новую учебную ситуацию. Ребенок приходит в школу с личным
опытом. И вот он школьник. Теперь ему приходится не просто отвечать на вопросы, а доказывать, почему
он так думает.
Конечно, первоклассник этого еще не умеет, но если просить объяснять каждое высказанное положение, давать возможность думать, размышлять, высказывать свое мнение, у него все получится.
На первом уроке математики поставила перед детьми проблему: Зачем изучать математику? Может
быть лучше сдать учебники в библиотеку, вместо математики заняться музыкой или физической культурой? Дети с удовольствием согласились это сделать, но Вася Е., не захотел сдавать учебник. Свой отказ
он обосновал тем, что если он не будет изучать математику, то не сможет посчитать деньги, построить
дом. Я попросила Васю пояснить, зачем математика строителю. Выслушав его ответ, часть детей решила
вернуть свои учебники, объяснив свое решение необходимостью изучения математики. Но просто так, я
учебники детям не возвращала, просила их приводить свои аргументы нужности этого предмета. На все
последующие уроки математики мои ученики ходят с удовольствием.
В целях развития учебной мотивации я стремлюсь создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на следующие потребности: быть принятым, признанным; самореализацию своего «Я»; принадлежность к коллективу; самостоятельно достигать успеха; видеть в учителе
друга и помощника. Поэтому с первого учебного дня учу детей работать в паре, в группе. Наилучшими
помощниками на первоначальном этапе являются упражнения-ледоколы. Моим ученикам это очень нравится.
Идеи совместного Республика Казахстанско-британского проекта способствуют развитию устойчивой
учебной мотивации, так как применяются в комплексе активные методы деятельности учащихся:
Поощрение (очень легко управлять эмоциональным состоянием учащегося, надо просто вовремя похвалить ребёнка в момент успеха и эмоционального подъёма).
Создание ситуаций успеха, в которой ребёнок добивается хороших результатов, вследствие чего у
него возникает уверенность в себе; Ерасылу К трудно работать не выходя за верхнюю и нижнюю линию
рабочей строки. При написании строчной о ему удалось справиться с заданием. Я попросила Ерасыла подойти и посоветовать некоторым детям, какие правила нужно помнить при написании этой буквы. Сейчас
у него нет проблем.
Создание проблемных ситуаций (на этапе целеполагания сталкиваю ребят с проблемой, вызывая у них
познавательный интерес, мотивацию на приобретение недостающих знаний).
Использую побуждающий диалог в проблемной ситуации с удивлением или затруднением, побуждаю
осознать противоречие: Что вас удивило? Что интересного заметили? В чём затруднение? Почему не получается? Все эти вопросы вызывают побуждение к формулировке учебной проблемы, задавая при этом
вопросы: Какова будет тема урока? Сформулируйте проблему? Какой возникает вопрос?
Основой учебной деятельности является здоровая самооценка: уверенность в себе и самокритичность.
Когда человек говорит: «Я это могу», он говорит сразу о двух вещах. Он сообщает о вере в собственные
возможности и считает себя компетентным взяться именно за это дело. Подтверждение своим размышлениям нашла в трудах Г.А. Цукерман: «Только человек со здоровой общей самооценкой может конструк-
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тивно относиться к собственным ошибкам и неудачам, переводя их в задачи учения, а не в обиды критикующего, или в поводы к унынию и отказу от каких бы то ни было усилий». [1, с.76]
Оценивание в классе не является лишь техническим приемом. За любой используемой формой значатся не только объективные или недостаточно объективные нормы и стандарты, но и понятия о развитии,
обучении и мотивации ребенка. А также ценности, касающиеся таких категорий, как самооценка, способности и усилия (Александер, 2001) [3, с.172]
Значение отметки для учащихся велико. Я не хочу, чтобы мои ученики страдали от бездушного оценивания. Познакомившись с системой оценивания для обучения, применяю ее в практике. Вводя формативное оценивание, «перестройку» начинаю с себя. Не скуплюсь на похвалу (речь идет не только о
словах; часто достаточно улыбки, одобрительного кивка головой). Хвалю исполнителя, критикую только
исполнение. Вместо «Ты сделал ошибки в этом предложении» говорю: «Давай с тобой найдем в этом предложении ошибки», или «Посмотри на образец, сравни, определи все ли у тебя правильно?». Ставлю перед
ребенком только конкретные цели. Вместо: «Постарайся быть внимательным, не путай знаки действий»
эффективная установка: «В прошлой работе ты допустил четыре ошибки, сегодня – не больше трех».
Надо помнить, что «Опять ты НЕ...» – верный способ выращивания НЕудачника.
Система оценивания для обучения (ОдО) не причиняет вреда эмоциональному здоровью ребенка и,
более эффективно формирует знания и навыки. Во время рефлексии использую карточки-помощники, позволяющие ребенку оценить самому как он понял тему:
! – я понял все
?! – не совсем усвоил, сомневаюсь
? – не понял
Эта работа помогает педагогу учитывать особенности детей, находить более интересные формы работы. Детям без страха приходить на урок, обращаться за помощью.
Вводя данную инновацию, для выявления разницы (не только детям, но и самой) между привычным
(суммативным) и новым (формативным) оцениванием провела проверочную работу на уроке математики в 4 классе следующим образом. Проверяя работу, я не сделала исправлений в тетрадях учащихся, но
для себя отметила ошибки каждого ребенка. Разработала работу подобную Пр-1 (практическая работа
-1), которую дети решали в парах. Эта работа мне напомнила традиционную «работу над ошибками», но
это не так. I часть урока - парная работа учащихся, с текстом ПР – 2. Их задача – соотнести к различным
вариантам решения задач, подобных задачам ПР – 1, и выбрать правильный. II часть урока – коллективное обсуждение результатов второй работы. Выясняются основания правильного выбора, выслушиваются
аргументы против других вариантов решения. III часть урока – возвращение учеников к работе над ПР-1,
выполнение самопроверки, поиск возможных ошибок. Так проводился вторичный контроль. После этого
учащиеся сдали обе работы. На этом этапе заполнялись листы самопроверки, давалась самооценка. Только
после вторичной проверки я внесла исправления. Если и после вторичной проверки у ученика остались
ошибки, это говорило о том, что у него они носят устойчивый характер и требуют серьезной отработки и
коррекции. Данная работа дала возможность учащимся сравнить свою оценку с взаимооценкой, учительской оценкой.
Перед введением самооценки и взаимооценки были опасения, что дети будут хитрить или обманывать
при оценивании. Но этого не произошло. Ничто так не воспитывает чувство ответственности за свои поступки как доверие и понимание. Тем более, что за ошибку, я не наказывала, а давала возможность осознанно её исправить. А с другой стороны, ребята стали внимательнее и терпимее относиться друг к другу,
поэтому случаев обмана, хитрости по отношению к оцениванию не было.
Новшества в оценивании учащихся привели к непониманию со стороны родителей. С родителями, проводила разъяснительную работу. Начала с анкетирования. Тех, кто не понимал, как можно так доверять
детям, приглашала на уроки, где они работали вместе со своим ребенком. Это позволило изменить мнение
родителей.
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Некоторые вопросы анкет

Подтверждение - результаты анкетирования
Ответы родителей учащихся
(в %)
1 неделя
4 неделя

Как Вы относитесь к способам оценивания?
положительно
нейтрально
отрицательно

54
32
14

78
19
3

С желанием ли ходит в школу Ваш ребёнок?
всегда
иногда
никогда
не могу ответить

73
19
8

90
10
-

ОдО (оценивание для обучения) позволяет мне четко выделять, что должен знать и уметь ученик
после конкретного урока; подбирать приемы, с помощью которых можно выполнить знания, а также задания, формирующие конкретный навык; создавать алгоритм действий, решать в каких ситуациях будет
применен данный алгоритм. Совместно с детьми вырабатывать критерии оценивания, подводить итог деятельности на уроке; помогать ученику строить план дальнейшей деятельности.
Ученики в свою очередь учатся определять план своей деятельности на уроке; осваивать алгоритм действия и проговаривать шаги своей деятельности; совместно с учителем определять критерии оценивания;
оценивать свою работу; вырабатывать план своей дальнейшей деятельности. Используя в своей работе
педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников, формирую
учебную мотивацию, учу детей учиться.
Осознанное применение описанных выше инноваций является частью учебного процесса, способного
оказывать существенное влияние на качество учебных достижений, мотивацию и образовательную активность школьника.
Для выявления изменений в практике обучения и преподавания проведены диагностические
исследования: замер уровня развития мышления в классе на входе - 7,05, что соответствует среднему
уровню развития данной возрастной группы. После повторного исследования этот показатель возрос
на 0,95 балла и составил 8б., высокий уровень. По результатам исследований наблюдается рост по всем
параметрам: объем памяти увеличился на 2%, объем внимания на 4%.
Я вижу на уроке горящие глаза детей, ученики с удовольствием бегут в школу и не хотят уходить домой после уроков. Это и есть результат и доказательство необходимости применения инновации в своей
практике.
В профессиональном плане ощущаю постоянную потребность в педагогическом общении, занимаюсь
самообразованием. Основное качество, сформированное во время курсовой подготовки, умение думать и
анализировать в процессе обучения и преподавания. Думающий учитель – потребность и необходимость
в современной школе.
Использованная литература
1. Цукерман Г.А. Контроль и оценка как учебные действия ребенка – М.: АПК и ПРО, 204. – 76. с.
2. А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова Учебная деятельность: введение в систему Д.Б. Эльконина В.В. – Давыдова М., 2004. – 98 с.
3. Руководство для учителя. Программа курсов повышения квалификации педагогов общеобразовательных школ Республики Республика Казахстан, третий (базовый) уровень/ Центр педагогического мастерства АОО «НИШ» и Факультет образования Университета Кембридж. – www.cpm.kz – 2012.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКЕ КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таяпбергенова А. М.
Филиал АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г. Семей
Республика Казахстан
Аңдатпа
7-сыныпқа арналған кіріктірілген бағдарламаның маңыздылығы - модельдеу. Информатика сабағында
дәстүрлі оқытудан (классикалық сабақ беруден) шығармашылық оқытуға көшу. Мәселенің мазмұнын
нақты тану үшін сұрақ қою өте маңызды. Өйткені сұрақ қою арқылы ойлау мүмкіндігін дамытып қана
қоймай, талқылаудан өзіне қажетті нақты дағдыларды ала біледі.
Сабақта зерттеу жұмыстарын кейс-стади әдісін қолдана отырып жүргізуге болады. Мұғалімнің
шығармашылық әлеуетін іске асыру барысында кейс-стади әдісінің маңыздылығы зор. Кейс-стадидің
маңыздылығы мұғалімнің шығармашылық потенциалын жетілдіру, іс-әрекет парадигмасын үлгілеу, заман талабына сай және мұғалімнің жоғарғы деңгейдегі бейнесін көрсетеді.
Аннотация
В интегрированной программе по информатике в 7 классах главной ключевой мыслью проходит моделирование. Нужно мобильно перестроиться от преподавания классических знаний по информатике к
творческому решению проблемы. Постановка проблемы посредством вопроса способствует более точному представлению о ее содержании, потому что вопрос представляет собой форму мышления, ориентированную на получение конкретного ответа в виде суждения.Исследование на уроке можно проводить
используя кейс-стади. Достоинством кейс-стади является реализация творческого потенциала учителя,
а именно формирование парадигмы деятельности учителя, которая отличается более высоким уровнем
эффективности и соответствие требованиям времени.
Abstract
The main key idea is modeling in the integrated program in computer science in seventh grades. It needs mobile
reconstructed from the classical teaching to the creative solving problems of knowledge in computer science. The
creative solving problems by the question contributes to better understanding of its contents, because the question
is a form of thinking that focuses on obtaining a specific answer as the statement .At the lesson we can do research
using the case study. The advantage of the case study is to realize the creative potential of teachers who have a
higher level of efficiency and compliance with time and formation of teachers’ activities paradigm.
Желание что-то увидеть и узнать — задатки непроизвольного инстинкта,
Но разум и знания — являются приобретением человеческого труда.
Слушая ушами, видя глазами, прикасаясь руками, пробуя на язык, вдыхая носом,
человек получает представление о внешнем мире.
Абай. Слова Назидания.
Назарбаев Интеллектуальная школа – это школа не только для ученика, но и для учителя. С каждым
днем работая в школе, понимаешь, что бесценен опыт учителя Назарбае Интеллектуальной школы.
Вместе с учениками растем и мы, учителя.
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На базе Назарбаев Интеллектуальной школы внедряется образовательная модель по реализации
экспериментальной интегрированной программы в 7 и 11 классах, которая после апробации и внедрения
в Интеллектуальных школах, будет предложена к трансляции в систему среднего образования страны. В
основу модели легли интеграция лучших национальных и международных образовательных программ,
межпредметная интеграция, создание условий для равного доступа к обучению и возможностей ученикам
поступать в престижные вузы мира. В отличие от существующего стандарта среднего образования в
новой образовательной программе предусмотрен ряд качественных изменений.
И все эти перемены требуют нового осмысления, анализа и понимания, поскольку определяет наше
будущее, будущее наших детей.
Цель интегрированной программы по информатике связана с инновационными технологиями, потому что в XXI веке нет ни одного аспекта человеческого стремления, на который не оказало
влияние использование компьютерных технологий. Компьютерные технологии являются одновременно
всепроникающими и подпитывающими, являющимися неотъемлемой частью современной науки,
коммерции, инженерии и культуры. Изучение информатики способствует получению навыков, знаний и
пониманию систем, технологий и путей к овладению информацией, ценной во многих профессиях. Цель
информатики – обеспечение учащихся возможностью осуществлять вклад в различных профессиях
через анализ, моделирование и программирование [1, с. 5].
В интегрированной программе по информатике в 7 классах главной ключевой мыслью проходит моделирование.
Нужно мобильно перестроиться от преподавания классических знаний по информатике к творческому решению проблемы. Учащимся предлагаю осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении данной ситуации.
Проблему можно поставить и сформулировать различными способами. Это может быть просто констатация объекта исследований в терминах его названия или специфики. Например, компьютерная модель. Но такая постановка проблемы не всегда способствует концентрации внимания на противоречии,
отражающем ее особенность и суть.
Постановка проблемы посредством вопроса способствует более точному представлению о ее содержании, потому что вопрос представляет собой форму мышления, ориентированную на получение конкретного ответа в виде суждения. Любое суждение можно рассматривать как полученный ответ на некоторый вопрос.
Вообще вопрос имеет две функции: коммуникативную и исследовательскую. Вопрос в исследовательской деятельности выступает также как средство информационного поиска.
Можно сказать, что существуют исследовательские вопросы, они-то и являются приемами постановки проблемы.
Необходимо знать логическую структуру исследовательского вопроса. В каждом вопросе, кроме вопросительного знака, можно выделить две части: вопросительное слово или частицу (какое, что, почему
и пр.) и ту часть, которая характеризует область исследования и должна войти в предполагаемый ответ.
Примерами исследовательских вопросов и их конструкций на уроках информатики в 7 классе могут быть
следующие:
Как определить правильный выбор инструмента моделирования учитывая жизненные реальные ситуации?
Почему здание падает – неправильная модель?
Как разработать такую модель, чтобы учитывались характеристики реального объекта?
Для такого метода преподавания хорошо подходит кейс-стади.
Кейс-стади (Case study) позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по
предмету информатика, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи,
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою [2]

305

учитель: грамотно направляя дискуссию, он может вывести на новое решение проблемы, увидеть упущенные ранее грани рассматриваемой ситуации.
Метод моделирования в кейс-стади выполняет несколько функций:
1. Он выступает средством представления кейса как модели некоторой реальной ситуации. Чепм ближе эта модель к реальной жизни, тем ценнее кейс. В данном случае кейс выступает моделью действительности;
2. Исходя из варианта исследования ситуации, кейс должен быть таким, чтобы позволял использовать
и открывать для учащихся неоднозначное знание.
3. Анализируя жизненную ситуацию, учащиеся вырабатывают свои варианты решения кейса, то есть
происходит моделирование по принципу дерева решений, когда конечный ответ не является однозначным решением, а некоторым «пространством» вариантов, близких по сути.
4. На уроках объект как модель выступает как средство познания, когда знание формируется путем
сравнения с реальными объектами. В процессе обсуждения неточные представления некоторых учащихся уточняется другими участниками обсуждения.
На уроке информатики при изучении темы «Этапы моделирования» учащиеся были поделены на
группы. Я запустила бумажный самолетик. Почему я использовала бумажный самолетик, отличается ли
реальный объект от уменьшенной модели?
Какие неточности были у меня при создании модели самолета?
Можно ли определить этапы моделирования начиная от описания задачи? |Какие этапы моделирования можно расписать используя бумажную модель.
На следующий урок я детям предложила домашнее задание: создать свою модель из бумаги или
пластилина или нарисовать в тетради. Используя данные модели мы сконструировали компьютерную
модель. Учащимся было интересно так, как у нас больше учатся кинестетиков, выявленных из опросов
учащихся, проведенными психологами Назарбаев Интеллектульной школы г. Семей. Учащимся удобно
воспринимать большую часть информации через другие ощущения (обоняние, осязание), но, главное,
они сделают руками, через тактильное воздействие информации.
Кейс-стади нужно еще рассматривать с воспитательной точки зрения, а именно идет формирование
личностных качеств учащегося. При исследовании ситуации вырабатывается трудолюбие, практические
знания и навыки, способности конкурировать. Работа в группах и получение баллов в процессе групповой дискуссии заставляют учащихся постоянно трудиться и одновременно конкурировать друг с другом
в процессе аргументации и защиты своих точек зрения.
Умственное развитие осуществляется посредством развития коммуникации, умения слушать, запоминать, анализировать ситуацию, извлекать из большого объема информации интернет-ресурсов нужную, умения ее осмысливать.
Нравственное развитие базируется на стимулировании активности учащегося, получения удовлетворения от насыщенной и эмоциональной деятельности, ощущения себя личностью, развитию навыков
сотрудничества и партнерства, мобилизация себя в отстаивании своей точки зрения, признания мнения
других.
Часто учащиеся высказывают идеи или мысли. Но, например, в 7 классах с казахским языком обучения, преподавать информатику на русском языке преподавать трудно из-за языкового барьера. Здесь
приходится работать с «молчунами», чтобы он заговорил. Он работает на уроке в группах – он учится у
своей группы, просто читает, запоминает высказывания или индивидуально общаясь с другими.
При проведении оценивания учащихся, использовали свою электронную почту для общения с учащимися, пусть на казахском или русском языках. Если человек скромен от природы, ему надо дать шанс показать себя, пусть пока в письменной форме. Но, впоследствии, пройдя адаптацию и преодолев языковой
барьер, он «заговорит».
Необходимость внедрения кейс-стади в практику обучения не вызывает сомнений. Но конкретное использование в Назарбаев Интеллектуальной школе требует специальной и напряженной работы. Ситуационная методика должна пройти адаптацию, вследствие которого ее можно будет легко «встраивать» ее
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в текущий учебный процесс. Этого можно достичь, работая в таких направлениях, как разработка кейсов
для использования изучения моделирования, освоение кейс-стади в ограниченном времени работы, обоснованное расширение учебного пространства и времени для эффектиного использования кейсов. [3, с.
274]
Кейс-стади действительно является эффективным средством на уроках информатики, что соответствует запросам ингрерованной программы в 7 классах. Но главным достоинством кейс-стади является
реализация творческого потенциала учителя, а именно формирование парадигмы деятельности учителя,
которая отличается более высоким уровнем эффективности и соответствие требованиям времени.
Использованная литература
1. Интегрированная программа развития НИШ – Учебная программа по предмету «Информатика»
для основной школы, ЦОП, Кембридж Университет, 2012 г.
2. http://www.rhr.ru/index/find/interview/5264.html Кейс-стади и деловые игры// Человеческие ресурсы
России. Режим доступа:
3. Сурмин Ю.П. Ситуационный ан.

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ» В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ГИМНАЗИИ
Темерханова Л.А.
Коммунальное Государственное учреждение «Гимназия № 93»
акимата города Караганды Государственного учреждения
«Отдел Образования города Караганды»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Баспа мақаласында «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің» тәжірибесін гимназияның оқу- білім
үрдісіне енгізу сұрақтары қарастырылады
Аннотация
Работа посвящена рассмотрению вопросов внедрения опыта «Назарбаев Интеллектуальные школы»
в образовательный процесс гимназии
Abstract
In the work problems of the implementation of the experience of «Nazarbayev Intellectual schools» to
the educational process of the gymnasium are considered
В соответствии с поручением Главы государства Нурсултана Назарбаева о трансляции опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ», данном на расширенном заседании Правительства Республики Республика Казахстан 18 апреля 2011 года, АОО «НИШ» были определены концептуальные подходы по
распространению накопленного опыта, направленного на повышение качества обучения в школах посредством внедрения новых методов и технологий обучения учащихся. Ключевой идеей данного концептуального подхода стало то, что деятельность АОО «НИШ», модернизирующая систему Республика
Казахстанского образования и инновационная стратегия развития способны обогатить дисциплинарную модель образования нашей страны, сохранив всё ценное, что в ней есть и осуществить переход на
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качественно новый уровень к компетентностно-ориентированной модели образования. В свою очередь
профессиональный уровень педагогов, специально созданная образовательная среда в школах должны
стать основой для построения особой модели обучения и воспитания детей, с обновлёнными содержанием, методами и технологиями организации образовательного процесса.[1,c.3] С целью распространения
передового педагогического опыта Министерством образования и науки совместно с региональными
управлениями образования были определены 35 базовых школ различных регионов Республики Республика Казахстан, работающих в инновационном режиме, в число которых вошла и КГУ «Гимназия №
93» города Караганды. Данные инновационные учреждения образования будут внедрять современные
методики и технологий обучения в два этапа. Первый- апробация в течение трехлетнего цикла. Второйобобщение полученных результатов и дальнейшая трансляция на всю систему общего среднего образования Республики Республика Казахстан. [2, c. 4]
Начиная с сентября 2012 года наша гимназия является экспериментальной площадкой для трансляции опыта АОО «НИШ» в учебный процесс образовательных учреждений области. На данный момент,
в процессе опытно-экспериментальной работы, была обозначена задача по разработке модели инновационных преобразований гимназии, сочетающей классические традиции естественно-математического обучения и достижения АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», позволяющей приобщать
учащихся к научно-исследовательской, экспериментальной деятельности, воспитывать полиязычную
высокообразованную личность с активной жизненной позицией, способную конкурировать на международном уровне. В процессе внедрения данного эксперимента педагогический коллектив гимназии
должен овладеть механизмами, инструментами реализации современной модели образования, направленной на обеспечение интеллектуального и личностного развития учащихся. Перед гимназией возник
вопрос о выборе направления инновационных преобразований и дальнейшей апробации в системе
образования области. Поэтому, ознакомившись с опытом работы АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы» и изучив литературу, мы для себя обозначили ряд направлений инновационных преобразований, предполагающих определенные изменения в процессе обучения и воспитания учащихся: [4, c. 6]
1. Управление инновационной школой;
2. Учебно-воспитательный процесс;
3. Полиязычие;
4. Критическое мышление;
5. Система воспитательной работы;
6. Психолого-педагогическое сопровождение, включающее тьюторство, составление индивидуальной траектории развития ученика;
7. Организация исследовательской деятельности учащихся;
8. Технология критериального оценивания;
9. Профессиональное развитие учителя;
10. Информатизация.
С учетом всех перечисленных направлений инновационных преобразований, мы вышли на ряд образовательных задач, которые нам нужно будет решить в ходе работы:
- создание условий для реализации вариативности образования;
- совершенствование механизмов, обеспечивающих социальный эффект образования;
- реализация принципов гуманизации и гуманитаризации содержания образования;
- создание условий для успешной социализации учащихся на всех ступенях
образования;
- разработка механизмов конкурентоспособности образовательной системы гимназии;
- внедрение и апробация авторских моделей, идей в образовательный процесс
гимназии;
- развитие исследовательской культуры субъектов образовательной деятельности,
работающих в режиме эксперимента.
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- успешная адаптация опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Проведение экспериментальной работы планируется в несколько этапов: [3, c. 9]
Первый этап- теоретический, предполагал изучение литературных источников, в том числе и результатов научных исследований, проведение анализа передового педагогического опыта как отечественного,
так и зарубежного, осуществление теоретического моделирования условий, обеспечивающих реализацию модели образования. Данный этап проходил с июня по август 2012 года. По его завершению творческой группой учителей была представлена Программа опытно-экспериментальной работы по внедрению опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в образовательный процесс гимназии № 93.
Данная Программа ОЭР была рассмотрена и утверждена Методическим Советом Отдела образования
города Караганды.
Второй этап- подготовительный, направлен на разработку концепций и моделей инновационных
проектов и программ опытно-экспериментальной работы. Предполагается разработка творческой группой учителей гимназии планов ОЭР и обозначение механизмов отслеживания результативности работы.
В процессе данной работы были выявлены и проанализированы условия, обеспечивающие реализацию
теоретической модели обновленного образовательного процесса. Обозначим эти условия:
- кадровые;
- материально-технические;
- научно-методические:
- финансовые;
- мотивационные;
- нормативно-правовые;
- организационно-управленческие;
В процессе реализации данного этапа нами намечены следующие шаги:
1. Подбор и обучение кадров, участвующих в эксперименте.
2. Подготовка материально-технических условий, технических средств обучения, лабораторий, баз
для воспитательной и оздоровительной работы, необходимых в ходе эксперимента.
3. Планирование финансового обеспечения, пополнение материальной базы, стимулирование кадров, выделение дополнительных штатных единиц.
4. Организация методического сервиса для учителей на базе гимназии (проведение обучающих и проблемных семинаров, групповых и индивидуальных консультаций)
5. Использование методического сервиса, предлагаемого АОО «Назарбаев Интеллектуальными
школами» различных регионов в дистанционном режиме (коучинг и консалтинг, мастер-классы, онлайнсеминары по новым технологиям и методикам обучения, семинары по методике преподавания языков,
особенностям критериального оценивания, онлайн-уроки). [5]
6. Формирование временных творческих групп по разработке направлений экспериментирования,
апробация системы мониторинга экспериментальной работы.
Этот этап должен осуществляться с сентября 2012 по август 2013 года.
Третий этап - внедренческий. Данный этап предполагает организацию образовательного процесса в
гимназии с учетом специфики разработанных инновационных проектов и моделей. В учебно-воспитательном процессе будет осуществляться следующая работа:
С первого по четвертый класс планируется регулярное использование технологии критического
мышления в процессе учебной деятельности, так, как данная технология способствует развитию творческого подхода и уходу от шаблонного мышления.
В гимназии имеется опыт раннего изучения английского языка. Начиная с 2000 года, на основании
социального запроса родителей, английский язык изучается с первого класса. Учителями кафедры иностранных языков нашей гимназии разработана на основе учебников издательства Макмиллан и Кембридж, учебная программа по английскому языку для 1-11 классов, которая успешно применяется в
процессе обучения. К окончанию начальной школы у гимназистов формируются навыки чтения,
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говорения, аудирования и письма через применение игровых и современных технологий обучения.
Начиная с пятого класса, используя межпредметную связь, проводятся интегрированные и бинарные
уроки. Начиная с пятого класса учащиеся изучают второй иностранный язык на выбор - немецкий или
французский. За годы работы по раннему изучению английского языка гимназия имеет свои достижения. Учащиеся гимназии - неоднократные победители предметных олимпиад различных уровней.
На основании накопленного опыта работы по изучению предметов лингвистической направленности,
педагогический коллектив принял решение о внедрении полиязычного образования в параллели пятых
классов с учётом того, что наша гимназия является учреждением образования смешанного типа.
В параллели седьмых классов гимназии с сентября 2013 года будет внедряться критериальная система оценивания по следующим предметам: математика, физика, биология, география. Критериальная
система оценивания прошла апробацию в 2011-12 учебном году в 7 и 8 классах АОО «НИШ». Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями,
соответствующими целям и содержанию образования. Существует два вида критериального оценивания
- формативное и суммативное. [2, c. 8]
На данный момент разработан рабочий учебный план для седьмых экспериментальных классов. Будет внедряться тьюторская служба- – 1 тьютор на 10-15 учащихся. Тьютор должен координировать
работу по реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 5. В его обязанности
входит: организация персонального сопровождения ученика; координация самостоятельной работы обучающихся; оказание помощи учащемуся в осознанном выборе стратегии образования, создание условия
для реальной индивидуализации процесса обучения, формирование индивидуальных учебных планов
и индивидуальных образовательных маршрутов; руководство проектно-исследовательской деятельностью, проведение внеклассной работы; организация взаимодействия учащегося с учителями-предметниками для коррекции индивидуального учебного плана; вовлечение родителей в процесс оформления
и корректировки индивидуальных учебных планов, информированность о реализации этих планов и
общих образовательных результатах учащегося, формирование индивидуального портфолио каждого
гимназиста. Временные рамки по реализации данного этапа предполагают внедрение в течение двух
учебных лет с сентября 2013 по май 2015 года. Задача данного этапа заключается в экспериментальной
проверке разработанной теоретической модели инновационного преобразования в гимназии.
Четвертый этап - обобщающий. Предполагает интерпретацию и обработку результатов мониторинга,
результатов внедрения инновационных проектов, разработку рекомендаций по введению инноваций,
презентацию научно-методической продукции участниками опытно-экспериментальной работы. В процессе всех четырех этапов педагогический коллектив гимназии будет обучаться сам и затем- транслировать свой опыт работы в учреждения образования Карагандинской области как опорная школа.
В качестве ожидаемых результатов от реализации программы опытно-экспериментальной работы
по внедрению опыта АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в образовательный процесс гимназии
№ 93 обозначим следующее:
1. Формирование благоприятной (актуальной, адекватной, целесообразной, эффективной) образовательной среды в гимназии.
2. Вариативность и личностная ориентация образовательного процесса.
3. Ориентация результата образовательного процесса на развитие ключевых компетенций учащихся.
4. Повышение учебной мотивации гимназистов, уровня интеллектуального развития и уровня сформированности ключевых компетенций .
5. Развитие у педагогов ориентации на новую модель гимназии (решение задач социального и образовательного самоопределения, реализация личных образовательных интересов).
6. Обогащение структуры образовательной среды: увеличение количества и улучшение качества деятельности кружков, объединений, обществ, мастерских, секций, органов самоуправления.
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7. Увеличение форм учебной деятельности, способствующих становлению ключевых компетенций
ученика.
8. Система оценивания адекватна направлениям модернизации образования.
9. Переход на психолого-педагогическое сопровождение развивающего компонента образования.
10. Переориентация системы методической работы на результат.
11. Компетентное управление переходом к новой модели образования.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Темирбекова Г.А., Идирисова Г.Ж.
ЮКГПИ, медицинский колледж “Авиценна” г. Шымкент
Республика Казахстан

Аңдатпа
Мақала мектепте орыс тілі пәні сабақтарында іскер ойындардың педагогикалық мәнін айқындауға
арналған. Ойынның мақсаты – оқушылардың ойын белсендіру, болашақ маманның дербестігін
жоғарылату, оқытуға шығармашылық рухын ендіру, кәсіби практикалық қызметке дайындау.
Аннотация
Статья посвящена раскрытию педагогической сути деловой игры на занятиях русского языка в школе.
Цель игры - активизировать мышление учащихся, повысить самостоятельность будущего специалиста,
внести дух творчества в обучении, подготовить к профессиональной практической деятельности.
Abstract
The article is devoted to the pedagogical nature of the business game in the Russian language classroom in
school. The goal is to enhance students’ thinking, improve the independence of the future expert, to bring the
spirit of creativity in education, to prepare for professional practice.
Одним из эффективных путей формирования коммуникативной компетенции посредством активизации обучения является игровые методы, позволяющий непосредственно включить процесс обучения
русскому языку в модель будущей трудовой деятельности учеников. Основные интересы обучаемых
неязыкового профиля лежат именно в сфере их специальности, и они чаще всего рассматривают русский
язык как средство расширения своих деловых контактов, профессиональных умений в профессиональнотрудовой сфере. Для создания и развертывания ситуации профессионально-речевого общения должны
быть созданы необходимые условия, которые обеспечивают деловые игры.
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Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты
профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования
имеющихся у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствование их речи, а также более полное овладение языком как средством профессионального общения.
В основе учебной деловой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей; ситуации, в которых
происходит реализация ролей; различные игровые предметы. Однако, в отличие от других игр, в том
числе и игр обучающего характера, деловая игра обладает, наряду с перечисленными игровыми элементами, индивидуальными, присущими только этому виду учебной работы чертами, без наличия которых
игра не может считаться деловой: моделированием в игре приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности и самой профессиональной деятельности обучаемых; поэтапным развитием, в
результате которого выполнение заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего; наличием конфликтных ситуаций; обязательной совместной деятельностью участников игры, выполняющих
предусмотренные условиями игры роли; описанием объекта игрового имитационного моделирования;
контролем игрового времени; системой оценки хода и результатов игры, заранее разработанной и используемой в данной игре правилами, регулируемыми ход игры; элементом соревнования.
Педагогическая суть деловой игры на занятиях русского языка в школе – активизировать мышление
учащихся, повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении, подготовить к профессиональной практической деятельности. В деловой игре происходит существенная перестройка поведения обучающегося – оно становится произвольным (т.е. осуществляемое в соответствии
с образцом.) В деловой игре обучающийся не чувствует той напряженности, которую он может ощущать
при обычном ответе. Этим и объясняется секрет популярности деловой игры среди преподавателей и
обучающихся.
Практический опыт использования деловых игр в процессе обучения русскому языку позволил сформулировать ряд позитивных моментов:
- повышается интерес к занятиям по дисциплине «Русский язык», мотивация к дальнейшему изучению языка, к освоению инновационных знаний;
- возникает больший интерес учащихся к проблемам, которые моделируются и разыгрываются на занятиях;
- происходит усвоение информации, основанной на конкретных примерах, что способствует приобретению участниками игры навыков принятия конструктивных решений;
- накопленный в процессе игры опыт даёт возможность правильнее оценивать возможные реальные
ситуации.
Основными целями деловой игры на занятиях русского языка являются: развитие у школьников культуры профессионального взаимодействия, овладение приёмами вербальной и невербальной коммуникации и методами решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности.
Таким образом, метод деловых игр, направленный на обучение профессиональному речевому общению на занятиях русского языка, имеет ряд особенностей.
1. Деловая игра должна базироваться на реальном речевом материале, отражающем конкретную ситуацию общения в профессионально-трудовой сфере.
2. В деловой игре преобладает момент самообучения над обучением. Это происходит потому, что
преподаватель русского языка некомпетентен в вопросах специальности обучаемых и не может без их
помощи грамотно составить деловую игру и оценить ее коммуникативные (а не языковые) результаты.
Поэтому обучаемые привлекаются как к составлению деловой игры, так и к оценке ее по параметру: достигнута коммуникативная цель или нет. Преподаватель может дать оценку лишь корректности речи с
точки зрения норм языка. Участие обучаемых в организации и проведении деловой игры активизирует
их мыслительную деятельность, повышает творческую активность, так как позволяет им на деле применить свои знания русского языка. Достижение успеха в деловой игре зависит в большей мере от знания
русского языка, что стимулирует интерес к русскому языку как учебной дисциплине, способствует возникновению желания расширить свои возможности в его использовании.
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3. Существенный момент в деловой игре – ее проблемность. Конечно, и в профессионально-трудовой
сфере есть ряд типичных ситуаций, однако здесь чаще, чем в какой-либо другой, возникают проблемные
ситуации, требующие оперативного решения. Большую методическую ценность представляют деловые
игры, стимулирующие возникновение все новых и новых ситуаций общения. Такие деловые игры позволят привлечь как можно большее число обучаемых к участию в ней.
4. В деловой игре одними из ведущих являются принципы совместной деятельности и диалогического
общения участников, последовательная реализация которых обеспечивает активное развертывание содержания этой игры. В деловой игре участники самоутверждаются не только как личности, но и, прежде
всего, как специалисты в своей области трудовой деятельности.
5. Деловая игра предполагает взаимодействие ее участников.
Исходя из классификации форм человеческого взаимодействия, можно выделить следующие типы
деловых игр – игра-сотрудничество, игра-соревнование, игра-конфликт. Каждый тип игры отличается
спецификацией целей, на достижение которых направлены усилия ее участников. Предложенные типы
деловых игр охватывают весь диапазон ситуаций, возникающих в процессе профессионального общения.
Анализируя принципы разработки и применения деловых игр в учебно-воспитательном процессе
школ, можно сделать вывод о том, что в них не только сохраняются, но и значительно дополняются и совершенствуются следующие характеристики деловых игр: ситуативность; тематичность; моделирование
естественного речевого общения; осуществление учебной деятельности посредством игровой; коллективная деятельность; реализация принципа воспитывающего обучения.
Успех проведения деловой игры зависит, в первую очередь, от четкого моделирования элементов как
плана содержания, так и плана выражения. На тренировочном этапе учащийся должен овладеть навыками языкового оформления коммуникативных намерений, необходимых для реализации поставленных
целей коммуникации. При непосредственной подготовке деловой игры преподаватель обрабатывает материал плана содержания, которым его снабжают сами обучаемые, определяет тип игры, состав участников, цели каждого коммуниканта, планирует возможные пути их достижения, прогнозирует проблемные
ситуации, которые могут возникнуть в процессе решения поставленных задач, конкретизирует место
общения, готовит необходимый реквизит. На этапе реализации преподаватель определяет цель коммуникации, роли и ролевые отношения участников общения, уточняет задачи каждого коммуниканта, дает
задание по оценке результатов деловой игры незадействованной части группы обучаемых. При проведении деловой игры преподаватель выполняет роль «администратора»: направляет общение, выводит
его из тупика, создает новые проблемы (если не реализованы все речевые возможности коммуникантов), изменяет направление игры посредством введения новых участников и т.д. При этом исправляются
только те ошибки, которые затрудняют или нарушают коммуникацию. Исправление происходит путем
подсказки правильного варианта. На оценочном этапе преподаватель выслушивает мнение «группы экспертов», следивших за ходом игры, но не участвовавших в ней: достигнуты ли цели игры или нет, какие
другие более эффективные пути достижения этих же целей возможны и др. Далее преподаватель сам
подводит итог, завершив его оценкой корректности участников коммуникации.
Таким образом, в подготовке деловой игры можно выделить следующие этапы:
1) Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Темой игры может быть практически любой раздел
учебного курса. Желательным является то, чтобы учебный материал имел практический выход на профессиональную деятельность.
2) Формирование целей и задач с учетом не только темы, но и из исходной ситуации. Нужно построить
игру в одной ситуации.
3) Определение структуры с учетом целей, задач, темы, состава участников.
4) Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведение занятий в игровой форме будет эффективнее, если действия преподавателя обращены не к абстрактному курсанту, а к конкретному
курсанту или группе.
5) Диагностика объективного обстоятельства. Рассматривается вопрос о том, где, как, когда, при каких условиях, и с какими предметами будет проходить игра.
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В старших классах в подготовленной аудитории предлагаем смоделировать ситуации международной
научной конференции по инновациям, участниками которой являются учащиеся. Как известно, задача
учебной конференции – полностью моделировать настоящую научную встречу как одну из форм научной коммуникации. Докладчики предварительно представляют председателю конференции тему своего
выступления, касающихся инноваций. Перед началом конференции участникам предлагается заполнить
регистрационные карточки участников.
Опыт работы показывает, что комплекс деловых игр, включенный в процесс обучения профессиональному иноязычному общению позволяет рассматривать деловую игру как метод активизации обучения профессиональной иноязычной речи, основанный на сочетании индивидуальной и групповой работы, причем последняя выводится на первый план. В процессе обучения языку методом деловой игры
обеспечивается формирование коммуникативной компетенции студентов. Кроме знания русского языка,
ограниченного рамками специальности, обучаемый получает возможность развивать свою личность,
формировать необходимые не только для профессиональной работы, но и для повседневной жизни навыки общения с другими людьми.
Применение игр даёт преподавателю больше возможностей для развития творческих навыков учащихся, а также их коммуникативной и управленческой компетентности для будущей практической деятельности. Как показывают методические и психолого-педагогические исследования, использование
деловых коммуникативных игр открывает широкие возможности для интенсификации и оптимизации
учебного процесса, и является важным средством организации парной и групповой работы.
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Темиргалиева У.Б.
Средняя школа № 9 города Талдыкорган
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бүгінгі танда білім берудегі басты мақсат - өздігінен білім алатын және өзін-өзі дамытатын, қоршаған
ортаға қарым қатынасы бейім, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. Білім үрдісінде оқушының
шығармашылығын, өзінің шығармашылық қабілеттерін бақылау мен бағалауда-критериалді бағалау,
басты роль атқарады. Бұл бағалаудың-оқушының оқу материалын қаншалықты түсінгендігі мен білім
алудағы практикалық дағдылардың қалыптасуын бағалауда мәні зор.

лировать и оценивать свою деятельность, что обеспечивает кретериальное оценивание. Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык.
Abstract
Nowadays the main aim of education is development of competitor, clever personality which ready to
interaction with around world, and self-educated. Special meaning has the control-valuable activity of the pupil,
his readiness and ability for control of his activity and to provide with criterion appraisal. The system of value
gives possibility to define the level of materials understanding and formed practice skills.
Владение высоким уровнем английского языка, является актуальным в настоящее время для каждого
человека. “Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны”. Модернизация
содержания образования в Республика Казахстане на современном этапе развития общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам.
Важным звеном на уроке является контроль знаний и умений учащихся. Эффективность учебной работы существенно зависит от того, как организован и на что нацелен контроль. Поэтому все учителя
уделяют особое внимание способам организации контроля и его содержанию.
В настоящее время основной целью образования является развитие конкурентно - способной личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Особое
значение имеет контрольно - оценочная деятельность ученика, то есть готовность и способность контролировать и оценивать свою деятельность, уметь устранять причины возникающих трудностей.
Все мы привыкли оценивать деятельность учащихся традиционно, используя пятибалльную систему
оценивания, но при этом не всегда можно объективно оценить работу ученика. Поэтому мы используем
на своих уроках современную технологию оценивания учащихся: критериальную.
Критериальное оценивание предполагает наличие механизма, позволяющего производить оценку
учащихся более объективно, таковыми являются рубрикаторы. Оценивание деятельности учащихся на
уроке становится демократичным, так как ученик является субъектом своего обучения, а учитель не
играет роль «судьи» при выставлении оценок.
Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной учебный
материал, сформирован тот или иной практический навык. При этом целесообразно за точку отсчета
брать обязательный минимум.
Критериальная система оценивания совершенно прозрачна в смысле способов выставления текущих
и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. Она также является
средством диагностики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный контакт между
учителем, учеником и родителями.
Для оценивания достижений учащихся по английскому языку в 7 - 10 классах, мы используем следующие виды критериев.

Аннотация
В настоящее время основной целью образования, является развитие конкурентно - способной личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Особое
значение имеет контрольно - оценочная деятельность ученика, то есть готовность и способность контро-
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Названия критериев и краткое описание их содержания приводим в таблице:
Обозначение и
название критерия

Краткое описание содержания критерия

А (Аудирование)

Учащийся демонстрирует знание и понимание основного содержания устных
высказываний на различные темы в рамках учебной программы, понимание
основного содержания услышанного текста, опираясь на знакомые слова, фразы и выражения.

В (Чтение)

Учащийся демонстрирует понимание основного содержания различных текстов в рамках учебной программы, использование разных источников для проверки значения прочитанного.

С (Письмо)

Умение писать грамотно, не допуская ошибок, используя грамматические
структуры, связывать предложения в единый текст, используя слова-связки.

D (Говорение)

Наличие навыков говорения. Умение грамотно применять специфическую
лексику, пересказывать тексты. Умение задавать сложные вопросы и отвечать
на них, высказывать свою точку зрения.

Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой конкретной работы) даем четкое
представление о том, как в идеале должен выглядеть результат выполнения учебного задания, а оценивание по любому показателю - это определение степени приближения ученика к данной цели. При критериальном оценивании, мы обращаем большое внимание на то, что оценивание проводится за каждое
задание. Каждое задание оценивается по сумме баллов за каждый правильно выполненный проверяемый
элемент.
Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда ученик получает информацию
о своих успехах и неудачах. При этом даже самые неудовлетворительные результаты промежуточной
работы воспринимаются учеником лишь как рекомендации для улучшения собственных результатов. В
критериальном оценивании описаны уровни достижений, соответствующие каждому баллу. Важно, что
шкала оценивания начинается с нуля, а это очевидно, так как оценивается не личность ученика, а его
деятельность.
Так как критериальный подход к оцениванию должен решать проблему объективного оценивания
учащихся и стимулировать их для достижения более высокого результата, то круг проблем в порядке
их значимости может выглядеть следующим образом. Не сразу ребята получат положительные отметки,
так как проходит процесс адаптации к новой системе оценивания. С каждым разом они стараются лучше
готовиться к констатирующим работам, учатся работать с дескрипторами. Проводя анкету среди ребят,
мы отметили следующие отзывы: можешь сам себя оценивать, оцениваешь уровень своих знаний, понимаешь, на что ты способен и как усвоил основной материал, оценка не зависит от настроения учителя.
При условии соблюдения всех этапов критериального оценивания трудоёмкость и издержки адаптационного периода окупаются повышением качества знаний учащихся. На наш взгляд, критериальная
система оценивания в будущем, исключит неудовлетворительные оценки.
Ученики знают, что критериальная система оценивания включает в себя формативное оценивание (текущие отметки) и констатирующее оценивание (по завершению разделов учебной программы, итоговое
оценивание за четверть и год).
Формативное оценивание предназначено для определения уровня освоения знаний, навыков в процессе повседневной работы в классе или дома. Оно осуществляется в различных формах и позволяет
учителю и ученику скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. Формативные отметки не учитываются при выставлении отметок за
констатирующие работы и итоговых отметок за четверть.
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Констатирующее оценивание предназначено для определения уровня сформированности знаний и
учебных навыков при завершении изучения блока учебной темы. Констатирующее оценивание проводится по результатам выполнения констатирующих работ различных видов (тесты, контрольные работы). Отметки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых
отметок по курсу математики за четверть, за год.
Констатирующая отметка выставляется по критериям. Критерии оценивания доступны для ознакомления всех участников учебного процесса: учащихся, учителя, родителей.
В течение четверти проводим не менее 3-х констатирующих работ, выполнение которых обязательно
для всех учащихся. К каждой констатирующей работе разрабатываем лист оценивания в виде таблицы, в
котором отмечаем уровень достижений учащихся.
Констатирующие работы составляем таким образом, чтобы содержало максимальное количество критериев. Отметки за констатирующие работы учитываем при выставлении четвертных отметок.
Повторное выполнение (переписывание) констатирующих работ, выполненных на положительную
отметку (от 3 до 5), не допускаем. В случае отсутствия ученика по уважительной причине, пропущенные
им констатирующие работы, выполняются в двухнедельный срок после выхода его в школу. Если ученик
пропустил констатирующую работу в установленный срок, то ему предоставляем специально для этого
резервный день - последний день четверти. В случае «спорной» отметки стараемся решить ее в пользу
ученика при наличии у него более высоких формативных отметок, чем констатирующих.
Учитель имеет право не допустить к констатирующей контрольной работе при невыполнении ряда
работ, за которые предусмотрено формативное оценивание, в том числе домашних заданий, а также систематические пропуски занятий без уважительной причины. А это дисциплинирует учеников: они стараются все выполнять в срок и качественно.
Приведем пример дескриптора для контрольной работы по английскому языку по теме: « «
Дескрипторы для контрольной работы по английскому языку
Тема: Conditionals sentences
Ф.И.О ученика:
Класс:
Кри
терии

А
(max 6)

№
задания

№1

Содержание
задания

Аудирование
Прослушав диалог
выписать
условные
предложения
и определить
их вид.

Дескрипторы

Баллы за
проверяе
мые элементы

Не достиг ни одного из критериев

0

Понимание основного содержания
диалога

1

Понимание основного содержания
диалога , умение выделить ключевую
информацию

2

Понимание основного содержания
диалога , умение определить значение слов по контексту

3

Понимание информации опираясь на
пройденный лексический материал

4

Понимание информации, умение распознавать условные предложения

5

Понимание информации, умение
распознавать условные предложения
правильное определение вида условного предложения

6
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Баллы за
задание

6 баллов

В
(max 6)

С
(max 6)

D
(max 4)

№2

№4

№6

Чтение
Прочитав текст
разобрать
условные
предложения, обратив
внимание на
их использование.

Письмо
Написать 6-8
предложений на тему
«Если б я» с
использованием условных предложений 2го
типа.

Говорение
Составить
диалог на
тему «Если
бы я был
миллионер»

Не достиг ни одного из критериев

0

Понимание основного содержания
текста

1

Понимание основного содержания
текста и выделения в них условных
предложений

2

Понимание основного содержания
текста и выделения в них условных
предложений, правильное определение их вида

3

Не достиг ни одного из критериев

0

Правильно расставлен порядок слов в
предложении

1

Правильно расставлен порядок слов в
предложении и использована требующаяся форма глагола

2

Предложения написаны без орфографических и грамматических ошибок.
Правильно определен вид условного
предложения

3

Не достиг ни одного из критериев

0

Диалог составлен с использованием
разговорной стили речи

1

Диалог составлен с использованием
не сложных вопросов.

2

Диалог составлен с использованием
сложных вопросов, выражено свое
мнение.

3

Диалог составлен с использованием
условных предложений без грамматических ошибок, выражено свое
мнение.

4
Всего:

3 балла

МЕКТЕПТЕРДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Теміржанова М. Ә.
№25 жалпы ора білім беру мектебі, Павлодар қаласы,
Қазақстан Республикасы
3 балла

4 балла

22 балла

• 0-13 баллов - оценка «2»
• Всего баллов __________
• 14-16 баллов - оценка «3»
• 17-19 баллов- оценка «4»
• Оценка __________
• 20-22 баллов - оценка «5»
При критериальном оценивании нет условий для сравнения себя с другими. Ты успешен по одному
критерию, а я – по другому. Такие ярлыки, как “отличник”, “троечник”, “хорошист”, отпадают сами собой. При критериальном оценивании описаны уровни достижений (в том числе и самые незначительные), соответствующие каждому баллу. Важно, что все балльные шкалы начинаются с нуля. Это делает
очевидным, что оценивается не личность ученика, а его деятельность. Каждый из нас знает, как трудно
сохранить познавательный интерес ребёнка, развить в нём желание учиться, трудиться. Становясь партнерами в процессе обучения, ученик и учитель вместе решают проблемы. [5, с. 250-255]
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Аңдатпа
Баяндама тақырыпқа сай мазмұны ашылып, ғылыми негіздерге сүйеніп жазылған. Жаңа технология элементтерін қолдану арқылы оқушылардың ойлау, сөйлеу, қызығушылық сияқты танымдық
қабілеттірін дамыту әдістерін кеңінен көрсете білген. Оқушы бойындағы біліктілігін дамытуда өзекті
мәселер қамтылған.
Аннотация
В докладе глубоко раскрыта тема самообразования. Использование новых технологий позволяет учителю развивать на уроках творчество учащихся, способствует совершенствованию мыслительной деятельности, расширению словарного запаса, углублению знаний.
Abstract
The theme of the self education is deeply opened in the report. The used elements of new technology allow
the teacher to develop pupils’ creation and help to enlarge the vocabulary and thinking activity .
Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алған апаратын құдіретті күш
тек білімде ғана. Қай ел болсын өсіп-өркендеуі, әлемде өзіндік лайық орын алуы сол мемлекеттің білім
сапасына байланысты екенін Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» атты халыққа жолдауында
білімнің сапасын арттыру туралы ерекше айтылуы да сондықтан.
Жақсы мұғалім – бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық
әлеуеті мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы
жанашырлық танытатын қоғамнын ең озық бөлігінін бірі деп ссептеледі.
Білімді шәкірт бойына дарытатын бірден-бір тұлға- ұстаз. Ұстаз- ұрпақ тәрбиелеп өсіруші, қоғам
сенген өкіл. Ұстаздық қызметтің қыры мен сыры мол, сан қилы және әр тарапты. Осындай жолды таңдаған
әрбір ұстаздың алдына қойған мақсаты болады. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа әлемдік ғылым мен прогресс
деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие беру, оның рухани байлығы мен мәдениетін арттыру- ХХІ ғасырдың
басты міндеті.
Бүгінгі жас ұрпақ - ертеңгі ұлт болашағы. Ал, болашақ– ғылым мен техниканың шарықтау шыңы болса,
сол болашақ қазіргі жас ұрпақ қолында. «Әрбір бала– бір жұлдыз, өзіндік жеке тұлға.Сол тұлғаны қалай
қалыптастырсаң, қалай жарқыратсаң не өшірсең, ол сенің қолыңда.Сондықтан мүмкіндігінше, мұғалім
әрбір оқушының жүрек кілтін тауып, аша білуі керек»- деген Ы.Алтынсарин.
Мектептерде жаңа технологиялық оқытудың тиімді жолдарын іздестіру жалғасуда. Оқушылардың
шығармашылықпен жұмыс жасауына, сабақта пікір таластырып, өз ойларын ортаға емін–еркін сала
отырып, ашық айтуының да маңызы зор. Оқушылармен шығармашылық бағытта жұмыс жасаудың
ұтымды жағы:
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1. Бала оқулық көлемінен шығып ойланады.
2. Ойлағаны мен оқығанын саралап, салыстыра біледі.
3. Көпшілік алдында шығармашылық жұмысын қорғап, пікір айта біледі.
4. Оқуға, білімге, ғылымға қызығушылығы артып, одан әрі дами береді.
Жаңаша педагогикалық технология- ғылым жетістігі. Педагогика ғылымында баланы оқыту мен
тәрбиелеудің міндеті жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология
бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып қалады. Жаңа технологияны күнделікті
сабақ үрдісіне пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отырған оқушыларының жас ерекшеліктерін
ескере отырып, педагог мақсат-мүддесін өз шеберлігіне байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны
жүзеге асыруды, мұғалім белсенділігін, шығармашылық ізденісін, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі,
алдындағы шәкірттерін әділ бағалауы ерекше орын алады. [7]
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы әр сабақта баланың танымдылық
белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуға, сабақты қызықты, жеңіл өтетіндігіне, ұжымда бірлесіп
жұмыс жасауға үйрететіндігіне, бірін-бірі тыңдауға әдеттенетін жақтары тиімді. Сабақта ДЖИГСО -1,2,
эссе жазу, бес жолды өлең, болжау, идеялар жинау т.б. стратегияларын сабақта пайдаланудың тиімділігі
көп деп ойлаймын.
Жалпы оқытудың мақсаты – бір ғана міндетті нәтижеге жету емес, ол әрбір оқушының іскерлігі мен
мүмкіндігі дамытуға жағдай жасау. Оқуға қызықтырудың басты мақсаты нәтижеге жетуге ынталандыру.
Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімді болуына негізгі пәндерді
игеріп, сапалы білім алып, сауатты да қабілетті азамат болып шығуына ұстаздар жауапты.Олай болса
мұғалім үздіксіз білім жетілдіріп, ізденіспен жұмыс жасауы қажет. Қазіргі кезде жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану адам қоғамының барлық саласына еркін кіріп, кең қолданыс табуда. Әр
мұғалім өз пәнінде ақпараттандыру технологиясын пайдалануы: Мультимедия, электронды оқулықтармен
жұмыс істеу, керекті ақпараттарды интернеттен шығарып алып пайдалануды іс жүзінде үйренуі керек.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде «Жаңа ғасыр – адамгершілік ғасыры, ал адамгершілік бастауы – мектеп.
Осы нәтижелерге жету үшін мұғалім мынадай бағыттарды өз назарында ұстауы тиіс.
1. Мұғалімнің білімін ұдайы жетілдіріп отыруы.
2. Оқушысының білімі мен қабілетіне сеніммен қарауы
3. Оқушыны ақпарат- жаңалықпен қамтамасыз етуге тырысуы.
4. Ата-анамен жағымды қарым-қатынас орнатуы.
5. Баланың жеке ерекшелігіне баса көңіл бөлуі.
6. Оқушысының бағдарын дәл анықтап, дұрыс бағыт беруі.
7. Жеке тұлғаның білім алуға деген қызығушылығын ояту, оның шығармашылық қабілетін ояту
екендігін білуі.
Әр оқушының өзіндік іс-әрекетіне, ісіне қарай бағалай білуі, жақсы көре білуі болып табылады.
ХХІ ғасыр Тәуелсіз еліміздің Дүниежүзілік өркениетке өрлеу ғасыры. Мектепті дамыту үшін жаңа
ұғым, жаңа үлгі, жаңа тәсілдер қажет. Сондықтан жаңаша көзқарас қажеттілігі өмір талабы. Жаңа технология әдістері азаматтарды жан-жақты білімді етіп шаығару үшін өте қолайлы әдіс деп ойлаймын және
тәжірибеде қолданамын. Жаңа педагогикалық технологияны пайдалану мұғалімді де үнемі ізденіске,
шығармашылықпен еңбек етуге жетелейді. Іздену арқылы басты мәселелерді жете біліп зерттеу,
жинақтау, оны насихаттау, іске асыру, оқу және тәрбие жұмысын одан әрі жақсарта берудің сарқылмас
көзі.
Ақпараттық технологияның ерекшеліктерін атай келе, осы технологияны меңгерудегі мұғалімнің
кәсіби шеберлігі, ақпараттық технологияны дұрыс және ұтымды пайдалана білуі басты мәселе болып саналады. Ақпараттық технология қана білім мен тәрбие беру процесіндегі мұғалімнің қосымша құралы
ретінде ғана қолданылады. [2, 208- б]
Дұрыс және тиімді пайдаланылмаған ақпараттық технология оқушының білімі мен білік дағдыларының
дамуына, денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан, ең алдымен ақпараттық технологияны
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пайдаланып сабақ беруші мұғалім ақпараттық технологияны меңгеру деңгейі жоғары, оқушының жас
ерекшеліктеріне сәйкес санитарлық - гигиеналық нормаларды білуі тиіс. Ешбір ақпараттық технология,
компьютер, т.б. құралдар мұғалімнің ролін атқара алмайды.
Ақпараттық құзыреттілік.
Сыни тұрғыдан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға;
Ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және
тасымалдауға, соның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың көмегімен
аталған жұмыстарды жүзеге асыруға;
Логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, жалпылау, құрылымдау, тікелей және жанама дәлелдеу,
аналогия бойынша дәлелдеу, моделдеу, ойша эксперименттеу, материалдарды жүйелеу) қолдана отырып,
ақпараттарды өңдеуге;
Өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді. [1,
10-11- б].
Ақпараттық құзыреттіліктің келесі бағыттары бойынша білім алушының білім беру деңгейіндегі
жетістіктері:
1. Ақпараттық ізденісті жоспарлау:
2. Ақпаратты белгілі мен белгісізге бөледі;
3. Ұсынылған ақпараттан қойылған міндеттерді шешуге қажеттілерін бөліп алады;
4. Анықтамаларды, энциклопедияларды қолданады, кітаптардың мазмұны бойынша және сайттағы
сілтемелер бойынша бағдар жасай алады.
5. Алғашқы ақпаратты алу:
6. Бақылау (қойылған міндетке сәйкес жоспар бойынша эксперимент) жүргізіледі;
7. Оқушыға сұрақ қоя отырып, ақпаратты алады;
8. Ақпарат көздерінен қажеттісін бөліп алады.
9. Ақпаратты екінші қайтара алу:
10. Берілген екі немесе одан да көп негіздеме бойынша ақпараттарды бөліп алады және жүйелейді;
11. Ақпаратты алғашқы өңдеу:
12. Алынған ақпаратты қарапайым берілген құрылым (1 белгі бойынша) аясында жүйелендіреді
13. Ақпараттарды өңдеу:
14. Алынған ақпаратты дәл баяндай алады;
15. Ақпараттың жеткіліксіздігін немесе өзінің түсінбегендігін ескертеді;
Ұсынылған ақпарат көздерінен дәйектерді таба біледі және оларды негіздей алады. [4, 30- б]
Ақпаратты-қатынастық технология көптеген оқу бағдарламаларының тууына, дамуына ықпал
етеді. Қазақ тілін және қазақ әдебиетін оқыту– оқушылардың өз бетімен іздену жұмысының өте тиімді
түрі. Оқушыларға алтын уақытыңды орынды пайдаланып, оларға тың мағұлмат, тың дүние беру– жаңа
технологиялардың, АҚТ-дың жетістігі. Мысалы, ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылығын
оқытуда мультимедиа бағдарламасы тыңдау арқылы мәнерлеп оқытуды, эстетикалық тәрбиені
қалыптастырып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерінің дамуына да молынан әсерін тигізеді. Сабақ
барысында өтілген тақырып бойынша шығарманы талдау барысында өз ойларын ғана білдіріп қана қоймай,
эссе, шығарма т.б жазуға дағдыландыру да барынша оқушылардың шығармашылық дамытуға әсері ерекше. Онда оқушыларға АҚТ-ды пайдалану арқылы білім бере отырып, электрондық оқулықтармен оқыту
жүйесінің пән сапасын арттырумен қатар басқа да тиімді жақтары өте зор. Оқушы білімі компьютерлік жүйе
арқылы бағаланып, иллюстрациялық әдістер көп қолданылып, берілген тапсырмаға деген қызығушылық
артып, әр оқушы өзінің шығармашылық қабілетін ұштай түсуге де мүмкіндік туғызады. Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы “Мұғалім әдісті көп білуге тырысу керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс
нәрсе есебінде қолдану керек” дегендей, оқу-тәрбие үрдісіндегі ұйымдастыру істерінде нәтижелі болатын әдістерді сұрыптап пайдаланған жөн. Оқушылардың мұғалімнің басшылығымен және ақпаратты–
қатынастық құралдар арқылы қазақ тілі және қазақ әдебиеті сабағында шығармашылық қабілеттерінің
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дамуын басқару мен оны тиімді нәтижелерге жеткізуді ұйымдастыру үшін мына бағыттар анықталуы тиіс
деп ойлаймын: компьютерге енетін қазақ тілі материалдарын қолданылатын әр сынып оқушыларының
жеке жас ерекшеліктері; ақпаратты-қатынастық технологиялар арқылы жұмыс жасау режимдері мен
нәтижелерін тексеру және бақылау барысының психофизиологиялық ерекшеліктері; мәтінге байланысты
тапсырмалар мен жаттығулардың, жұмыс түрлерінің сатылай өсе отырып орындауын мұғалімнің басқару
ерекшеліктері; компьютермен оқушының тапсырмаларды орындауын сыныпта және үйде өз бетімен
жұмыс жүргізуді ұйымдастырудың психофизиологиялық ерекшеліктері: жұмыс түрлерінің сатылай өсе
отырып орындауын мұғалімнің басқару ерекшеліктері және т.б Ақпаратты-қатынастық технологияларды қолдану арқылы білім беру барысында оқушының зейіні, есі, қиялы, ойы мен тіл байлығы артып,
шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпалын молынан тигізеді. Ақпаратты-қатынастық технологиялар арқылы оқушыларға қазақ тілін оқыта отырып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуды
ескеруде, жан-жақты ерекшеліктерін қарастырған орынды. Ал бұл әрекет осы негізде жалғасын тапса,
ертеңгі күні оның жемісті нәтижелер беретіндігі күмәнсіз. [3, 44-45- б]
1. АҚТ технологияны қолдану мұғалімге не береді?- деген сұрақ туындайды. Ақпараттық технологияны қолдану мұғалім үшін тиімді. [6, 25- б]
2. Оқушының білімін қысқа уақытта бағалай алады
3. Білім сапасын арттыра алады
4. Оқушының білімін кез келген уақытта бағалай алады
5. Ал, ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не береді?
6. Оқу материалдарын жиі қайталау мүмкіндігі өсумен қатар шығармашылық шеберлігінің артуына жағдай туғызады Оқуға деген қызығушылығын арттырады
7. Көрнекті түрде тапсырмаларды орындай алады
8. Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі
9. Уақытты үнемдейді
10. Қайталау мүмкіндігін кеңейтеді
11. Орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды
дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. Осыған сәйкес жаңа білім жүйесінің ерекшеліктеріне – оның іргелілігі, алдын алу сипаты және
осыларға қолжеткізу мүмкіндіктері жатады. [5, 38- б]
Менің ойымша, болашақта мұғалімдердің еңбектері өз сабақтарында АҚТ пайдалану арқылы
жеңілдейді, өйткені сабақты өткізу ақпараттандыру арқылы жүргізіледі. Олар: интерактивті сабақтар,
сабақ презентациясы және тағы басқа түрлері. Қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі, сол қоғам
мүддесіне лайықты болу керек. Қазақтың бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың еншісінде дейтін болсақ, жас
ұрпаққа білім беру ісінде әлемдік стандартқа сәйкес білім беруді темірқазық қылып ұстасақ қателеспеспіз.
Баяндама тақырыпқа сай мазмұны ашылып, ғылыми негіздерге сүйеніп жазылған. Жаңа технология
элементтерін қолдану арқылы оқушылардың ойлау, сөйлеу, қызығушылық сияқты танымдық қабілеттірін
дамыту әдістерін кеңінен көрсете білген. Оқушы бойындағы біліктілігін дамытуда өзекті мәселер
қамтылған.
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Аңдатпа
Мақаланың мақсаты – мұғалімнің кәсіби өзіндік даму үрдісінің инновациялық қызметінің рөлі мен
маңызын теориялық негіздеу. Білім беру жүйесінде дәстүрліден жаңашылға көшу әдістерінің трансформациясы (өзгеруі) жүруде. Жаңашыл әдісті іске асыру – мұғалімнің өзіндік жетілу, шығармашылыққа,
кәсіби өсу мен ұтқырлығын белсендіруге бағытталған.
Аталған мақалада педагогикалық қызметтегі «инновация» түсінігі қарастырылған.
Мақалада қарастырылған мәселелердің қорытындысын мұғалімнің өзіндік даму деңгейінің
қалыптасуы үшін өзінің практикалық жұмысында пайдалана алады.
Аннотация
Целью данной статьи является теоретическое обоснование роли и значения инновационной деятельности в процессе профессионального саморазвития учителя. В системе образования происходит трансформация подходов от традиционного к инновационному. Реализация инновационного подхода актуализирует направленность учителя к самосовершенствованию, к творчеству, к профессиональному росту и
профессиональной мобильности.
В данной статье раскрываются такие понятия, как: «инновация» в педагогической деятельности, «инновационная педагогика»
Сделанные в ходе написания статьи выводы могут быть использованы учителями в практической деятельности для формирования высокого уровня саморазвития.
Abstract
The purpose of this article is theoretical justification of a role and value of innovative activity in the process of
professional self-development of the teacher. In an education system there is a transformation of approaches from
traditional to the innovative. Realization of an innovative approach staticizes an orientation of the teacher to selfimprovement, to creativity, to professional body height and professional mobility.
In this article such concepts as: “innovation” in pedagogical activity and “innovative pedagogics” are revealed.
Articles drawn during writing conclusions can be used by teachers in practical activities for formation of a high
level of self-development.
Воспитание человека всегда было сложной задачей. Даже при стабильном состоянии общества
возникают различные проблемы в воспитании подрастающего поколения. В периоды смены политических
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ориентаций государства проблемы обостряются еще больше и могут быть источником эмоциональных
всплесков, приводящих к негативной жизненной ситуации. Такие проблемы сегодняшнего дня, как безработица, преступность, разводы, наркомания, смещение ценностей и т.д. делают процесс воспитания еще
более трудным. В связи с этим, в настоящее время, в нашем государстве для облегчения труда преподавателей и улучшения атмосферы стали рименять инновационную технологию, а так же происходит постепенное продвижение процесса обучения и воспитания в сторону гуманизации.
Гуманизация учебно-воспитательного процесса – это прежде всего, отказ от авторитарной педагогики с ее давлением на личность и создание таких условий, при которых ребенок не может не учиться,
или учиться ниже своих возможностей. В такой школе он находится в атмосфере комфорта и ощущает
психологическую безопасность. Здесь его принимают таким, какой он есть, педагоги обеспечивают ему
успешность обучения и воспитания. К тому же, применение форм и методов инновационной деятельности
положительно сказывается на дисциплине и желании ходить в школу.
Одним из главных недостатков нашей современной педагогической системы является выпячивание
знаний. Увеличивается объем заучивания, что иногда плохо сказывается на здоровье ребенка. При этом
никто не может объяснить, зачем больному, невоспитанному человеку с неопределенными моральными
устоями нужны эти самые знания.
В чем же причина сложившейся ситуации? Причина кроется в конфликте между сложной философской
гипотезой о равенстве умов и принципом природосообразности, так как ныне существующая школьная
программа рассчитана на равенство способностей, но дети, на самом деле, все разные.
Именно это и произошело на Западе. Обнаружив причину ослабления здоровья школьников, ухудшения нравственности и психической неуравновешенности, педагоги этих стран не побоялись признать свою
ошибку и вернулись к старой классической педагогике.
Инновационная педагогика – это не альтернатива традиционной, ведь педагогическая система остается. Речь идет всего лишь о ее совершенствовании. Это возврат к старой классической педагогике, действительно научной, которой под силу решать любые задачи сегодня и завтра, не смотря на сложности.
Деятельность педагогов в условиях модернизации образования носит все более инновационный характер. Само время предъявляет к педагогам такие требования как профессионализм, мобильность, способность к творчеству. В современных условиях выполнение сложных функций профессионального обучения, связанных с повышением качества образования и стимулированием личностного развития учащихся,
предполагает профессионально-творческое саморазвитие педагогов.
Пройти путь от новичка до мастера непросто. Какую роль в развитии педагога играет творческое саморазвитие учителя? Является ли профессиональное самосознание показателем профессионально-личностного развития педагога? Как происходит формирование мотивации учителя на творческое саморазвитие?
Каково место и значение инновационной деятельности в процессе творческого саморазвития учителя?
На все эти вопросы нужно иметь ответы, чтобы правильно выстроить стратегию творческого саморазвития себя как учителя.
От выявления способности учителя к самооценке и самоанализу зависит рост его профессионального
мастерства, требовательность к своей работе, отношение к критике в свой адрес, адекватная оценка реального уровня профессионального развития, а в дальнейшем и его творческое саморазвитие.
Наиболее полно процесс саморефлексии, самоанализа и самооценки описал с психологической точки
зрения Беспалько В.П. Он раскрыл этот процесс через профессиональное самосознание, которое является
неотъемлемой частью педагогического мастерства и мерилом профессионального развития учителя. Автор выделяет четыре основных компонента профессионального самосознания:
- «актуальное Я» - каким сейчас себя видит учитель;
- «ретроспективное Я» - каким он себя видит и оценивает по отношению к начальным этапам своей
работы;
- «идеальное Я» - каким хотел бы стать учитель;
- «рефлексивное Я» - как, с точки зрения педагога, его рассматривают и оценивают руководители школы, коллеги, ученики и родители.
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«Актуальное Я» является центральным элементом профессионального самосознания учителя и основывается на трех других. По отношению к «ретроспективному Я» важна система критериев оценки собственного профессионализма. «Идеальное Я» дает перспективу личности и обусловливает саморазвитие
в профессиональной среде. «Рефлексивное Я» является шкалой среды в профессиональной деятельности
учителя и обеспечивает объективность самооценки [1, с.26].
Говоря о творческом саморазвитии учителя особенно важно наличие положительного мотива саморазвития. Для формирования мотивации учителя на творческое саморазвитие необходимо:
- наличие адекватной самооценки;
- сформированность идеального представления о педагогической деятельности;
- умение соотносить свою деятельность с образцами.
Особую роль в процессе творческого саморазвития учителя играет его инновационная деятельность.
Инновация (от лат. Innovatio) – нововведение, обновление. В современной литературе инновация рассматривается как «целенаправленное изменение, вносящее в среду новые стабильные элементы (новшества),
вызывающие переход системы из одного состояния в другое» 2. Следует отметить еще один крайне необходимый критерий феномена инновации. Речь идет о том, что в отличие от естественного, стихийно
протекающего процесса инновация носит характер инициируемых и контролируемых изменений, т.е. изменений, происходящих на основе рационально-волевого действия. Другими словами, это искусственно
организованный процесс, направленный и управляемый для достижения определенного результата.
Относительно инноваций в образовании имеется в виду изменение целей образования, его результатов
(содержание образования) и вслед за этим – изменение способов их достижения (иная система организации учебного процесса, иные позиции учителя и учащегося, формы и характер их взаимодействия, иная
система образования и подготовки педагогических кадров). Изменения могут инициироваться и руководством сферы образования, и отдельного образовательного учреждения, и самим учителем. Должен лишь
сохраняться основной критерий инновационности – изменение целей, т.е. содержания образования (его
результатов), как основных составляющих деятельности педагога и учащегося. Причем, изменения должны осуществляться именно в деятельности и мышлении участников образовательного процесса.
Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической техникой,
т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность
на профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обучения, а также приобрести педагогическое мастерство, отражающее определенную отшлифованность методов и приемов применения
психолого-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность
образовательного процесса, - два базовых уровня профессионального развития, то для перехода в инновационный режим определяющим является готовность педагога к инновациям.
Профессиональная позиция педагога – это динамическая характеристика личности, характеризующая
устойчивую систему интеллектуальных, волевых, эмоционально-оценочных отношений к себе, профессиональной деятельности, саморазвитию и проявляющаяся в инновационном характере профессиональной
деятельности. Только педагог со сформированной профессиональной позицией способен активно влиять
на процесс становления нового, быть инициатором нововведений.
Педагогическое творчество предполагает открытость педагога к дальнейшему профессиональному
развитию, готовность к овладению новыми профессиональными знаниями и умениями, наличие гибкого
профессионального мышления, мотивационной готовности к инновациям, зрелого педагогического мировоззрения [3, с.104].
Профессионально-творческое саморазвитие педагога - это сложное, педагогическое явление элементами которого выступают - с одной стороны самореализация педагога в профессиональной и творческой
деятельности, а с другой - сформированные деятельности по самопознанию и самоорганизации.
Профессионально-творческое саморазвитие связано с сознательным управлением личностью своим
профессиональным развитием. Управление саморазвитием осуществляется через построение учителем
новой по содержанию деятельности -самопознания и самоорганизации. Благоприятными условиями при
этом является ситуация инновационной деятельности, освоение и использованию педагогических нов325

шеств, что позволит педагогу выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, пользователя и
пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций.
Одним из стратегических направлений модернизации образования является инновационная деятельность образовательных учреждений. Инновационная деятельность образовательного учреждения способствует активизации профессиональному росту педагога, поднимает престиж учителя в его собственных
глазах. Участие педагога в инновационной деятельности образовательного учреждения представляет собой своеобразный запускной механизм его профессионально-творческого саморазвития. Участие педагогического коллектива в инновационной деятельности, осуществляемой учреждением образования, приводит к совершенствованию учебно-воспитательного процесса через внедрение в него педагогических
новшеств, а также к совершенствованию профессионального мастерства педагогического коллектива. В
условиях инновационной деятельности образовательного учреждения перед его руководством стоит задача стимулирования профессионально-творческого саморазвития педагогического коллектива, поскольку
качество его инновационной работы напрямую зависит от профессионально-творческого саморазвития
каждого педагога.
Современный инновационный процесс отличает большая свобода выбора и разнообразие видов инновационной деятельности. В этих условиях особое значение приобретают профессионально-личностные
качества, совокупность которых образует инновационную культуру педагога.
Понятие инновационной культуры наиболее тщательно разработано в социологии. В социологических словарях под инновационной культурой обычно понимается «устойчивая система норм, правил и
способов осуществления нововведений в различных сферах жизни общества, характерная для данной
социокультурной общности» [4, с.334]. В этом контексте инновационная культура является механизмом
инновационного поведения как особого типа индивидуального или группового поведения, для которого
характерны инициативность и систематическое освоение новых способов деятельности.
Прежде всего, инновационную культуру следовало бы представить как явление профессиональное, поскольку именно профессионалы, в какой бы отрасли они ни действовали, вносят новое в различные сферы
общественной жизни - сферы труда, быта, отдыха, познания и общения. Однако исходной базой инновационной культуры педагога являются общекультурные качества личности: 1) духовность, 2) гражданственность и 3) эрудиция, поскольку все они пронизывают содержание образовательного процесса, составляют
его атмосферу и должны постепенно становится свойствами учащихся.
Профессиональными качествами, которые способствуют внесению в образовательный процесс новшеств высокого уровня эффективности, несомненно, являются: 1) знание предмета, 2) технологическая
культура и 3) психологическая культура. О психологической культуре надо сказать особо. Педагог находится в непосредственном контакте с людьми, более того, - с детьми. Стоит ли доказывать, сколь необходимо обладать психологической компетентностью тому, кто с глазу на глаз, ежедневно, в непростой
подчас обстановке должен создавать человечески приемлемую, комфортную среду, предотвращать конфликты, вызывать искренний интерес к происходящему, налаживать сотрудничество и содружество в
коллективе. Без психологической культуры никакие инновации возникать не могут, хотя бы потому, что
самому новатору труднее всех - надо не пасовать перед неизвестностью, неудачей, тем более суметь с достоинством переносить успех. Уметь психологически грамотно поддерживать не только тонус окружающих, но и регулировать собственное самочувствие очень важно.
Однако чаще всего исследователи подчеркивают, что в тех сферах общественно значимой деятельности, где непременным условием является проявление личностных качеств - в искусстве, науке, и, конечно, в сфере образования, важнейшим фактором инновационного развития сферы являются определенные
качества личности. С этим нельзя не согласиться. Но при этом следует выделить, какие именно качества
прежде всего необходимы для формирования инновационной культуры педагога. Выделим три группы
таких свойств личности: 1) отношение к детям как развивающимся субъектам; 2) культура человеческого
взаимодействия; 3) отношение к себе как развивающемуся субъекту. Если о первых двух свойствах часто
говорят и пишут, то о понимании педагогом себя как личности, способной к развитию, говорят только в
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профессиональном плане. Однако рассмотрение себя как человека развивающегося к лучшему, осмысленно и целенаправленно обретающего позитивные изменения, новые способности и черты характера, очень
важно. Обновление окружающей жизни без обновления себя невозможно. Это взаимосвязанные процессы
[5, с.3].
Освоение инновационных технологий и аппаратных средств, их реализующих (компьютера, интерактивной доски, настольной панели или других мультимедийных систем), рассматривается многими педагогами как простое изменение технической вооруженности своего труда. Однако техническая сторона,
создавая новую педагогическую ситуацию, непременно приводит к обновлению роли педагога в образовательном процессе, изменению всего склада его педагогических воззрений и подходов, его готовности
передавать свои знания и опыт иными средствами и способами. Это предполагает адаптацию педагога
к новым условиям осуществления своей профессиональной деятельности. При этом он перестаёт быть
единственным источником информации для учащегося, единственным носителем дидактических принципов. С другой стороны, педагог должен организовать процесс обучения таким образом, чтобы превратить
традиционную образовательную среду в современную, высокотехнологичную, отвечающую требованиям
информационного общества. В целом это означает формирование педагогической культуры нового типа,
становление которой невозможно без участия профессионального самосознания педагога.
Путь профессионального развития педагога – это постепенное, сложное и далеко не всегда линейное
восхождение от учителя-дилетанта, самоучки, до истинного творца, субъекта профессиональной деятельности. Профессионализм, безусловно, не просто приходит с опытом, он зависит ещё и от многого другого:
мотивации учителя, содержания индивидуальной и общешкольной методической работы, интереса к делу,
личных способностей и личных свойств. Нельзя считать, что только с помощью методического обучения
средствами внутришкольной методической работы из учителя-дилетанта можно сделать суперпрофессионала.
Особую роль в процессе профессионального саморазвития учителя играет его инновационная деятельность. Поэтому становление готовности педагога к ней является переломным моментом в данном процессе, важнейшим уровнем его профессионального развития.
Результатом инновационной деятельности являются: индивидуальный стиль педагогической деятельности, авторские программы, методики, технологии; методическая, психологическая, исследовательская,
педагогическая, технологическая культура учителя, а главное – авторская педагогическая, дидактическая,
воспитательная, методическая система.
Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями и обладающий технологической
культурой, должен проявлять гибкость при использовании методов и средств обучения, уметь модифицировать свои профессиональные действия, разрабатывая при этом свою собственную педагогическую
технологию.
Высокий уровень развития инновационной культуры необходим педагогу для реализации всех трех
глобальных целей образовательного процесса: обучения, воспитания и, особенно, развития учащихся. Она
выступает важной характеристикой педагогической культуры учителя, одним из неотъемлемых показателей его профессионализма. Постоянная, целенаправленная работа по повышению уровня компетенции
учителей - важное условие богатой интеллектуальной жизни учащихся, необходимая предпосылка высокого научного уровня преподавания.
Хотелось бы отметим, что профессиональная деятельность педагога требует творческого подхода.
Следовательно, педагогу необходимо постоянно совершенствоваться, изучая инновационные методики
и технологии организации профессиональной деятельности. Согласно Т.В. Лучкиной инновационная деятельность педагога сопряжена с личностно-профессиональным саморазвитием и обусловлена необходимостью учета следующих закономерностей:
- чем выше личностный потенциал педагога, его способность быть субъектом инновационной деятельности, тем эффективнее процесс личностно-профессионального саморазвития;
- чем более созидательны результаты профессиональной деятельности педагога как инновационной,
тем увереннее он продвигается к профессиональной зрелости;
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- чем активнее рефлексивная позиция преподавателя в инновационной деятельности, тем выше уровень
его личностно-профессионального саморазвития;
- чем выше уровень ценностного отношения молодого педагога к инновационной деятельности, тем
интенсивнее процесс его духовно-нравственного самоукрепления [6, с.98].
В связи с этим, исследование искомой проблемы будет наиболее полным при наличии описания и анализа опыта профессионального саморазвития педагогов прошлого и настоящего. Существует множество
примеров достижения вершин профессионального мастерства, как в истории педагогической мысли, так и
современности. Это отдельная часть исследования, которое имеет свое продолжение.
Исследователь А. Макурин разработал принципы саморазвития человека, представляющих определенный интерес. Так, один из его принципов гласит: «Запомните: будущее не равно прошлому! Вы можете
изменить себя, свое поведение, свои эмоции, свои убеждения. Если бы все события повторяли только то,
что «уже было», не привнося новшеств — тогда не было бы прогресса и люди до сих пор бы ходили в
шкурах с дубинами. Прогресс и саморазвитие возможны тогда, когда вы делаете что-то новое, то, что вы
не делали раньше» [7].
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Ткачёва Н.Б.
КГУ «Гимназия №6 г. Семей»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Аталған жұмыстың мақсаты әдебиет сабағында мәтінмен жұмыс жасау арқылы түйінді біліктіліктердің
бірі – ақпараттық біліктілікті қалыптастыру жөніндегі мұғалімнің өз іс-тәжірибесін саралау болды.
Жұмыста ұсынылған формалар мен әдістер сабақты аса тиімді етіп, оқушылардың байланыстырып
сөйлеуін дамытуға, білікті тұлғаны сипаттайтын салыстыра білу, дәлелдемелі ой түйіндеу, ақпарат алу
және оны өңдеу біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік береді.
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Аннотация
Целью данной работы стало осмысление учителем собственного опыта по формированию одной из
ключевых компетентностей - информационной через работу с текстом на уроке литературы. Представленные в работе формы и методы делают урок более эффективным, способствуют развитию у учащихся
связной речи, умения сопоставлять, делать аргументированные выводы, получать и обрабатывать информацию, что и характеризует компетентностную личность.
Abstract
The aim of this work is to summarize teacher’s own experience in the formation of the informative competence
- one of the basic competences through reading at the lessons of Russian Literature. Approaches and methods
suggested in the work make the lesson much more effective developing students’ oral speech skill, the ability to
analyze, to produce their own opinion, to do conclusions. The development of all these skills help to bring up a
competent person.
Концепция 12-летнего образования в Республике Республика Казахстан определила главной целью
образования «формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной
личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих интересах, так и в интересах общества».[6, с.1] В соответствии с заданной целью «преодоление традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели
образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления школьников,
является одним из стратегических направлений мирового образования»[6, с.1]. И такую возможность даёт
компетентностное образование. Так что же такое компетентность?
Компетентность - это способность (умение) действовать на основе полученных знаний. В отличие от
ЗУНов (предполагающих действие по аналогии с образцом) компетентность предполагает опыт самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний. Представление о компетенции меняет мышление
об оценке и квалификации. «Все ключевые компетентности имеют следующие характерные признаки:
1.Ключевые компетентности многофункциональны. Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной
жизни. Ими необходимо овладеть для достижения различных важных целей и решения различных сложных задач в различных ситуациях. 2.Ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны, они
применимы в различных ситуациях, не только в школе, но и на работе, в семье, в политической сфере и
др. 3. Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального развития: абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, самооценки, критического мышления и
др. 4.Ключевые компетентности многомерны, то есть они включают различные умственные процессы
и интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и др.), «ноу-хау», а также
здравый смысл.
Исходя из выше сказанного, можно выделить 6 ключевых компетентностей: 1.Информационной, то
есть умения работать со всеми видами информации
2. Коммуникативной, то есть владения умениями устного и письменного общения
3. Автономизационной, то есть умения саморазвития и самопрезентации, конкурентоспособности.
4. Социальной, то есть умения жить и работать с другими людьми, с близкими, в команде.
5. Продуктивной, то есть умения работать и зарабатывать, принимать решения и нести ответственность
за них.
6.Нравственной, то есть готовности и потребности жить по общечеловеческим
нравственным законам.» [8, с.4]
В конечном итоге компетентностное обучение должно сосредотачиваться на том, чтобы научить детей
решать новые проблемы в незнакомых ситуациях.
Итак, формированию каких компетентностей может способствовать работа с текстом на уроках литературы? А что значит знание литературы? Должна ли быть в структуре знания смысловая составляющая?
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Во многом эти вопросы встали перед методической наукой потому, что последние несколько лет активно
обсуждались итоги исследований PIZA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся). Стало совершенно очевидным, что в мировой образовательной практике существенно
изменились концептуальные подходы к оценке грамотности чтения, под которой на сегодняшний день
понимают «способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей , для активного
участия в жизни общества»[9, с. 9]. Из сказанного следует несколько выводов:
1.Навык чтения не сводится лишь к овладению техникой чтения, которая в основном формируется в
начальной школе. Работа над навыком чтения должна происходить в период всего процесса обучения и
не только на уроках литературы, так как, помимо так называемых сплошных текстов, ученик должен работать и с «несплошными» (анкетами, сертификатами, таблицами и графиками, картами и т. д.)
2.Работа с информацией разного характера (в первую очередь с письменными текстами) становится
ключевым умением современного человека. Это подразумевает, что в период обучения в средней школе у
него последовательно формируются навыки «вычитывать» информацию из текста, обрабатывать (интерпретировать) ее, создавать новую информацию и «предъявлять» ее виде текста.
Сказанное выше заставляет пересмотреть цели и задачи современного школьного образования и , в
первую очередь, цель изучения учебного предмета литература, так как в рамках только этого школьного предмета и формируются навыки восприятия, осмысления и интерпретации текста А как совершенно
справедливо было замечено одним из ведущих современных методистов В.А.Кухаренко, «формирование
читательских умений, главного из них, которому подчинены все остальные,- умения истолковывать художественный текст –гарантирует возможность понять и истолковать любой текст»[7, с.14], что позволит
говорить о сформированности у учащихся информационной компетентности.
К сожалению, литература в современной социокультурной ситуации стремительно «теряет» свои «общественные нагрузки и остается только литературой, т.е. видом искусства, что не может не сказаться на
ее статусе как учебного предмета
Нам представляется, что причина сложившейся ситуации носит так называемый «надличностный характер, т.е. на наших уроках мы предлагаем ученикам выход в науку, а им нужен выход в жизнь, результатом которого может и должно стать создание учеником образа мира и себя в этом мире средствами учебного предмета литература»[3, с.7]. Иными словами урок литературы должен способствовать формированию
у учащихся основных компетентностей, с которыми он войдет во взрослую жизнь.
Как же добиться такого результата? В первую очередь, учитель-словесник должен задуматься над
вопросом: зачем те или иные знания даются ученику? Ведь на самом деле ученик получает не знания, а
информацию: психологи доказали, что знание – это осмысленная, присвоенная информация: «…граница между знанием и информацией пролегает по линии смысла, представляющего собой пятое измерение
бытия (три координаты физического пространства, плюс время, плюс смысл)»[4. с.9]. А это значит, что в
лучшем случае у ученика будет больше информации о художественном произведении. Наличие этой информации отнюдь не свидетельствует о понимании художественного текста.
Современная психология дает категории понимания следующее толкование:
«1.Способность личности осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь.
2.Конгнитивный процесс постижения содержания смысла.
3.Продукт процесса понимания – само толкование чего-нибудь (текста, произведения… и т.д.)
4.Понимание как одна из целей процесса познания и обучения»[2, с. 37].
Методика преподавания литературы, принимая первое и второе значение понимания, что называется
«по умолчанию», сосредотачивает свое внимание на понимании как толковании художественного текста
и только подходит к осмыслению понимания как цели обучения предмету.
К сказанному остается добавить, что «ориентация образовательного процесса на уроках литературы на
понимание художественного текста, а не на передачу знаний о нем будет существенно способствовать его
эффективности» [5, с.21]. Для этого, по нашему мнению, нужно учить пониманию текстов, а не давать
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интерпретацию художественного текста в готовом виде, предложить учащимся некий алгоритм вхождения в мир художественного произведения и откроет возможности неоднозначных трактовок. Может быть,
прислушаемся к словам М.М.Бахтина, который советовал «понимать текст так, как его понимал сам автор
данного текста»[1, с.18] Но понимание может и должно быть лучшим и, по нашему мнению, необходимо
развивать у учащихся умение «читать между строк», то есть умение работать с предложенной информацией, будь то текст художественного произведения или статья учебника. А значит формированию информационной компетентности.
То, что художественные произведения оказывают на человека значительное влияние, совершенно бесспорно. Также бесспорно, что произведения влияют на человека по-разному.
Каждое произведение «само по себе учит читать». Наша задача – уловить «сигналы», которые произведение посылает читателю – своим названием, жанром, построением. Учащиеся легко справятся с этим,
если преподаватель на уроке создаст условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
Именно педагог задает формы и условия литературной учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроке и дома. Каждая лабораторная или практическая работа дает направление поиска, требует
от ученика знания литературного текста. А также умения анализировать отобранный литературный материал и делать выводы.
Схемы и таблицы, используемые как основной инструмент лабораторной или практической работы,
позволяет развивать такие умения, как «разворачивать и сворачивать» информацию. Тематический отбор
материала, необходимые понятия, цитаты, составляющие единую картину рассматриваемой проблемы,
производится по принципу «необходимо и достаточно». Именно здесь происходит «сворачивание» информации, но при этом ученик видит целостную картину изучаемой темы. На зачетах или контрольной
работе по литературе происходит «разворачивание» материала, который получен в ходе лабораторных или
практических занятий, и преобразование его в объемную творческую работу – сочинение. Таким образом,
данная форма работы позволяет вовлечь учащихся в активную литературную учебно-исследовательскую
деятельность, что несомненно будет способствовать формированию основных компетентностей, а в первую очередь – информационной
Как это выглядит на практике? Например, после изучения в 11 классе целого блока произведений о
гражданской войне можно предложить в качестве домашнего задания детям составить КЛАСТЕР, опорным словосочетанием которого станет следующее: «Тема гражданской войны в русской литературе» (знакомая для учителей-словесников тема для сочинения) Что нужно сделать учащимся для выполнения этого
задания? Во-первых, определиться с выбором произведений, которые будут представлены на кластере, то
есть пройти этап оценки-отбора набранной информации по данной теме, во-вторых, продумать расположение этой информации (достаточно объёмной) на небольшой площади (формат А-4), в-третьих, выбрать
аргументированное цветовое решение для передачи собственных выводов по данной теме, в-четвертых,
наполнить работу «говорящими» символами, в-пятых, продумать выигрышную форму презентации своей
работы в классе. Таким образом, предложенная нами форма работы, на наш взгляд, развивает аналитическое мышление, способствует развитию умения перерабатывать информацию, а также синтезировать
имеющиеся знания.
Следующий вид работы, который дети также выполняют с большим интересом, – составление творческого портрета изучаемого поэта или писателя. Подобное задание может быть выполнено как группой
учащихся, так и индивидуально. В период, когда дети только осваивают данный вид работы, учитель может подсказать им составляющие части задания. Я предлагаю учащимся отразить в работе следующие
аспекты: ключевые события жизни писателя, «главные» произведения его творчества, особенности творчества, личные впечатления. Со временем школьники проявляют творчество, добавляя новые, важные, по
их мнению, аспекты в творческом портрете писателя. На наш взгляд, выполняя такое задание, учащиеся
смогут приобрести полезный для всей их будущей жизни опыт самостоятельного отбора и оценки материалов, используемых для выполнения задания (статьи учебника, произведения автора, а также дополнительных источников информации), поможет осуществить межпредметные связи.
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Стоит отметить, что этот вид задания очень напоминает составление кластера, который хорошо известен педагогам, прошедшим семинары RWST, но не является прямым повторением этого процесса. Существенная, на наш взгляд разница заключается в том, что, составляя творческий портрет писателя, учащиеся
не просто записывают ассоциации, пришедшие на память. Для выполнения этого задания школьникам
приходится поработать не только с произведениями автора, но и заглянуть в справочную литературу,
учебник. В процессе работы дети учатся выбирать нужный материал из большого объёма информации,
формулировке ключевых фраз и т. д. Опыт показывает, что предложенные нами формы работы с текстом
дети выполняют с большим интересом, соревнуясь друг с другом в качестве и оригинальности работ.
Проведя опрос учащихся старших, 10-11 классов на тему, какие виды письменных и устных работ по
литературе им кажутся наиболее сложными, и проанализировав их ответы, мы пришли к выводу, что это
следующие: характеристика героя литературного произведения, анализ эпизодов прозаического текста и
анализ стихотворений. Выше названные результаты привели нас к решению о том, что данным видам деятельности школьников нужно готовить заранее, начиная со среднего звена. Как мы это делаем? Уже в 6-7
классе мы пытаемся давать характеристику героям изучаемого произведения. Предлагаю учащимся обратить внимание на 1) внешнюю характеристику героя, 2)особенности характера (в седьмом классе можно
говорить о видах портрета, так как учебник дает подробную информацию по данной теме), 3) других
героев произведения, которые могли повлиять на формирование личности героя, 4) важные (ключевые)
события жизни героя, описанные в произведении
Всю эту информацию, добытую из текста художественного произведения, предлагаю расположить на
листе бумаги формата А-4, добавив к ней «говорящие» символы, подумать над тем, каким цветом можно
обозначить ключевые фразы. Непременным условием работы является формулировка ответа на вопрос:
Какой вывод я сделал(а), анализируя образ. Отвечая на него, дети стараются подобрать мудрые изречения,
пословицы и т. д. Таким образом, на наш взгляд, дети учатся более внимательному отношению к слову
автора, пытаются уловить те «сигналы», которые он нам посылает, т. е. учимся осмысленному и прочувствованному чтению, о котором говорил нам А.С.Пушкин.
Наш опыт работы позволяет заметить, что подобный вид заданий вызывает у учащихся неподдельный
интерес, желание представить свою работу классу. Выполняя такие задания дома школьники особенно
стараются: дополняют свои работы красочными рисунками, используют компьютерную графику, аппликации .
Задания можно постепенно усложнять, добавляя другие составляющие характеристики литературного
героя, которые углубят знания учащихся. В старших классах подобная работа может проводиться на уроках по подготовке к написанию сочинения-характеристики.
Анализ эпизода художественного произведения является и практически, и теоретически сложным вопросом, особенно если речь идет об анализе эпизода большого эпического произведения. Готовить к этому сложному виду работы нужно начинать со среднего звена. Как это сделать? Прежде чем приступить
к анализу идейно-тематического содержания эпизода, прошу учащихся дома после прочтения произведения свое впечатление о нем выразить при помощи рисунка, пятистишия, кластера, ассоциаций или
составления ФОТОГРАФИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, на которой каждый герой занимает СВОЕ место,
определяющее его роль в развитии конфликта произведения или влиянии на главного героя. Дети сами выбирают ту форму, которая им доступна или больше нравится. Учитель же, анализируя эти работы, может
сделать первые выводы о том, насколько глубоко школьники погрузились в произведение, на что обратили
они свое внимание, а какие моменты остались незамеченными. После этого переходим к отбору ключевых
(самых главных по нашему общему мнению, к которому приходим сообща, в ходе дискуссий) эпизодов
произведения
Чтобы учащимся было интереснее работать над эпизодом эпического произведения, предлагаю выполнить творческие задания:
-нарисуйте рисунок к эпизоду;
-заполните шкалу настроения в начале и в конце чтения эпизода;
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-подберите краски, которыми можно было бы окрасить данный фрагмент текста;
-напишите рекламу о данном эпизоде или о произведении в целом и т. д.
На наш взгляд подобные задания заставят учащихся более внимательно вчитаться в текст произведения, максимально приблизиться к постижению авторского замысла.
Работу над композицией эпизода можно начать с выписывания в тетрадь ключевых фраз эпизода, располагая их по порядку. Такую работу лучше проводить в группах. Так как совместная деятельность создает условия для формирования эмоционально-коммуникативной компетенции. Работая в группах, дети
учатся воспринимать партнеров по общению как равноправных участников коммуникации, имеющих
право на высказывание, право быть услышанным.
После того, как данный этап работы успешно завершен, можно переходить к следующему: соотнести
выписанные фразы с элементами композиции, т. е. определить, к какой композиционной части относится
каждая выписанная фраза, какой из них можно подписать рисунок, выполненный к каждой части композиции, заодно продумать, каким рисунком можно передать самую важную информацию завязки, развития
действия, кульминации, развязки.
Заканчивать работу дети будут дома: на основе наработок, выполненных в классе, составят ФОТОГРАФИЮ эпизода, где помимо обозначения композиционных частей эпизода, назовут всех героев, изображенных в нем, и самое главное, на наш взгляд, сформулируют тот вывод, к которому они пришли,
работая над эпизодом, какой урок вынесли для себя. Таким образом, выполненная работа представляет
собой не только цитатный план эпизода, но и своеобразный творческий опорный конспект, по которому
даже самый слабый ученик сможет ответить на вопросы учителя и по содержанию эпизода, и по теории
литературы(в данном случае по вопросам композиции).
В заключение хочется привести слова М.И.Цветаевой, которая считала: «Книга должна быть исполнена читателем, как соната. Знаки – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить»[10, с.6]. А для учителя-филолога научить «осуществлению» -значит сделать еще один шаг к формированию информационной
компетентности.
Умение читать, понимать прочитанное является базой формирования информационной и коммуникативной компетенции. В процессе работы с текстом происходит смысловая обработка информации: ее
выделение, организация, предвосхищение, обобщение, критическое осмысление и оценка. Осознание учеником того факта, что, создавая художественное произведение, свой образ мира, автор также решал свою
задачу на смысл, может облегчить диалог между читателем и автором текста .
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ҚҰЗІРЕТТІ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ БҮГІНГІ КҮН
МҰҒАЛІМІНІҢ РОЛІ
Тлеубаева К. К.
№1 Жалпы орта білім беретін
мектеп – лицей
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов елді мекені
Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Соңғы кездері білімнің құзіреттілігі мәселе қозғалып келеді. Теория жүзінде айтылғанымен, практикада зерттеле қоймағандықтан, әркім өз пікірін, көзқарасын білдіруде. Маңғыстау облысы Түпқараған
ауданының №1 мектеп – лицейі білім құзіреттілігін мәнін дер кезінде түсініп, өз пікірін білдіреді. Тек
құзіреттілік қана модернизацияның негізгі аспектілеріне жауап бере алады. Әрбір мұғалім нәтижеге
бағытталған жұмысымен өзінің бүгінгі күн талабына сай екенін дәлелдей алады.
Аннотация
В последнее время затрагивается вопрос о компетентности образования. Так как вопрос основан только теоретически, каждый вкладывает в него свое мнение. Средняя общеобразовательная школа – лицей
№1 Тупкараганского района Мангистауской области, своевременно поняв суть вопроса, выражает свое
мнение. Только компетентность образования может отвечать на основные аспекты модернизации. Каждый учитель может доказать себя лишь работой, ориентированной на результат.
Abstract
In recent times affected the problem of competence education. Everyone invests it his or her opinion. The
school-lyceum №1 (Mangistau region, Tupkaragan) timely understanding this problem expresses the following
opinion. Only competence education can responded to the core aspects of modernization. Every teacher can show
itself only work, result-oriented
1. Кіріспе. Әлеуметтік болмыс мәдениет пен өркениеттің астасқан дағдарысымен сипатталады [1,4-б].
Мәдениет пен өркениет қабыса дамығанда ғана гармония береді. Мәдениет рухани жан-дүниенің көрінісі
болса, өркениет – адамзаттың қиялының жемісі. Тек өркениеттің жеке алға шығуы мәдени дағдарысқа
әкеледі. Тек мәдениетке көңіл бөлу реалды өмірден алшақтатады. Сондықтан бүгінгі күннің талабы – жеке
мәдениеті ғаламдық мәдениетпен астасқан, өркениеттің талабына сай білімді меңгерген ұрпақ дайындау.
Қоғамның дамуы мектепке тәуелді болғандықтан, болмашы қателік немесе жылт еткен жетістікке тек
қана мұғалім жауапты. Олай болса, бүгінгі мұғалімнің жүгі тым ауыр. Көтере алған сыннан өтер, көтеруді
қиынсынса, ойлануға тура келер.
2. Ұрпақтың ертеңі бесіктен басталады. Осынау даналықтың дариясы дархан даланы ұрпағына
аманат еткен ата – баба келер күнді көрегендікпен көре білгені таңғаларлық құбылыс. Ел аман, жұрт
тынышта болашақ ұрпағының мінері де, табынары да темір болып, ата дәстүрін аттай, темірден де өткен
қатігездікке баратынын болжап білген дананың ойы бұл күнде философиялық ғаламдық ойға айналды.
Жапан түзде қойын иіріп тастап, қалың ойға берілген қазақ дүниенің сырын ашуға бел буған сыңайлы.
Жерден жылқының қылын тауып, екі шетін тасқа байлап, әуен шығарды, бұл күнде дүниенің сегізінші
кереметіне айналған киіз үйін ойлап тапты. Табиғаттың берерін талапайлап ала бермей, даналыққа
бергісіз қанағатпен қамына қолданған қазақтың бүгінгі ұрпағы қандай күйде?! Өтпелі сан кезеңді бастан
өткерген адамзат бұл күнде қатігез данышпандықтың құрбанына айналып отыр. Адамзаттың арманы
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темірге тәуелді болып қалды, адами сезімдердің күйреу заманы алқымнан қысты. Кезінде бабалар
ұрпақ камын қалай толғаса, бүгінгі ұрпақ қамын жейтін тұлғалар үшін сын сағаты туды. Болашағы
бұлыңғыр ұл мен қызды өсіру қылмыспен парапар. Желкілдеген жас шыбықты бағбандар аялап қана
алып ағашқа айналдырады. Уақытында суармаса, тентектен қорғамаса, тамыры суалып, жеміс бермек
түгілі, тірлігінен айырылады. Бала да сондай. Ана құрсағында біткен сәттен-ақ жақсы ой мен ізгі ниет
ананың жолдасы болуы керек. Күйбеңі көп күйкі тіршіліктен бір сәт сергітер әсем ән, тәтті күй, жылы
лебіз ана көңіліне шуақ сыйлап, құрсақтағы нәрестеге жағымды әсер етер еді. Өмірге келген сәбидің
әр қимылына қуана білеміз. Ол алғашқы қадамын аттап, алғашқы сөздерін айта бастайды. Оның санасы
айқындалып келеді. Осы кезде ата-ана мүлт кетеді. Әлі кішкентай деген ой ата –ананың өз іс – әрекетін
бақылауға мүмкіндік бермейді. Баланың көйлегі көк, тамағы тоқ болғанына ғана риза қаншама ата – ана
өз бұтағының қисайып бара жатқанын түсінбейді. Баланы ерке ету, ызаландыру, өзімшіл ету, сөзін
тыңдамай, қолды бір сілтеу – атан – ананың самарқаулығы. Бір отбасындағы самарқаулық кейін қоғам
дертіне ұласарын түйсінбейтін ата – ана қаншама! Бүгінгі мұғалім де сол ата – ана екенін еске түсірейік.
Дәрігердің қателігі дер кезінде білінеді, мұғалімнің қателігі қоғамның ғұмырына кететінін түйсінбеу
өкінішті – ақ. Алғашқы партаға отырғаннан бастап бұйыра сөйлеген мұғалім деспотизмнің негізін қалап
жатқанының байыбына бара бермейді. Тәртіп керек екені рас. Бірақ тәртіпті ғана кеудесін тік ұстап,
еркін өмір сүретінін құлаққа құю арқылы тәрбиелеуге болмас па екен?
Жаңа заманның ғарыштық жылдамдығы адамзаттың мінез – құлқының өзгерісіне әкеле жатқанының бір
белгісі, кез келген жеке тұлғаның бойындағы шыдамсыздық. Секундтар,сағаттар, күндер, айлар, жылдар
зырлап жатыр. Сонымен бірге адам да әлденеден құр қалғандай асығады. Әлде адам асыққан соң уақыт
зырлай ма? Асыққаны сонша, баланың салған алғашқы әрпі ірілі – ұсақ, шимай болғанына қарамастан,
келесі әріпке асығады. Сол әріптің соңында мұғалімнің ризашылығын білдіретін белгі қонжияды. Осы
асығыстық баланы шалалыққа, тайыздыққа әкелетінін мұғалім сезді ме екен?! Сезбеді. Сезсе, олай
әрекет етпес еді. Оқушы көркем туындыны зулатып оқи шықты. Оқып тұрып ол ештеңе түсінбеді, себебі
сөздердің байыбына бармады, байыбына баратындай етіп мәнерлеп оқымады. Нәтижесінде зулатып
қатесіз оқығаны үшін мұғалімнің қошеметіне ие болды. Ол мәтіннің ішінде балаға түсініксіз сөз болды ма,
мәтіннің тақырыбы, айтайын деген ойы не болды, оны бала іштей саралады ма, ол мұғалімнің санасына
кіріп шықпады. Дүниетану сабағында бала айналамен танысты, бірақ табиғатты аялау қажеттілігі оның
жүрегіне жететіндей етіп айтылмады. Нәтижесінде оқушы қолындағы қоқысын мектептің алдына тастай
салды, сабақтан шығып, үйге қайтып бара жатқан жолында жерде өсіп жатқан нәзік шөпті аяқ киімімен
құшырлана таптай, жол бойында өсіп тұрған ағаштың бір бұтағын сындыра салып, ат қылды да, үстіндегі
киімнің шаң болғанына да қарамастан үйіне жеткенше секеңдеп барды. Табиғатты аялау мәдениеті,
көшеде жүру мәдениеті, сыртқы
бейне мәдениеті аяқ асты болды да қалды. Әрине, бәрі сабақта
айтылды. Мәселе айтылған әңгіменің жүректен шықпауында. Жалпы қоршаған ортаны қорғау мәселесі
сын көтермейді. Кішкентай кезден –ақ баланы айналаны аялауға үйрету керек. Мектепте қоршаған ортаны
қорғау пән ретінде ғана шектеліп қалған. Ол шектелмеу керек, тұлғамен біте қайнаса дау керек.
Сынып сағаты өтіп жатыр. Тәртіпсіздік қылған оқушы басы салбырап тақтаның алдында тұр. Мұғалім
жер – жебіріне жетіп ұрсуда. Тұйықтан шығар жол осы ма? Сынып сағатында баланың бойында
отансүйгіштік сезім тудыратын әдемі тақырыптар неге ашылмасқа?! Қазақтың бір ғана киіз үйін алып
қараңыз. Қаншама философия жатыр! Осындай ғажайыпты дүниеге әкелген атаның ұрпағымыз деген
мақтаныш сезімі баланың арманын алысқа апаратыны сөзсіз. Халықтық мұрамен таныстырып қана
қоймай, өзіндік өрнегін жеткізе білудің ролі ерекше. Ана тіліне, туған еліне құрмет қалыптастыру арқылы
ғаламға деген құрмет қалыптасады. Өткеннің тағылымын молынан алып, жүрекке мейлінше терең етіп
жеткізсе, баланың бойына ізгіліктің нәрін құнарлы етіп сіңіруге болады. Баланың қойған сұрағынан
мезі болмау керек. Керісінше қуану керек. Бала кім? Ол - зерттеуші, ол - ашылып келе жатқан дарын, ол
- әсемпаз, ең бастысы, ол - көңілі мөлдір бұлақ. Сондықтан сол тұнықты лайлап алудан сақтану керек.
3. Білім нәтижесі - білік.Сәби шақтан өткен бала білімге шындап кіріседі. Мектепте баланың өміріне
қажетті біліммен қамтамасыз ететін бағдарлама жан – жақты негізделген. Осы тұрғыда үкімет тарапынан
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қаншама жоспар жасақталады, қаншама бағдарлама дайындалады, қаншама дау – дамай туындайды,
қаншама қаржы жұмсалады, нәтижесі қандай? Нәтижесі - үстірт білім алған, тәрбиесі кемшін, өмірге
селқос, туған – туысқа жұғымы жоқ, жағымсыз қылықтар мен зиянды әрекеттерге құмар самарқау ұрпақ..
Бірнеше жыл туған тілінің теориясын жаттайды, нәтижесінде жұмысқа тұру үшін бір бет арыз жаза
алмайды, бірнешежыл арифметикамен алысады, геометриямен миын шаршатады, нәтижесінде тапқан
– таянғанын біреуге беріп, баспанасын тұрғызады, адам анатомиясы мен биологияның заңдылықтарын
жаттайды, салауатты өмір салтының ұстанымдарын оқиды, нәтижесінде жүрек – қан тамырлары
аурулары, қан аздық, диабет, тері ауруларының нешеме түріне шалдығады, физиканы барынша
саралайды, нәтижесінде тұрмыстық техникасын жөндеп беретін, жарығын қосып беретін адам таба алмай
қиналады, жағрафиядан әлемнің түкпірін шарлайды, нәтижесінде өзімен көршілес қандай елдімекен
барын білмейді, әлемдік тарихты екшейді, өзі туған ауылдың тарихынан бейхабар, денешынықтыру
сабағында шынығады, нәтижесінде бойын тіке ұстап білмейтін алаң – құлаң еткен ұрпақ өкілін көреміз,
бейнелеу сабағы жүреді, нәтижесінде отандық суретшілердің аты – жөнін білмейтін, өнер галереясының
бар екенін де білмейтін, сұлулыққа табынбайтын жүзі салқын, көзқарасы бос жан алдымызда жүреді,
технология сабағы өмір сүруге бейімдейтін бірден – бір сабақ, бірақ қыздарымыз не ине ұстай алмайды, не
анасымен бірге отбасына ас әзірлеу былай тұрсын, өз тамағына қиналады, ұлдарымыз балғамен шеге қаға
алмайды. Бұл ұлттық трагедия. Көз алдымызда есі толық, санасы түзу, бірақ ойы жинақталмаған ұрпақ
өсіп келеді. Шығар жол қайсы? Сабақты дәстүрлі өткізу кезінде жемісін берді. Себебі ол заманда ағылған
ақпарат болмады. Баланың қолында оқулық қана болды. Оқулық ол үшін қол жетпес дүние еді. Қара тақта
мен ақ борға табынбаған бала да, мұғалім де болмады. Ол екеуі мұғалім мен бала үшін шексіз ғылымға
ашылған жол еді. Бұл күнде қара тақтаның да, ақ бордың да бала үшін орасан ролі қалмады. Дүниенің
шартарабынан шетсіз – шексіз ағылған ақпараттар легін мұғалім де, бала да қабылдап үлгерер емес.
Керегі бар, керек емесі бар осынау ақпараттарды сарапқа салып, қалыпқа келтірмей, білім саласындағы
дағдарысты ауыздықтау мүмкін емес. Бір кездері педагогикалық жоғары оқу орындарында американдық
психолог Дейл Карнегидің еңбектері бойынша арнайы курстар жүргізілді. Бір қарағанда еңбек қарым –
қатынас мәдениетіне, тіл табыса білуге үйретеді. Егер дәл осы еңбекті басшылыққа алып, өмір сүруді
үйренсек, өтірік көлгірсу, жағымпаздық, өзімшілдік сабағын алып шыққан болар едік, ұрпағымызды да
солай тәрбиелер едік. Дәл бүгінгі психологияда осы сарын басым. Әр жеке тұлғаның өзіндік «мені» болуы
керек. Әрине, тұлға өзін әділетсіздіктен қорғай білуі керек, өзіндік пікірін ұстануы керек, бірақ «мен, мен»
деп өзімшілдікке бой алдырмаған дұрыс. Джордж Соростың бағдарламасы бойынша «Дебаты» жүйесінін
де жүзеге асырылғанына біраз уақыт болды. Бұл таным түрі оқушының ізденімпаздығына жол ашқаны
сөзсіз. Бірақ өз дегенін дұрыс болса да, бұрыс болса да дәлелдеп шығу қатерлі екенін естен шығармаған
жөн. Кез келген адамзат үшін істелген игіліктің екінші жағы барын өмірлік тәжірибе дәлелдеп келеді.
Атомдық физика адамзатты тұщы сумен, жарықпен, жылумен қамтамасыз етсе, басқа мақсатта ел
басына қара күн туғызып, мәңгіге өмірін ойрандады. Мұнайдан алынған ғажайып дүниелер көздің жауын
алғанмен, ағзамызға бірте – бірте у жайылып жатқанын білсек те білмегенсиміз. Күндердің күнінде Жер
– Ананың қақ айырылуы мүмкін екенін түйсінгендейміз. Сонда да самарқау қалпымыздан танбаймыз.
Сондықтан беретін білім екшелу керек.
Даладан іздемей – ақ , ұлы даланың ашылмаған қаншама қазынасы бар. Осы тұста Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен дүниеге келген «Мәдени мұра»
бағдарламасының басымдығының маңызы зор. 100 кітап болып шыққан бағдарлама - мұғалімнің де,
оқушының да өмірлік азығы. Осы азықты қолдана білу -өзекті мәселе. Қазақ халқының мызғымас салт
– дәстүрі бар. Әр салттың, әр дәстүрдің астарында керемет философия жатыр. Қорқыт ата, әл Фараби,
Жүсіп Баласағұн, шығыстың басқа да керемет ойшылдарының еңбектері даналыққа бастайтын бірден
– бір жол. Өмірдегі қиындықтың басым көпшілігі ақылдың тайыздығынан болатыны белгілі. Ақылды
толтыратын, шыдамдылық пен көрегендікке баулитын ұлы даланың ұлыларының еңбектерін жата жастана оқитын кез келді. Тек бір бағытпен шектеліп қалмай, әлемдік деңгейдегі адамзат тәжірибесін
оқып – үйрену қажеттілігі өзінен – өзі туындайды. Өз тарихын үйрену отаншылдық сезімге баулыса,
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әлем мәдениетімен таныс болу жақсы – жаманды саралап, қорытын ды шығаруға бейімдейді. Тек соны
асыра сілтемей, салқынқандылықпен игерткен абзал. Білім нәтиже шығатындай етіп берілуі керек. Тек
оқу керек емес, миға тоқу керек. Үстірт білім - тек оқығанның нәтижесі. Оқытып, миға тоқыту арқылы
баланың логикасын дамыту қажет. Неге, неліктен, қалай деген сұрақтардың жауабын оқушы мұғалімнен
емес, мұғалім оқушыдан сұрау керек. Мұғалімнің жаңа сабақты түсіндіргеннен көрі, баланың өзінің
танысуына жағдай жасағаны әлдеқайда тиімді. Пәнаралық байланысты үнемі сақтап отырған жөн. Бала
материалды барынша терең саралауына жол ашады. Тақырыпқа қатысты сұрақты өзі құра біліп, оқулықта
берілген тапсырмаларды түгел дерлік сабақ барысында орындауға мүмкіндік беретін шапшаңдықты игере
алса, оның қосымша материалмен сабақтан бос уақытында айналысуына әбден жол ашылады. Біздің
қазақ халқының менталитетіне еліктеушілік тән. Орысша немесе ағылшынша сөйлегенді сәнге балап,
өз тілін менсінбейтін жағдайға жеттік. Шет тілі сабақтарында өз тілінің өзге тілмен ұқсастықтары мен
ерекшеліктерін салыстыра отырып үйренген қызық. Тіл үйренерде өз тілінің қадір – қасиетіне құрметпен
қарап, қуатын сезініп өссе, тіл де жоғалмайды, ұлт та сақталады. Бізге бұйырған бақыт - өз ата – бабамыз
қоныс теуіп, бізге мирасқа қалдырған жерінде алаңсыз өмір сүруіміз. Үреймен, бұлыңғыр үмітпен өмір
сүріп отырған ел бар екенін ескерсек, біз бақытымызды бағалай білейік. Бүгінгі бизнес әлеміне баланы
сабақ барысында дайындау кеңінен етек алды. Біз тағы да кереметдеп ақпараттың бәрін қабылдаймыз.
Бейнелеу сабағында сурет салдырамыз, аукцион ұйымдастырып суретін бағалатамыз, егер оқушы
өз еңбегін қымбат бағаласа, оқушының өзіндік «менінің» қалыптасқаны деп мәз боламыз. Салынған
суреттің сапасы ешкімді толғандырмайды. Дене шынықтыру сабағында рекордтарға ұмтыламыз. Дене
сабағының негізгі міндеті – ұлы спортшы дайындау емес, дене сымбатын қалыптастыру, салауатты өмір
салтына бейімдеу. 2 секундта 100 метр жүгірмедің деп, басқа қырынан дарынды оқушының жігеріне
құм құямыз. Осы жерден үлкен мәселе туындайды. Баланың барлық пәннен дарынды болуы – сирек
құбылыс. Бірақ өзі әлсіздік көрсеткен сабақтардан жоғары көрсеткіш көрсетпегендіктен, орта баға төмен
болады да, баланың өзі таңдаған мамандығы бойынша білім алуына мүмкіндік азаяды. Сондықтан білім
ді бағалаудың жаңаша технологиясы сарапқа салынуы дұрыс секілді.
Әр тақырыппен немесе әр тараумен танысқанда ішіндегі бала үшін, жалпы адам үшін ең маңыздысы
не болуы мүмкін, соны айқындап, сол маңыздылықтан басқа мәселеге ену арқылы қызығушылық ояту
да - ыңғайлы жолдың бірі. Адам анатомиясымен танысқанда, жүрек –қан тамырлары жүйесі бірнеше
тақырыптардан тұрады. Солардың ішінде балаға ең танысы - жүрек – қан тамырларының аурулары.
Себебі күнделікті өмірде бала не естіп жүр, не жақын – жуықтары ауырса, біліп жүр. Аталған аурулар
қалай туындайды? Осы тұста бала ең маңызды мәселені көкірегіне тоқып, оның шешілу жолдарын
іздестіреді, жүрек – қан тамырларының теориясымен танысады. Оны әрі қарай қызығушылық жетелейді.
Нәтижесінде бала өзінің болашағын сақтаудың жолдарын қарастырады.
Жалпы қазақ халқының бүгінгі ұрпағы қоғамда өтіп жатқан өзгерістерге самарқау. Қоғамның жағдайы
оларды толғандырмайды. Бұл қоғамдық пәндердің оқушы үшін маңызының жоқтығы. Осы сауатсыздық
кейінгі өмірінде де зардабын тигізбей қоймайды. Еңбек шартын мойындамау немесе түсінбеу, еңбек
шартына сәйкес дау – дамайларды шеше алмау, заңға қайшы әрекет ету - сол сауатсыздықтың көрінісі.
Осы олқылық орын алмас үшін мектепте жаңа технологияға сай тек сабақтар емес, сыныптан тыс шаралар
сапалы өтуі тиіс. Еңбек заңы, Ар – намыс кодексі Ата заңмен қатар тек оқылмай, миға тоқылу керек.
Бұл тұрғыда да баланың өз бетінше игеруіне жол ашқан дұрыс. Конференцияларды, дөңгелек үстелдерді,
пікірталастарды оқушы жүргізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Оқушы тілінің сапалылығы, көркемдігі
мұғалімнің назарынан тыс қалмайды. Бір өкініштісі , бүгінгі оқушы сөйлеп білмейді, сөз байлығы өте
жұтаң, дүбара тілге, сленгке үйір. Себебі бүгін таңда оқырман жоқ. Кітапханаларда кітаптарды шаң
басуда. Жоғарыда аталған «Мәдени мұра» бағдарламасынан шыққан асыл дүниелер парақтары
ашылмастан сөрелерде үнсіз жатыр. Демек әдебиет сабақтары қызықсыз. Теледидардан үздіксіз берілетін
арзан сериалдар әлдақайда үстем тұр. Баланың ойы жалаң, тайыз. Әдебиетте берілген шағын үзіндінің өз
бетімен тақырыбын, ойын аша алмайды. Себебі өзіндік жұмысқа, ізденіске үйренбеген. Көркем әдебиетке
оралатын шақ туып тұр. Көркем әдебиетті өзіне серік еткен оқушының ойы да биік, сөзі де көркем. Ол
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тыңдаушысын еріксіз тәнті етеді. Көркем тіл – әдемі ойдың бейнесі екеніне тыңдаушының көзі жетеді.
Тілді түсінген жазу есепті де түсінеді. Бала неге жазу есепті шығара алмайды. Себебі ол есептегі ойды
түсінбейді. Бала неге ұмытшақ, өткен материалды әп – сәтте ұмытып қалады. Себебі ол ондағы ойды
түсінбей жаттайды немесе түсінбей мазмұнын айтады. Себебі ол бастауыш сыныпта солай қалыптасқан.
Бастауышта бала мұғалімнің көмегінсіз еш нәрсе игере алмайтындай көреміз. Батылдық керек. Бала
мүмкіндікті өз қолына алуы керек. Сыныптан тыс шараларда, әсіресе жоғары сыныптарда өтетін түрлі
тақырыптағы кештерде бала қиялының шарықтайтыны соншалық, мұғалімнің ойына келмейтін керемет
идеялар дүниеге келеді. Сабақ барысында да бала сол қиялын шарықтатуы тиіс. Осылайша білім өзінің
құзіреттілігін іске асырады.
4. Бүгінгі күннің мұғалімі. Ол қандай?
Қайсібір ортада «мұғаліммін» дегенде біреулер риза
кейіппен ниетін білдіреді, енді біреулер менсінбеген кейіп танытады. Қоғамда мұғалімнің еңбегін
бағалайтындар бар, түкке тұрғысыз қып тастайтындар және бар. Жағымсыз пікірдің қалыптасуының
жаны бар. Педагогикалық институттарға орта ұпай алғандар барады. Оларды педагогика шын мәнінде
қызықтырмайды, тіршілік етудің бір жолы ретінде қарайды. Педагог болуға бел байлаған тұлға ауыр
жүкті парыз етіп алғанын түсінсе жақсы. Егер түсінбесе, баланың да , өзінің де обалына қалғаны. Негізі
туа біткен педагогикалық қасиеті бар тұлғалар сирек кездеседі. Көбіне педагогикалық тәжірибе жүре –
бара қалыптасады. Бүгінгі күннің мұғалімі бүгінгі күннің талабына сай ма? Бұл мәселе өзекті ғана емес,
шешілуі де күрделі. Мұғалім - қоғамның айнасы. Өткен ғасырда мұғалім құрметке ие болды. Ата –
ана, оқушы оның алдын кесіп өтпейтін –ді. Мұғалімге күйе жағылуы сирек еді. Оқушы өз мұғаліміне
ұқсағысы келіп, педагогикалық жоғары оқу орнына жол тартты. Ол кезде институтты жаңа бітіріп келген
жас мұғалімге бәрі қызыға қарайтын, жас қыздар еліктейтін. Ал қазір ше? Қазір ата –ана да, оқушы да
осы не біледі дегендей күдікпен қарайды. Қателік қай тұста кетті? Оған жауап көп. Бірақ жұртшылық
мұғалімге қарап, еңселерін түзейтіні анық. Мұғалім надан болса, халық та надан. Мұғалім белсенді
болса, халық та белсенді. Ал оқушы мұғалімге қарап бой түзейді. Мұғалімнің білімі мінезіне сай, өзін
қаумалаған ортада жүріс – тұрысымен, үйлесімді киімімен өзіне баурай білуі тиіс. Тілі көркем, тілге
шебер, нақты білім мен ғылымды терең меңгерген, педагогикалық әдіс – тәсілдерді орнымен қолдана
білетін мұғалім қат болмау керек, кез келген мұғалім сондай болуы керек. Білімнің құзіреттілігін қолға
алған тұста мұғалімге түсетін салмақ та көп. Себебі ол дәстүрлі сабақтарда өзі түсіндіріп, ситуацияны өзі
басқарыпүйреніп қалды да, енді тіпті балаға ерік беріп қоюға қорқуы да мүмкін. Бала игермей қалатындай
бойын қорқыныш билейді. Шын мәнінде оның қорқуы дұрыс па? Балаға деген сенімсіздік айқын көрініп
тұрған жоқ па? Егер біз алдымыздағы ұрпаққа сенбесек, онда біздің болашаққа да сеніміміз жоқ. Ең
қауіптісі, олардың бойындағы сенімділікті жоғалтамыз. Біздің шәкірттеріміздің бойында бүгінгі таңда
сенімділік бар. Әлемдік жаңалықтармен олар үздіксіз танысып отыр. Бірақ олар ақпаратты екшемей
қабылдай береді. Адам миына барлық ақпаратты үйіп – төкпей, пайдалысын ғана алып үйренуі керек.
Мұғалім дәл осы жерде оқушыға көмекке келеді. Мұғалімнің жиған – тергені, білімі, тәжірибесі ,
ұстанымы осы тұста іске асады. Егер мұғалім аталған критерийлердің біреуіне сай болмағанның өзінде,
ол оқушы үшін тұлға, идеал болудан қалады. Осындай факторлар жинақтала келе, оқушының мұғалім
атаулыға деген құрметін бәсеңдетеді, мұғалім атаулыға сыни көзқарасын қалыптастырады. Ал мұғалім
идеал болу керек деген пікір өзекті күйінде қала береді. Идеал демекші, жаңа заманда идеал кімдер?
Олар – әншілер, бишілер, актерлер, спортшылар. Олар төккен терлерінің, үздіксіз еңбектерінің арқасында
кумирге айналуда. Ал сол идеалдар қатарында шәкірті үшін он жыл тер төккен мұғалімнің есімі неге
аталмайды?
Демек шәкірт ұстазын идеал санамайды. Мұғалім қарапайым, атаққұмар емес деген пікір
айтылар. Бірақ шәкіртінің өмір бойы айтып жүрер, есіне алып жүрер таудай биік тұлға ретінде қалуы
керек қой. Оған не кедергі? Мұғалімнің жалаң теориясы, жұтаң практикасы, көп жағдайда дөрекі
қылығы, педагогикалық этикадан жұрдайлығы. Немесе тілінің шұбарлығы, тартымсыздығы. Ойдың
бейнесі – тіл. Мұғалімнің өте кедей лексикасы баланың шамына тиеді. Бала мұғалімнің қателігін сезгіш
– ақ. Сондықтан бүгінгі күннің мұғалімі бала үшін идеал болуы керек.
Жалпы баланың ойлау қабілетін дамытатын ситуациялық жағдайлар, проблемалық сұрақтар мәтіндегі
ақпараттардан, қосымша материалдан, өзіндік тәжірибеден туындайды. Ситуациялық жағдайда тығырыққа
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тірелген оқушы өзінен – өзі проблемалық сұрақ туындатады. Жалаң мазмұндаудан арылған оқушы
мәтіннің астарын түсінуге, өз бетімен қарама – қайшылықтарды аша білуге ұмтылады. Ситуациялық
тапсырманың негізгі мақсаты – оқушының өз бетімен білім алуына жағдай жасау. Зерттеу барысында
ситуациялық тапсырманың орындалысына ғана емес, баланың мінез – құлқына да назар аударылады.
Ситуация тудыру үшін оқушыға берілетін проблемалық сұрақ оның білігі мен біліміне негізделіп,
интеллектуалдық деңгейіне сай болуы керек. Проблемалық сұрақ жаңа материалды игерместен бұрын
берілуі керек. Оқушы тапсырманы орындау барысында өз сұрағын мұғалімнің қойған сұрағындай етіп қоя
алса, онда ситуацияның туындағаны. Демек мұғалім өзінің функциясын орындады. Білімнің құзіреттілігі
көрініс берді.
Қазіргі заман талабы мұғалімнен біраз батылдықты қажет етеді. Сондықтан мұғалім түбегейлі
бетбұрысқа бейімделу керек. Ол ішкі жан – дүниесінен бастап, сыртқы келбетіне дейін қайта шолып,
жаңа формацияның мұғаліміне бейімделсе, рухани даму мен кәсіби дамуды ұштастыра білсе, жаңа заман
талабына жауап берері анық.
Оқушы мұғалімнің әр қимылын қалт жібермейді. Бір қызығы, керісінше жағдайда мұғалім көбіне мүлт
кетеді. Мұғалім қай кезде әділетсіздікке жол береді, сол сәттен бастап ол оқушы алдында төмен түсе береді.
Мұғалім артист болу керек деп те жатады. Бірақ ең бастысы мұғалім әділетті болу керек. Мұғалім алдында
жәудіреп отырған қанша бала бар, сонша балаға махаббатын риясыз төге білсе ғана мұғалім. Әйтпесе
түріне, әлеуметтік бейнесіне, сабаққа қабілетіне қарай көзіне шұқу, саусақ шошайту, дөрекі сөздерге жол
беру, әділетсіз бағалау , бір өкініштісі, жойылмай келеді. Мұғалімнің балаға махаббаты шынайы болып,
бар баланы жақсы көре білсе, шуағын төге білсе, қоғамдық – әлеуметтік сипаттағы келеңсіздіктер де аз
орын алған болар еді. Мектепте жүретін өзін – өзі тану пәні - ерекше пән. Бұл пәннен қандай мұғалім сабақ
беру керек? Өте – мөте білімді, балаға берері мол, тілі шебер, рухани жан – дүниесі сыртқы келбетімен
астасқан мұғалім бала жүрегіне жол табар еді. Кез келген мұғалім өзін –өзі тану пәнінен сабақ беруге
дайын болуы керек. Дәл осы сабақ баланың өмірге құштарлығын арттырып, оның арманының алға қарай
құлаш сермеуіне септігін тигізеді.
Жаңа формацияның мұғаліміне тек білімдар болу жеткіліксіз. Интернеттің құлағында отырған баланың
назарын ол қалайда көркем әдебиетке, рухани байлыққа қарай аударуға міндетті. Театр, отандық кино
туындылары , мұражай, өнер галереясы, өнер кештері, конференциялар мұғалім мен оқушының бірге
талқылайтын тақырыптарын көбейтеді, эстетикаға жол ашады, этиканың қыр – сырын меңгертеді. Мұғалім
қиял әлемі шексіз, тұңғиықта тұнып жатқан талант көзін сезіп, оны аша білу керек. Демек мұғалімнен
көрегендік талап етіледі. Ол қырағы болса, баланың көп мүмкіндігіне жол ашылады. Ертедегі би, шешен
аталарымыздың болашақты болжап айтқан толғаулары адам таңғаларлық дүние. Олар өз заманының
өкілдеріне қарай отырып, болашаққа баға берген, бірақ қателеспеген. Дәл сондай адам жанының білгірі
әрбір бүгінгі мұғалім болса ғой.
5. Түйін. Модернизацияның аспектілерін меңгеріп, әлемдік өркениеттің даму жолына түсу – бүгінгі
күннің басты талабы. Жаһандануға бағыт алған тұста ұлттық мәдениеттен айырылып қалмай, ұлттық
бейнені сақтай отырып, әлемдік тәжірибені игеру асқан білімдарлықты, адами құнды қасиеттердің
жарқырай ашылуын қажет етеді. Дәл қазіргі сәтте адами сезім дағдарыста. Мәдениет үздіксіз дамып
келеді. Бірақ жеке тұлғаның мәдениеті сын көтермейді. Адам өзімен бәсекелестікке түсетін техниканың
құрбаны болып қалыптасып келеді. Ғылыми – техникалық прогресс адамды табиғаттан алшақтатып,
техникалық даму мен тұлғалық дамудың арасындағы сәйкестіктің бұзылуына әкелуде. Бұл тығырықтан
шығудың жолы – ізгілік жолына түсіп, жеке тұлғаның өзінен білім іздеу, жеке тұлғаның білімін пәндік
біліммен жалаң толтырудан арылып, білімді баланың қажеттілігіне қарай өмірлік тәжірибемен ұштастыра
отырып, нәтижеге ұмтылу. Бұл бағытта мұғалім балаға рух, тың серпін беретін қозғаушы күш ролін
атқарады. Қоғам адамгершілік дағдарысынан мұғалімнің көмегімен ғана арылады, себебі қоғамның әрбір
мүшесі мұғалімнің алдынан өтеді.
Білім құзіреттілігі – білік, білімділік, дағды, қасиет, мінез – құлық, қарым – қатынас, тәжірибе,
интеллект, тектілік. Осы қасиеттерден сапа белгілері шығады [2,34-б].
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Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында
көрсетілгендей, дәстүрлі білімнен жаңа нәтижеге бағытталған білім құзіреттілігін өмірге енгізіп, ең
тиімді білім беру механизмдерін батыл түрде тәжірибеде қолдану - жаңа заман мұғалімінің басты міндеті
[3, 14-б]. Олай болса мұғалімнің жаңа ұстанымы - сілкіне, жаңа формацияның жаңа мұғалімі болуға асығу.
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ТӘСІЛІ ТЕСТ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ
Тлеукабылова Ж. Т.
№32 жалпы білім беретін мектебі; Алматы қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада оқушылардың дайындық мазмұны мен сапасын арттыратын қазақ тілін оқытудың
интенсивтендіру тәсілі тест технологиясы туралы айтылады.
Аннотация
В данной статье идет речь о тестовой технологии как средство интенсификации обучения казахскому
языку для повышения качества обучения учащихся.
Abstract
This article describes the test technologies as means to intensify training of Kazakh language. Training,
followed by testing, is a very effective tool for securing the content and quality of training students in studying
the Kazakh language.
Елдің әлеуметтік-экономикалық даму қарқынының үдеуі, ақпараттық – коммуникациялық саладағы
технологияның шапшаң түрде дамуы, қоғамның жылдам өзгеріске ұшырайтын жағдайға тез бейімделе
алатын, шығармашылық тұрғыдан ойлау қабілеті бар, өз бетінше білім алып, оны практикалық
мәселелерді шешуде қолдана алатын мектеп түлегіне деген әлеуметтік тапсырысы – барлық осы процестер заманауи білімнің қалыптасуына және мектептердің оқу үдерісіне инновацияларды бейімдеуге
айтарлықтай әсер етеді. Ғылыми-практикалық ақпараттың өсуінің, оқу үдерісіне қосымша пәндерді
қосудың, білім мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістердің салдарынан жалпы оқу үдерісінің дәстүрлі
нұсқаларын, оқу әдістері мен құралдарын нақты пәндер курсын оқуға берілетін сағаттар шеңберінде
ұйымдастыру қиындай түсуде. Сондықтан оқу үдерісін интенсивтендіру (қарқынды күшейте оқыту)
заманауи білім беру саласының басым бағыттарына айналып отыр.
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Оқуды интенсивтендіру оқу ақпаратының үлкен көлемін оқушыға оқудың үздіксіз ұзақтығында
білім сапасына қойылатын талаптарды төмендетпей бере білуді білдіреді [1, 544 б.]. Оқуды қарқынды
күшейте оқыту астарында оқушының тұлғалық қордағы мүмкіндіктерін оқу–танымдық үдерістің
тиімділігін арттыру үшін жұмсауға жағдай жасайтын технологиялық тәсілдердің жүйесі жатыр.
Зерттеушілердің тәжірибелерін жалпыландыра отырып, Бабанский Ю.К. интенсивті оқудың мынадай
негізгі факторларын ажыратты: оқудың мақсатты бағытталуын арттыру, оқуға деген мотивацияны
күшейту, білім мазмұнының ақпараттық сиымдылығын арттыру, белсенді тәсілдер мен оқу түрлерін
қолдану, оқу әрекетінің қарқынын үдету, оқу еңбегінің қабілеттерін дамыту, компьютерлерді және
өзге жаңа технологиялық құралдарды қолдану [2, 80-б]. Осылайша, оқу үдерісін интенсивтендіру
оқушылардың танымдық даралығын дамытуды, тұлғаның барша шығармашылық мүмкіндіктерін
қолдануды және топтық танымдық қызметтің (қос және топтық жұмыс, рөлдік және іскерлік ойындар,
оқуға қатысты әңгімелесу, талқылаулар, зерттеушілік тәжірибелер және т.б.) анағұрлым тиімді топтарын
ұйымдастыруды көздейді.
Білім мен қабілеттерді тексеру мен бағалаудың классикалық жүйесін қолдана отырып, оқушының
танымдық шығармашылық қызметін бағалау күн санап қиындай түсуде. А.Н. Щукиннің пікірінше,
білім мен қабілеттерді тексеру мен бағалау оқу үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады және оны
дұрыс қоя білуге барша оқу үдерісі тәуелді [3, 188 б.]. Сәйкесінше, оқушылардың дайындық деңгейі туралы ақпараттың болуы білім беру үдерісін ұйымдастырудың қажетті шарты болып табылады, өйткені,
бақылау кезінде оқушылардың білімі мен қабілетінің артықшылықтары мен кемшін тұстары белгілі болады, бұл өз кезегінде білім сапасын арттыру мен танымдық қызметті дамыту бойынша оқытудың түрлері
мен әдістерін жетілдіре отырып, оқу үдерісін басқаруға септігін тигізеді. Сонымен қатар мұғалімнің
қойған әділ бағалары оқушының әрі қарай жұмыс жасауына үлкен қозғаушы күш болмақ.
Оқудағы жетістіктерді бағалаудың заманауи технологияларының бірі – тест тапсырмалары
нұсқасындағы бақылау түрі – тестілік технология, аталмыш тәсіл бақылаудың әділеттілігін қамтамасыз
ете отырып, субъективті факторды шегереді, оқу уақытының әрбір минутын тиімді, әрі үнемді қолдануға
мүмкіндік береді, сонымен қатар оқушылардың логикалық ойлау қабілеті мен зейінін дамыта түседі.
Н.Ф. Ефремованың пікірінше, тест оқытудың заманауи, объективті, жедел, дамытушы, психика мен
қорларды сақтайтын құралдары мен білім құраушыларының сараптық бағамдарының бірі болып табылады [4, 458-б].
Қазақ тілі сабағында тестілеу технологиясын қолдану тілді жақсы меңгеруді түзету және жақсарту
үшін жағымды жағдай тудыра отырып, барлық оқушылар үшін тең объективті тексеру шарттарын
қамтамасыз етеді, оқу үдерісін жетілдіруге көмектеседі, тиімділігі аз тәсілдер мен әдістерді анағұрлым
тиімділеріне алмастырады. «Дұрыс ұйымдастырылған бақылау тексеру мақсаты ғана емес, сонымен
қатар оқу мақсаттары үшін маңызды». Сондықтан оқу қызметі – бақылаудың басты мақсаты. Бақылау
тапсырмаларын орындау барысында ертеректе қол жеткізілген білім қоры оларды нақтылау мен қосымша
толықтыру арқылы қайталанады және бекітіледі, жетілдіріледі. Оқушылар өткен материалды қайта санадан өткізіп, жалпыландырады, білімдерін практикалық қызметінде қолданады» [5].
Өзін - өзі үйретуге, өз бетінше білім алу мен оларды жүзеге асыруға жетелейтін оқу түрін ғана тиімді
деп санауға болады. Нақ осы тест технологиясы оқушыларды өз әрекеттерін, нәтижелерін бағалауға
үйретеді; оларды өз бетінше оқуға үйрете отырып, бағалауда даралықты танытуға жағдай жасайды;
әрбір оқушыға тілді үйрену кезінде қандай жетістіктерге жеткендігін немесе кемшіліктерін, әлі де неге
талпыну керектігін түсінуге және сезінуге көмектеседі.
Оқу үдерісінде қалыптасқан жағдай, әсіресе, жоғарғы сыныптарда, яғни оқушылардың жұмысын
өзгелері бағалау оқушының өз әрекетін жеке өз бетінше жетілдіруге мотивация тудыра қоймайды.
Мұнан өзге бағалау құраушысы тізгінін толығымен мұғалімнің қолына ұстату белгілі бір дәрежеде
оқушылардың бойында өз күшіне сенімсіздік тудыратыны сөзсіз, педагогтың әділдігіне күмән келтіруге
итермелейді. Ал бақылаудың тестілік нұсқасы оқушыларға өз білімін көрсетуге мүмкіндік беріп қоймай,
сонымен қатар баға мұғалімнің субъективтік қатынасына тәуелді еместігіне кепілдік береді, міне, осы
шарт оң нәтижеге жетелейді.
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Осылайша, тестілік бақылауды сабақ барысында жоспарға сәйкес жүзеге асырғанда оқушыларға өзін
- өзі түзету, өзін - өзі дайындау және өзін - өзі ұйымдастыру мүмкіндіктерін ұсыну арқылы танымдық
қызмет жандана түседі, нәтижесінде оқушылар өздерін тек объектілер ретінде ғана емес, сонымен
қатар оқу – тәрбие үдерісінің субъектілері ретінде сезіне бастайды. С.В. Безбородованың айтуынша,
«білім беру үдерісіндегі меншікті білімнің субъектісіне айналатын оқушының белсенділігі орасан зор
танымдық мүмкіндікке ие, бұл оқушылардың оқу материалдарын меңгерудегі ой еңбегінің өнімділігін
күрт арттырады» 6. Тест бақылаудың тек объективті құралына ғана емес, сонымен қатар қазақ тілін
үйретудегі инновациялық технологияға да айналады.
Тест түріндегі бақылау жазба жұмыстарын ұзақ уақыт бойы тексерудің жоқтығымен, нақты нәтижені
беру, қолдану, оған қол жеткізу мен қызмет нәтижесі туралы сәйкес ақпаратты алу арасындағы уақыт
кесіндісінің қысқаруымен ұтымды. Сәйкесінше, жеткілікті жиі түрлі тесттер түрінде бақылау шараларын жүзеге асыруға мүмкіндік туады.
Оқушылардың пікірінше, әрбір сабаққа дайындықтың ұдайылығы мен негізділігі жүргізілетін бақылау
шараларының жиілігі мен күрделілігіне байланысты екен. Осындай бақылаудың мерзімділігі мен оның
алдын алудың мүмкін еместігі оқушылардың қызметін тәртіпке келтіріп, ұйымдастырады және бағыттап
отырады, осылайша білімдегі олқылықтарды анықтап, жоюға жағдай жасайды, оқушылардың бойында өз қабілеттерін тілді меңгеру үшін дамытуға деген ұмтылысын қалыптастырады, жаңа меңгерілген
ақпараттың логикалық қолданысы мен жаңа материалды өткен сабақты қайталау және тереңірек игеру
үшін белсенді түрде пайдалануды қамтамасыз етеді. Осындай қарқынды, жан-жақты қамтитын бақылау
оқушыларға қазақ тілін меңгеруде көмектесетін қуатты құрал екені белгілі.
Тест технологиясын сабақтарда қолдану мұғалімге жұмыстарды жедел тексеруге; меңгерудің жоғарғы
деңгейіне жету үшін қай тақырыптың материалын қайталау қажеттігін көруге; келесі сабақ материалының
мазмұнын дер кезінде түзетуге, әлсіз игерілген тарауларға ерекше көңіл бөлуіне; әрбір жеке оқушыға
қатысты қорытынды жасауға және жеке жұмыс төңірегінде сәйкес әдістемелік шешімдер қабылдауға;
оқушының білім алудағы жетістігінің динамикасын байқауға; орнықты жоғары көрсеткіштерге жете
білген оқушылар үшін жеке пәндік траекторияны құруға мүмкіндік береді. Яғни, тест технологиясы оқу
үдерісін тиімді ұйымдастыруға, оны жандандырып, жеке тұлғаға бағыттауға, анағұрлым ауқымды етуге
жағдай жасайды, бұл қазақ тілін үйретудің сапасын арттыратыны анық.
Қазақ тілі сабақтарында тестілік тапсырмалардың алуан түрлері қолданылады: тізбекті тапсырмалар, мәтіндік тапсырмалар. Тізбекті деп келесі тапсырманың дұрыс жауабы алдыңғы тапсырманың
жауабына тәуелді болатын тапсырмалар аталады. Тақырыптық тапсырмалар – оқушының белгілі бір
оқылған тақырып бойынша білімін бақылау үшін арналып жасалынған кез келген нұсқадағы тест
тапсырмаларының жиынтығы. Тапсырмалар бірмезгілде тізбекті, әрі тақырыптық болуы мүмкін, егер
олардың тізбектік қасиеттері бір тақырыптың шеңберінен ауытқымайтын болса. Тестілік тапсырмалар
– нақты оқу мәтінін оқушының білуін бақылауға арналған тапсырмалар, оның көмегімен өлеңдерді,
шығармаларды, грамматиканы, синтаксисті және т.б. білуге тексеруді ұйымдастыруға болады.
Тексерудің өзге түрлерімен үйлестіріле отырып, қазақ тілі сабақтарында сонымен қатар тілді үйренуге
деген ынтаны, оқушылардың компьютерге бейімділігін арттыратын компьютерлік тест тапсырмалары
қолданылады. Кешенді тестілеу жақсы нәтижеге жеткізеді, оның өзі жеке төрт тесттен құралады, олар
тілдік қызметтің барлық түрлерін бейнелейді. Аталмыш тест кезінде оқушылар барлық тілдік құралдарды
қолданудағы барша қабілеттерін көрсете білуі тиіс: грамматикалық, лексикалық, фонетикалық. Әсіресе,
дамытушы түрдегі тестілік тапсырмалар оңтайлы, олар сөздік қордың байытылуын, жалпы эрудиция
мен мәдени – тілдік қабілеттердің дамуын талап етеді, оқушылардың түрлі сөздіктерге міндетті түрде
жүгінуін көздейді, тіл мен тілдік жүйе туралы қосымша мәліметтерге қол жеткізу қызығушылығын ынталандырады.
Оқушылардың бойында ой қызметінің синтез, талдау, жалпыландыру, нақтылау, ұқсату сияқты
тәсілдерін қалыптастыру үшін шығармашылық сипаттағы (нәтижелерді саралау, салдарын шығару,
мәнін анықтау талап етілетін тапсырмалар) тестілер, сонымен қатар клоуз – тесттер (мәтіннен үзіндіге
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қалып кеткен сөздерді қою керек) сен ченч – тесттер (автор сөзі алмастырылған сөзді табу және бастапқы
мәтінді қалпына келтіру) қолданылады. Олар қазақ тілі сабағында бағдарлама материалын жақсы
меңгеруге мүмкіндік беретін қызметтік жағдайларды ұйымдастыруға жол ашады.
Әсіресе, тестілік бақылау мен білімді қайталау мен түзетудің дәстүрлі әдістерінің бірегей кешенінде,
«жаңа» әдістерді «ескімен» ұштастырудан тұратын тесттер тиімді, олар өз кезегінде оқушылардың
бойында бақылау, жалпыландыру, ұқсастықтарын табу, қорытынды жасау және оны негіздеу сияқты
қабілеттердің дамуына түрткі болады. Атап кеткен жөн, қазақ тілі сабақтарында қолданылатын тесттерді
сабақтың кез келген сатысында кез келген тақырыпты үйренуде, оқудың кез келген кезеңінде қолдануға
болады.
Осылайша, тест технологиясын қазақ тілі сабақтарында қолдану біздің уақытымызда өзекті болып отыр, өйткені, дәл осы тест түрінде бақылау кезінде оқушылардың бойында өз бетінше танымдық
қызметтің белгілері, мақсат қою және оған жету, логикалық ойлау қабілеттері қалыптасады, оқушыларға
үйреніп жатқан тіл бойынша білімдерін дер кезінде бекітуге, сапасын жүйелендіруге және арттыруға
мүмкіндік беріледі, осы кезде сондай- ақ практикалық қабілеттер мен ақпаратты алу әдістерін терең
меңгеруі дамып, сәйкесінше, оқушылардың білімді бақылау мен жалпы пәнге деген қызығушылығы,
жалпы орталықтандырылған тестілеу технологиясына, бірыңғай ұлттық тестілеуді тапсыруға жемісті
дайындығы арта түседі.
Н.Ф. Ефремова атап көрсеткендей, «оқытудың дәстүрлі мұғалім – оқулық – оқушы формуласы жаңа
түрге алмастырылады: оқушы – мұғалім – оқулық - тестілік бақылау - өз бетінше дайындық, орталық
назарға оқушының тұлғасы қойылады» [7, 67-б]. Тест технологиясын қолдану арқылы оқыту қазақ
тілін үйретудегі оқушылардың дайындық мазмұны мен сапасын қамту үшін, сонымен қатар оқытуды
интенсивтендірудің , жеке дара тиімді құралдарының біріне айналып отыр.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЖАНРА ЭССЕ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Тлеукабылова Ж.Т.
КГУ общеобразовательная школа № 32, г. Алматы
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада тұлғаның ойлау қабілетінің дамуына әсерін тигізетін, шығармашылыққа жетелейтін,
өздігінен ізденіске салатын эссе жанрының өзектілігі туралы айтылады.
Аннотация
В статье говорится о актуальности жанра эссе, способствующего развитию самостоятельности мышления, поиску форм творческого самовыражения, самореализации личности.
Abstract
In this article it is told about an urgency of a genre of the essay which promotes development of independence
of thinking, search of forms of creative self-expression, personality self-realization.
Произошедшие за последние годы в нашей стране и во всем мире экономические и социальные изменения требуют от современного человека не только глубоких знаний, но и проявления самостоятельности,
инициативности, способности оригинально мыслить, творчески подходить к решению сложных жизненных задач, нетрадиционно поступать в той или иной ситуации. В связи с этим учебно-воспитательный
процесс в школе должен быть направлен на выполнение нового социального заказа - на формирование
творческой социально-адаптированной языковой личности, ее способности к творчеству в самых разнообразных сферах деятельности. Ведь «человек с творческим типом мышления быстрее адаптируется
к различным условиям жизни, находит нестандартные решения любых возникающих проблем, способен
адекватно оценивать свои результаты и, совершая ошибки на своем пути, способен к их исправлению» 1.
Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой знаний, сколько развитие творческого мышления школьников, формирование умений и навыков самостоятельного поиска,
анализа и оценки информации, самоутверждения и самореализации творческих способностей.
Развитие же творческих способностей учащихся возможно только при условии включении их в самые
разнообразные виды творческой деятельности , так как « именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим своё настоящее» [2,c.5].
И в основе творческой учебной деятельности обязательно должен находиться познавательный интерес.
Познавательный интерес – это стремление к знанию, возникающее из активного отношения к предметам
и явлениям действительности в процессе деятельности. Именно навыки, приобретенные с помощью познавательного интереса, рождают способность человека к творческому труду, к творческому решению
различных задач и проблем.
Таким образом, творческая познавательная деятельность предполагает выявление новых сторон изучаемых явлений, расширяет и углубляет знания, способствует активизации познавательных и творческих сил учащихся, повышает самостоятельность школьников в овладении знаниями, вследствии чего у
учащихся развиваются навыки самостоятельного продвижения в информационных полях, готовность к
работе с различной информацией, а также умение анализировать, критически мыслить, способность грамотной оценки ситуаций и быстрого нахождения компетентного решения, что и приводит к формированию и развитию творческого мышления, дающего принципиально новое решение проблемы, приводящее
к новым идеям, открытиям и решениям.
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Возможность развивать способность и готовность учащихся осуществлять текстовую деятельность на
языке, проявляя при этом творческие способности, компетентность и свободу личности дают письменные
творческие работы.
Согласно мнению Бутаковой Л.О, письменная творческая работа учащихся, как и любой текст, - «это
конечный, зафиксированный на письме результат речевой деятельности говорящего, отражающий особенности его сознания, т.е. способы освоения окружающего и формы их представления в ментальных и
языковых структурах».[3,c.23]
Письменные творческие работы постепенно приводят к формированию языковой личности обладающей индивидуально – авторским стилем, личности, способной письменно выразить свои мысли, чувства
в слове – и выразить по-своему, отражая неповторимость своего характера, внутреннего мира. Ведь возможность выразить свое особое, неповторимое в творчестве и самовыражении заложена в самой природе
человека.
Но анализ письменных работ учащихся показывает достаточно низкий уровень владения письменной
речью, что проявляется в неумение учащихся формулировать основную мысль, делать вывод на основе всего текста, обеспечивать связность внутриписьменного текста, структурно и логически правильно
оформлять текст . Но самое главное, в суждениях учащихся при работе с текстом отсутствует творческий аспект, что выражается в неспособности критически оценить проблему, посмотреть на проблему
с оригинальной точки зрения, привнести в речь иные (в отличие от традиционных) языковые средства и
речевые способы (стиль, тип и т.д.)»
В значительной степени это связано с отведением письменному выражению мыслей в процессе коммуникации роли вспомогательного средства обучения, с неуделением должного внимания формированию и дальнейшему развитию у учащихся приобретенной ранее коммуникативной компетенции, а
также тому, что письменная речь, в отличие от устной речи, предоставляет возможность более глубокого
осмысления высказывания и всегда более четко структурирован, так как требует последовательного и
логичного изложения информации воизбежания неправильной интерпретации.
В системе развития письменной речи среди важнейших с точки зрения соответствия образовательным,
воспитательным и развивающим задачам обучения и значимых в опыте современной массовой коммуникации определен жанр эссе. Эссе - один из актуальных жанров речевой общественной практики,
которому свойственны особая расположенность к фактору адресата и повышенный субъективный статус,
специфика плана содержания и плана выражения которого соответствует триединой задаче обучения,
развития и воспитания.
Выбор же в качестве предмета обучения речевого высказывания в форме эссе обусловлен также всё
возрастающей значимостью этого жанра в жизни современного общества, реализацией в различных областях жизни и большим воспитательным потенциалом. Эссе все шире входит в школьную практику как
один из видов сочинения, предлагается на олимпиадах, турах интеллектуального марафона, где предметной областью являются литература и изучаемый язык, а также обществоведческие дисциплины, иностранные языки, экология. Этот жанр активно используется в электронных средствах информации, в телекоммуникационных связях, открывая новые технологические возможности для внеурочной самостоятельной
творческой деятельности школьников.
Эссе как жанр сочинения считается наиболее эффективной формой развития навыков письменного
изложения своих мыслей, способствующий развитию творческой свободы учащихся посредством возможности действовать от «своего собственного лица», так как для эссе характерен личностный характер
восприятия проблемы и ее осмысления, что позволяет учащимся выразить свою точку зрения, субъективную личную оценку предмету рассуждения и возможность творческого, оригинального освещения.
Учитель-практик, известный методист Литвинов В.В. писал, что подобные жанры «исключают по
своему характеру механическую компиляцию чужих мыслей, конгломерат чужих формулировок и
фраз»[4,c.94]. Эпштейн М.Н. в «Законах свободного жанра» писал, что в эссе отражается «новое
мышление», которое «должно возвысится над всякой интеллектуальной и профессиональной ограничен-
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ностью, пересечь барьеры, разделяющие научное, художественное и обыденное сознание…»[5,c.152].
Карнаух Н.Л. утверждал, что «обучение учащихся этому виду работы способствует развитию самостоятельности мышления, поиску форм творческого самовыражения» 6. Ведь эссе требует от учащихся
свободного владения темой и определенной смелости во взглядах и суждениях, предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. В возможностях
эссе воплощаться в различные литературные формы: моральную проповедь, статью, дневник, рассказ,
исповедь, речь, письмо и многие другие разновидности, что дает свободу действий учащимся при выборе
форм работы для самореализации творческих способностей.
Жанр эссе сегодня актуален в свете современных требований к школам , которые «должны готовить
людей, которые способны созидать новое, а не просто повторять то, что делали предшествующие поколения, людей изобретательных, творческих, у которых критический и гибкий ум и которые не принимают на
веру все, что им предлагают»[8,19] . Учащиеся в ходе написания эссе ведут своего рода внутренний диалог
(оценивают утверждения, доказательства и поддержки, предположения, скрытые аргументы и внутренние
противоречия) и приходят к тому, что одна точка зрения становится более предпочтительна, чем другие,
при том, что остальные люди могут с ней изначально не соглашаться.
Эссе - это спор с миром и поэтому рамках эссе учащиея могут поспорить и засомневаться в том, что
другие считают правильным и целесообразным, вступить в полемику, чтобы доказать узость чьихто взглядов или наоборот поддержать их правоту. Но гораздо важнее - используя основные категории
анализа, выделяя причинно-следственные связи, иллюстрируя понятия соответствующими примерами
- аргументировано и четко доказать свою правоту, так как именно эссе должно содержать убедительную
аргументацию заявленной по проблеме позиции. А краткость формы вызывает у школьников необходимость работы над четкостью изложения основной мысли, системой аргументов к ней, выбором композиционного решения, применением риторических и общих средств выразительности.
Метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения, подбор аналогии, использование всевозможных ассоциаций, уподоблений – это далеко не полный арсенал художественных средств,
которые должен учиться применять ученик в процессе работы над эссе. Вместе с тем в эссе должно
преобладать внутреннее смысловое единство, т.е. согласованность ключевых тезисов и утверждений,
внутренняя гармония аргументов и ассоциаций, непротиворечивость тех суждений, в которых выражена
личностная позиция автора. Работая над этим в своих творческих высказываниях,учащиеся тренируют
мыслительные и речевые умения, тем самым совершенствуется речевая компетенция учащихся.
Свободная же композиции данного типа сочинении позволяет даже самые сложные философские вопросы излагать обычным разговорным языком.Однако это совсем не означает,что писать эссе легко. Поиск оригинальной идеи даже на традиционном материале накладывает огромную ответственность на учащихся. При анкетировании старшеклассников на степень сложности написания различных видов сочинений они отнесли эссе к самому сложному виду работ, аргументируя тем «чтобы писать эссе нужно быть
начитанным,образованным человеком». И все же жанр эссе привлекает учащихся, так как эссе, по мнению
учащихся, «обеспечивает свободу мысли», «побуждает нас творить», «творить самому», «можно сободно
выражать свои мысли и убеждения», «можно выссказывать свои собственные мысли», «предлагать свои
идеи», «нравиться размышлять», «учит мыслить», «обсуждать любые вопросы», «выразить свое душевное
состояние», «выразить мысли, чувства и переживания о прочитанном», «этот жанр помогает реализовать
себя», «помогает открыть творческие способности», «учит логически мыслить, анализировать». Работа
над жанром эссе , по выводу учащихся, способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности: «умственной активности», «быстрой обучаемости», «смекалке и изобретательности», «стремлению развивать добывать знания», «самостоятельности в выборе и решении задач», «трудолюбия», «способности видеть общее, главное в различных и различное в сходных явлениях».
Эссе также одновременно является формой проверки знаний учащихся, их способности аналитически
и творчески подойти к решению поставленной задачи. Существует множество форм использования эссе
на уроках:
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-эссе как самостоятельная творческая работа по спланированной учителем теме;
-эссе как самостоятельная работа по изученному учебному материалу;
-эссе как вольное сочинение для закрепления и отработки нового материала;
-эссе как вольное сочинение с целью подведения итогов и фиксации мыслей и выводов, которые сформулированы на уроке по теме;
Таким образом, обучение жанру эссе позволяет совершенствовать коммуникативные навыки учащихя и формирует следующие жанровые умения: выбирать оригинальный, нестандартный подход в плане
выражения содержания при освещении предмета речи, давать комплексное индивидуально-авторское толкование поднимаемой проблемы, вводить прецедентные структуры для реализации задач высказывания,
использовать средства и различные языковые приемы авторской и модальной оценки и т. д.
Одна из исследовательниц жанра эссе, Ольга Вайнштейн, в эссе «Для чего и для кого писать эссе» так
определила основную цель жанра: « Главное - заставить читателя думать, разбудить в нем удивление,
самостоятельную мысль и, наконец, потребность в самовыражении»[7,c.21] Применение жанра эссе на
уроках и во внеучебное время способствует достижению одной из задач, стоящих перед современным
образованием - развитие в наших детях качеств творческой личности, так как именно жанр эссе предполагает свободу творчества, позволяет формировать личность, способную постигать красоту мира, самостоятельно “жить, думать, чувствовать, творить, свершать открытья”.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Тойганбекова Ш.М.
Таразский государственный педагогический институт
Республика Казахстан
Аңдатпа
Ғылыми мақалада педагогтің біліктілігін көтеру жүйесінде кәсіби мәдениетінің қалыптастырудың
теориялық негіздері қарастырылған. Аталған мәселенің әлелук және Қазақстандық зерттеу тарихы баяндалып, «қалыптасу» түсінігінің мәні ашылады.
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы формирования профессиональной культуры педагога в системе повышения квалификации. Приводится история исследования проблемы в мире и Республика Казахстане, разъясняется понятие «формирование».
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Abstract
This article considers theoretical basics of formation of professional culture of teacher in the system of
qualification promotion. The article arises the history of researching this problem in the world and in Kazakhstan,
discusses the term «formation».
Профессиональная культура педагога рассматривается многими исследователями в системе понятий
«человек – человек», «человек – общность», «человек - профессиональная среда», «человек - культура».
Профессия, как сложившееся социально-культурное явление, обладает сложной структурой, включающей предмет, средства и результат профессиональной деятельности. В процессе исторического развития
общества меняются и профессии. Одни из них приобретают новые социально-культурные формы, другие
изменяются незначительно, третьи претерпевают существенные изменения. Педагогическая профессия,
чрезвычайно консервативная в последние годы, не удовлетворяет возросшим требованиям общества, государства и нуждается на сегодня в серьезном обновлении.
В современных условиях развития образования Республика Казахстана до 2015 года проблема повышения квалификации и переподготовки учителей приобрела особую актуальность, ибо поднять учебновоспитательный процесс на качественно новый уровень, перейти на новую модель образования, ориентированного на результат, невозможно без активного педагогического поиска тех, кто непосредственно претворяет в жизнь социальный заказ общества школе. На первый план выходит признание важнейшей роли
в образовании личности педагога с ярко выраженной профессиональной культурой, с ее правом на выбор,
творческую самореализацию, активную жизненную позицию и ответственность за результаты труда.
Особенностью формирования профессиональной культуры педагога, учительского труда является
идея развития ученика как личности, которой присущи активность, динамичность, самостоятельность
в принятии решений, чувство ответственности за выполняемую функцию и т.п. На современном этапе
имеются серьезные основания говорить о том, что знания значительной части специалистов отстают от
уровня стремительно развивающейся науки, и не отражают в достаточной мере динамичные изменения в
социальной сфере. В американской литературе фигурирует особая единица измерения устаревания знаний
специалиста – «период полураспада компетентности», заимствованный из ядерной физики и означающий
продолжительность времени после окончания вуза, когда в результате устаревания полученных знаний по
мере появления новой информации, компетентность специалиста снижается на 50%.В течение последних
десятилетий этот период быстро сокращался. Так, для медиков, биологов, менеджеров период полураспада компетентности в настоящее время составляет четыре года. Хотя данных по системе образования
не приводится, однако с полным основанием можно утверждать, что постоянное обновление знаний становится и для учителей необходимым условием сохранения их квалификации и совершенствования профессиональной культуры. При этом акценты смещаются от предметного или технологического знания
работника, используемого при решении оперативных задач, в сторону концептуального знания, обеспечивающего стратегическое развитие и инновации 1.
В этом контексте задачей непрерывного образования является развитие человека как субъекта деятельности и общения на протяжении жизни, освоение им новых условий жизнедеятельности, повышение
способности к принятию этически взвешенных решений в нестандартных, быстроменяющихся ситуациях, постоянное пополнение знаний и совершенствование базовых и социальных компетенций. Безусловно, учителя придерживаются следующих принципов непрерывного образования: от «образования на всю
жизнь» к «образованию на протяжении всей жизни». Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию для ХХІ века под председательством Жака Делора выделяет четыре основных аспекта непрерывного
образования на протяжении всей жизни: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе,
научиться жить.
Для того чтобы научиться познавать, необходимо сочетать достаточно широкие общие культурные
знания с возможностью глубокого постижения основ учебных дисциплин. Общекультурный уровень прививает вкус к учению и является “пропуском” к непрерывному образованию. Научиться делать или рабо-
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тать означает приобретать компетентность, дающую возможность справиться с различными ситуациями,
и учиться работать в группе, что часто игнорируется в педагогических методиках. Научиться жить вместе
означает воспитывать понимание других людей, их традиций и образа мышления, осуществлять совместные проекты и быть готовым к мирному решению конфликтов. Научиться жить необходимо с тем, чтобы
не оставлять невостребованным ни один из талантов личности и быть в состоянии действовать, проявляя
независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность [2, с. 19].
Под влиянием нарастающего темпа смены идей, типов мышления, способов жизнедеятельности кардинально изменено место и роль образования в мире. Мы опираемся в своем исследовании на четыре
основных ценностей образования: нужно жить вместе, нужно приобретать знания, научится работать, научиться жить. Концептуальное образование активно на протяжении всей жизни человека, опирается на образовательную цепочку, включающую базовое высшее и профессиональное образование, затем – высшее,
но большая часть приходится на образование взрослых (послевузовское образование).
В этой связи для нас, организаторов и преподавателей системы повышения квалификации, наука, занимающаяся теорией образования взрослого населения - андрагогика, представляет значительный теоретический и практический интерес. В нем мы находим проявление гражданских инициатив, формы обучения,
нуждающиеся в осмыслении, творческие поиски новых педагогических идей, современных подходов в
обучении. Образование представляет ценность для взрослого не только своим социальным и личностным
результатом, оно делает жизнь человека более наполненной, разнообразной и интересной 3..
Социокультурная ситуация на пороге XXI века обуславливает создание новых образовательных преобразований, которые предполагает не только изменения в самой системе образования, но и смену ее
основания. Известно, что основанием жизнедеятельности всех сфер общественной жизни в XX веке была
культурная макромодель: наука – производство – образование. Новое отношение к образованию как сферы культуры и связанная с ним новая парадигма образования обусловлены внедрением новой культурной
макромодели: культура – образование – история [4, с.25].
В данном формате изложения актуальную роль приобретает изучение, критический анализ ранее известного, значимого по исследуемой проблеме, происходит творческое осмысление и переосмысление
развития методологических идей, подходов, концепций, теорий профессионального образования, решения проблемы совершенствовании профессиональной культуры педагога. Необходимость изучения и анализа развития школьного образования и системы повышения квалификации позволит объективно представить научно-практические предпосылки для разработки современных подходов к научно-теоретическому обоснованию и раскрытию тенденций по формированию профессионально-педагогической культуры
учителя в условиях смены парадигм образования. Актуальным для современного образования является
то, что многие исследователи рассматривают человеческое «Я» как множество расширяющихся, взаимно
переплетенных духовных сфер (культурно-историческая, социальная, эмоционально-образная, интеллектуальная и др.). Воплощение данных подходов отражается в цели развития образования – возрождение
общечеловеческих, нравственных ценностей: совесть, добро, справедливость, милосердие, духовность и
др. Иными словами, в Республика Казахстане в новых социокультурных условиях появляется необходимость в процессе модернизации возвращения образования в контекст культуры. Поэтому в педагогической
теории и в теории профессионального образования актуальным становится рассмотрение феномена «профессионально-педагогическая культура». Именно профессиональная культура педагога выполняет функции сохранения, передачи, стимулирования развития человеческой культуры и является универсальным
феноменом, присущим всем общественным субъектам на разных уровнях их деятельности и отношений.
Понятие «формирование» трактуется в педагогике по-разному:
- формирование как результат развития человека;
- формирование как организационная деятельность педагога в процессе воспитания, образования и
обучения учащихся;
- формирование как воспитание.
Формирование – это придание чему-то определенной формы [5], то есть законченности, завершенности. Формирование связи с такими изменениями в человеке идут целенаправленно, достигая определен349

ных пределов. Человек рождается без знания и умения, но через высшее образование и обучение получает
все это в соответствии с возрастом, так поэтапно формируются идеалы, мотивы поступков, отношения и
другие свойства человека. Непрерывность профессионального образования педагога является необходимой предпосылкой развития его творческих способностей, индивидуального педагогического опыта, в целом, профессионально- педагогической культуры. Научно-практическими предпосылками формирования
профессиональной культуры учителя являются история развития и становления школы, педагогической
науки, теория и практика организации методической работы в школе, городе, районе, области, создание
единой системы повышения квалификации педагогических кадров, внедрение достижений науки в практику работы школ, изучение, обобщение и использование передового опыта лучших учителей области,
республики.
На протяжении всей истории развития педагогической науки профессиональная культура учителя,
несомненно, являлась и является объектом пристального внимания ученых. Как известно, в фундаментальных исследованиях белгородского центра (И.Ф.Исаев), рассмотрен генезис формирования профессионально-педагогической культуры в логике основных периодов становления и развития школы. Установлено, что периодам подъемов и спадов в истории развития дореволюционной школы соответствуют
периоды активного освоения или снижения интереса к проблеме профессионально- педагогической культуры. Колебания в истории развития образования в дореволюционной России, вызванные реформами и
контрреформами свидетельствуют о смене относительно свободного развития школы этапами жесткой
регламентацией, подконтрольности деятельности преподавателей. В периоды реформ, « оттепелей» получили развитие научное и педагогическое творчество, демократические начала в отношениях учителей и
учащихся, внедрялись элементы сотрудничества и самоуправления, то есть то, что стимулировало становление профессионально- педагогической культуры и в дальнейшем приобретало статус педагогических
ценностей [6].
С развитием системы образования растет соответственно профессиональный статус учителя, его общая
и профессиональная культура. В исследованиях наших Республика Казахстанских ученых подчеркивается, что передовая педагогическая мысль в Республика Казахстане была направлена на решение важных
педагогических проблем, в том числе на введение в школы прогрессивной методики обучения. Несомненно, огромной вклад в дело организации и развития национальных школ и их обеспечение педагогическими
кадрами в Республика Казахстане во второй половине XIX века внес выдающийся казахский педагог и
просветитель И.Алтынсарин, который уделял большое внимание подготовке и повышению квалификации
учителей для казахских школ. И.Алтынсарин стоял у истоков зарождения системы образования Республика Казахстана.
В революционном преобразовании общества и школы того времени принимали активное участие выдающиеся казахские педагоги и общественные деятели, обладающие высокой педагогической культурой:
Б.Байтурсынов, Ж.Аймаутов, М.Дулатов, М.Жолдыбаев, С.Сейфулин, С.Садвакасов, К.Досмухамбетов,
У.Джандосов, М.Жумабаев, С.Мендешев, Т.Рыскулов и многие другие, репрессированные в советское
время. На наш взгляд, они внесли огромную лепту в дело развития образования, и сами способствовали
формированию основ культуры и изменению в сознании учителей важности преобразований в школе, развития индивидуального педагогического опыта.
В республике появилась объективная необходимость в повышении квалификации и профессионального мастерства педагогов. Именно школа в буквальном смысле этого слова являлась и является центром
методической работы, ибо становление и формирование профессиональной культуры учителя, его профессиональной зрелости, мастерства происходит в процессе каждодневной педагогической деятельности.
Не менее важно и то, что только в школе можно дифференцированно работать с кадрами, оказывать
конкретную и действенную помощь каждому учителю на основе диагностики, анализа его педагогической
деятельности, с учетом затруднений и недостатков в содержании и методике преподавания, пробелов в
знаниях учащихся.
Предпосылкой для исследования послужили основные идеи развития образования в Республика Казахстане в историческом аспекте, представленные в работах М.Жумабаева, М.И.Кудайкулова и др. Ав350

торы исследований внесли большой вклад в педагогическую науку, занимаясь изучением казахского просвещения и казахской школы. В целях удовлетворения потребности учителей в повышении квалификации
в системе образования Республика Казахстана в 50-ых годах XX столетия создаются первые рай (гор)
методические кабинеты, которые стали методическими центрами по изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта. По мнению наших исследователей главным и характерным для
60-80-х годов является осуществление обязательного всеобщего среднего образования. В это время систематически обновляются учебные планы, программы, учебники, значительно увеличился выпуск учебных
пособий, методик по предметам, дидактического и раздаточного материала, наглядных пособий. Но в то
же время продолжала ухудшаться учебно-материальная база школ, морально устарело оборудование, в
учебной работе господствовал догматизированный, формализованный урок, репродуктивные методы обучения, идеологизированные учебники и др.
Понятия «метод», «методический» впервые появились в толковом словаре В.И.Даля в 60-ые годы XIX
века и рассматривались: «метод» как способ, порядок, «методический» как правильный, основательный,
составленнный по известному порядку, способу, правилу. О специально организованой методической
службе речи не было еще много лет, однако архивные документы свидетельствуют о том, что уже в то время с педагогами проводилась большая работа, направленная на оказании им помощи. С этапом становления и зарождения системы повышения квалификации, на наш взгляд, непосредственно связана творческая
активность, стремление к совершенствованию профессиональных знаний педагогов республики. Именно
в указанном контексте мы попытались провести исследование генезиса формирования профессиональной культуры учителя.
Первостепенное значение для повышения квалификации педагогических работников школ и учебных
заведений образования имело создание системы повышения квалификации учителей – областных институтов усовершенствования учителей, районных методических кабинетов, факультетов повышения квалификации руководящих кадров при ряде педагогических институтов.
Неоценима роль и практическое значение научного исследования В.Я.Бенциона по проблеме организации системной комплексной методической работы с педагогическими кадрами на инстанциях: школарайон – ИУУ. Один из важных аспектов исследования - опыт проблемного планирования комплексной
методической работы, направленной на развитие профессионализма, соответственно и профессиональной
культуры учителя. В начале 70-ых годов в республике появились первые школы передового педагогического опыта, к этому времени сложилась единая система повышения квалификации работников образования.
По утверждению Л.И. Колесниченко, система подготовки и переподготовки педагогических кадров
складывалась и совершенствовалась в республике по мере развития народного образования. Автор также
отмечает, что система повышения квалификации отставала в разработке методических и теоретических
основ и стала набирать темпы лишь в последние годы, когда была более четко сформирована концепция
непрерывного образования 7. Начиная с 80-ых годов, в системе повышения квалификации изучаются дидактические основы оптимизации учебно-воспитательного процесса. Большое значение в это время приобретает психолого-педагогическая подготовка учителей, предполагающая изучение процесса формирования личности ученика с учетом его возрастных и психологических особенностей. Учитель входит в курс
современных решений психолого-педагогических задач, помогает глубже изучить процесс формирования
личности школьника. В 80-90 годы система повышения квалификации работников образования характеризуется двумя направлениями: развитие педагогического творчества, психологическая подготовка. С середины 80-ых годов в образовании стали развиваться процессы демократизации, гуманизации, гуманитаризации. В 90-ые годы предпринимаются первые шаги по разработке качественно нового типа программ,
направленных на удовлетворение образовательных потребностей школ, педагогических работников[8,
с.79]. В этот период значительно расширяется проблематика теоретических исследований по педагогическому образованию.
В системе повышения квалификации республики происходят значительные структурные изменения:
институты усовершенствования учителей преобразованы в институты повышения квалификации и пере351

подготовки педагогических кадров, институт профессионального образования (Алматинский), институт
непрерывного образования (Южно-Республика Казахстанский), центр и филиал. Учитель занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств и профессиональной культуры зависит решение многих проблем. Нередко из-за недооценки этого тормозится процесс развития системы общего среднего образования. Поэтому задача состоит в создании таких условий в системе
повышения квалификации, в которых учителя могли бы реализовать свой потенциал.
На современном этапе методическая служба оказалась в сложной ситуации: в течение долгих лет она
выступала как «транслятор» инструкций, приказов, распоряжений, директив, методик, обеспечивая обязательный характер их внедрения. Методистов зачастую привлекали к осуществлению контролирующей
функции, дублируя обязанности специалистов. Поэтому структура методической службы оказалась перед
необходимостью реорганизации в соответствии с требованиями времени. В период интенсивной инновационной, опытно-экспериментальной деятельности прежняя методическая служба не могла ни реагировать на быстро изменяющееся положение в образовании. Тесная связь науки с практикой, инновационная
методическая работа, проводимая в школах, способствовала созданию школьных кафедр, мини-лабораторий, авторских, именных школ, творческих общественных объединений (по линии Фонда «Сорос-Республика Казахстан», Международного Фонда Избирательных Систем и др.).
Методическая работа в школе, по мнению автора,- это целостная система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства каждого учителя и воспитателя. Методическая работа является особым и важным звеном в
целостной общегосударственной системе повышения квалификации педагогических кадров. Отсюда возникает потребность установления строгой координации между методической работой в школе и деятельностью других звеньев системы повышения квалификации - институтов усовершенствования учителей,
районных (городских) методических кабинетов, научно-методических центров и т.д., а также потребность
устранения параллелизма и дублирования их деятельности. Так, методическая работа не может сравниться с курсами повышения квалификации на базе ИПК, способных обеспечить высокую интенсивность
обучения, фундаментальность и системность учебной информации, привлекающих самых опытных педагогов, ученых, методистов в качестве лекторов.
Общеизвестно, что профессиональный статус учителя определяется его востребованностью со стороны общества и государства. Положение учителя должно соответствовать укладу жизни того или иного
государства и характеризоваться растущим влиянием и развитием технологий.  Обострились проблемы
необходимости повышения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Как свидетельствуют исследования Республика Казахстанских ученых и практика проведения курсовой подготовки, к основным видам повышения квалификации учителей относятся: специальные
программы, долгосрочные курсы, краткосрочные, годичные и многомесячные курсы, экспериментальные
курсы, стажировка, вечерние курсы, консультации, семинары, научно-методические секции.
Модернизация национальной системы образования и переход на двенадцатилетнюю систему обучения
в контексте Государственной программы развития образования РК до 2010 года требуют формирования
педагога новой формации [9]. Надо отметить, что в современных условиях цель и задачи образования
в Республика Казахстане изменены. Это нашло отражение в нормативно- законодательных документах,
принятых в республике: Конституция РК, Закон «Об образовании», «О языках», «О культуре», Концепция этнокультурного, гуманитарного образования, Комплексная программа воспитания в организациях
образования, Государственная Программа развития образования РК на 2011-2020 годы, Концепция непрерывного педагогического образования учителя новой формации (проект). Вышеназванные нормативно-законодательные акты Республики Республика Казахстан, растущее влияние общественной составляющей
создают предпосылки к формированию таких особенностей складывающейся системы образования взрослых как мобильность, открытость, вариативность, доступность, максимальная приближенность к запросам
потребителей, демократизм. Речь идет, в первую очередь, о новых базисных знаниях и умениях, необходимость в которых продиктована экономическими и социальными переменами в обществе. Необходимо говорить о потребности в качественно ином уровне функциональной грамотности: умении работать с
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информационно- вычислительной техникой, знании иностранных языков, освоение основ предпринимательства, социальных знаниях, позволяющих активно участвовать в демократических преобразованиях
общества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Колледж ПГПИ,
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Аңдатпа
Бұл мақала қазіргі үрдістерге құзіретті танымның жүзеге ауысша бағытталған. Білім сапасын арттыру әлемдік қауымдастықтың көкейтесті мәселесінің бірі болып табылады. Білікті мамандарды дайындауда негізгі тұлға болып жоғары кәсәби құзіреттілікті меңгерген оқытушы болады.
Аннотация
Статья посвещена реализации компетентностного подхода в современном образовательном процессе.
Повышение качества образования является одной из актуальных проблем мирового сообщества. Ключевой фигурой модернизации подготовки квалифицированных специалистов становиться преподаватель
который должен обладать высокой профессиональной компетентностью.
Abstract
This article is about realisation of competitive way in modern prosece. Increasing of the quality of education
is actual problem of the world society. The teacher of high professional competence is the main point in modern
educational process.
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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов
и технологий организации образовательного процесса и, конечно, c переосмыслением цели и результата
образования. Все эти вопросы обсуждаются в контексте Болонского процесса. Во главу угла болонских
реформ ставятся вопросы формирования подходов к обеспечению качества образования, к разработке
учебных материалов. Образование в XXI веке не должно сводиться лишь к усвоению современных знаний и технологий, а способствовать развитию мыслящей и деятельной личности. Его смысл заключается
в том, чтобы ввести ученика в мир развития.
Общая стратегия всего образования – обеспечение высокого уровня развития.
Сложившийся на сегодняшний день в Республика Казахстане новые экономические условия ставят
перед нами новые цели и задачи. Развивающему обществу нужны образованные, предприимчивые, квалифицированные специалисты, готовые к партнерским отношениям, сотрудничеству. Новые педагогические исследования в области методики преподавания требуют поиска инновационных средств, форм
и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс
современных образовательных и информационных технологий. По мнению ряда учёных, занимающихся
проблемами реализации современных образовательных и информационных технологий в школе, смена
доктрины «образование – преподавание» на «образование – созидание» является неотъемлемой частью
современных глобальных изменений в образовании. Следовательно, достижение сбалансированности
освоения учебных программ по предмету, методологической основой которых является системно-деятельностный (компетентностный) подход − одна из основных задач образования. Таким образом, современное развитие образования характеризуется сменой парадигм, переходом от парадигмы обучения
к парадигме учения.
Несмотря на это, путь развития понятия «технология» достаточно долгий. Мысль о технологизации
процесса обучения высказал ещё Я. А. Коменский, призывая к тому, чтобы обучение стало «техническим», сформировав тем самым важнейшую идею технологий – гарантированность результата. В течение
ряда лет технологические понятия почти не использовались в отечественной педагогике, за исключением
исследователей Т. А. Ильина и М. В. Кларина, которые обращались к вопросам педагогических технологий, анализируя зарубежный опыт.
«Педагогической технологией обычно называют направление зарубежной педагогики, которое имеет
целью повышение эффективности образовательного процесса, гарантированное достижение обучаемыми запланированных результатов обучения». Собственно словосочетание «педагогическая технология»
является неточным переводом английского an educational technology – «образовательная технология».
Поиски ответов не только на вопросы «Чему учить?», «Зачем учить?», «Как учить?», но и на вопрос «Как
учить результативно?» в дальнейшем привели учёных к попытке «технологизировать» образовательный
процесс, т. е. превратить обучение в производственно-технологический процесс с гарантированным результатом . Таким образом, в педагогике появилось новое направление – педагогические технологии.
В современной педагогике существует масса подходов к понятиям «педагогическая и образовательная
технология», «методика», «метод», «техника педагога». В связи с этим педагоги не всегда точно идентифицируют те понятия, о которых идёт речь. Существует множество определений понятия «технология». Только в отечественной литературе таких определений более сто пятьдесят, но в них понимание
категории «педагогическая технология» отсутствует. Среди них наиболее часто встречаются следующие
определения:
Процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий (т. е. технология – это процесс, в котором спланирована последовательность действий) Проектирование и реализация проекта обучения и воспитания на практике.
Предметом современной педагогической технологии являются конкретные практические взаимодействия учителей и обучающихся в любой области деятельности, организованные на основе чёткого
структурирования, систематизации, программирования, алгоритмизации, стандартизации способов и
приёмов обучения или воспитания.
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Ключевой фигурой модернизации, подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с
требованиями стандартов и потребностями становится преподаватель, который должен обладать высокой профессиональной компетентностью, которая состоит из:
Специальной компитентности ( способность к планированию учебного процесса)
Личностной компетентности ( способность планировать свою деятельность, контролировать и регулировать деятельность, умение самостоятельно принимать решения, гибкое теоретическое и практическое мышление)
Индивидуальной компитентности (мотивация достижения цели, ресурс успеха,стремление к высокому качеству,свои работы, уверенность в себе, оптимизм).
Профессиональной экстремальной компитености ( готовность к работе во внезапно, усложнившихся
условиях).
Профессиональная компетентность – это качественная характеристика специалиста (преподавателя )
Компетентность постоянно трансформируется в профессионализм, который является высоким мастерством, характеризует глубокое овладение специальностью, выражается в умении творчески пользоваться усвоенной в процессе обучения информацией.
Средства обучения - разнообразнейшие материалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время достигаются поставленные цели
обучения. Главное дидактическое назначение средств - ускорить процесс усвоения учебного материала,
т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам. Например, в обучении иностранным языкам – создать иллюзию общения в иноязычной среде для быстрейшего освоения обучающимся языка. П.И.Пидкасистый понимает под средством обучения материальный или идеальный объект,
который использован учителем или учащимся для усвоения знаний. Группы средств обучения, средство
– источник информации, средство освоения учебного материала. Средства обучения – это все объекты
и процессы(материальные и материализованные), которые служат источником учебной информации и
инструментами для усвоения содержания учебного материала, развития и воспитания учащихся.
Общепринятые системы знаков: язык (устная речь), письмо (письменная речь), система условных обозначений различных дисциплин (нотная грамота, математический аппарат и др.), достижения культуры
или произведения искусства ( живопись, музыка, литература), средства наглядности (схемы, рисунки,
чертежи, диаграммы, фото и т.п.), учебные компьютерные программы, организующая – координирующая деятельность учителя, уровень его квалификации и внутренней культуры, методы и формы организации учебной деятельности, вся система обучения, существующая в данном учебном заведении, система
общих требований.
В результате достигается устойчивый позитивный результат в усвоении знаний, умений и навыков,
в формировании социально ценных форм и привычек поведения. Процесс разработки технологии обучения начинается с определения цели обучения, затем осуществляется организация в соответствии с
конечной целью учебного материала, установленного учебной программой и выбор организационных
форм, методов и средств обучения. Такие определения выводят на схему: цель – средство – правило –
результат. Внедрение современных образовательных и информационных технологий в образовательный
процесс позволит учителю:
- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;
- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
- воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий. Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий
не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм
организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планиру-
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емые результаты. Огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и педагогов-новаторов,
результаты психолого-педагогических исследований в области развития образовательных процессов в
современной школе постоянно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой
проблемы является технологический подход, применение понятия «технология» к сфере образования, к
педагогическим процессам. Технологический подход выступает как концентрированное выражение достигнутого уровня развития и внедрения научных достижений в практику, важнейший показатель высокого профессионализма деятельности.
Педагогическая технология – это система функционирования всех компонентов образовательного
процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам. Классификация технологий обучения осуществляется по разным
признакам, но в настоящее время общепризнанной классификации нет. В структуру технологии обучения входят: концептуальная основа; содержательная часть (цели, содержание обучения); процессуальная
часть (организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя: управление образовательным процессом, диагностика учебного процесса). Следовательно, технология обучения – системная категория, ориентированная на дидактическое применение научного знания, научные подходы к анализу и организации образовательного процесса с учётом эмпирических
инноваций преподавателей и направленности на достижение высоких результатов в развитии личности
обучающихся.
Выход на технологический уровень проектирования учебного процесса и реализацию этого проекта
позволяет быть учителю высокопрофессиональным специалистом, значительно усиливает роль самого
обучаемого и открывает новые горизонты развития творчества. Таким образом, педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель совместной деятельности учителя и ученика по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий и предполагающая реализацию идеи полной управляемостью образовательным процессом через
классно-урочную систему. Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо
осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде
всего, измениться самому.
Общим языком описания подходов к обеспечению качества образования в мировом образовательном
пространстве признан язык компетенций и результатов.
Компетентностный подход признан одним из наиболее актуальных инновационных способов построения новой образовательной парадигмы, а компетенции и компетентности – ведущими критериями
подготовленности современного выпускника ОУ к нестабильным и стереоскопичным условиям труда и
социальной жизни.
Условно можно выделить три этапа становления компетентностного подхода в образовании.
Первый этап – 1960–1970 гг. Характеризуется введением в научный аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетенция/компетентность. С этого времени
в русле трансформационной грамматики и теории обучения языкам начинается исследование разных
видов языковой компетенции, в результате которого было введено понятие «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс)
Второй этап – 1970–1990 гг. Характеризуется использованием категории компетенция/компетентность в теории и практике обучения языку (особенно неродному), профессионализма в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. В это время разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции/компетентности». В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе»,
появившейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование компетентности. Это такое явление,
которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг
от друга, некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие к эмоциональной, эти
компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения». При этом,
как подчеркивает Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные способности».

356

В переводе с латинского языка competentia – круг вопросов, о которых человек осведомлен. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.
Компетенции – некоторые внутренние потенциальные, скрытые психологические новообразования
(знания, представления, программы действий, системы ценностей и отношений), которые выявляются в
компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях ( И.А. Зимняя ).
В качестве определения компетенций может выступать определение, предложенное в европейском
проекте TUNING: «…понятие компетенций и навыков включает: (теоретическое знание академической
области, способность знать и понимать).
В пределах всей системы важно осознать, как были организованы, насколько подчинены задачам следующего этапа (более высокой ступени) ранее приобретенные компетенции. Такая зависимость от следующего, высшего уровня (ее можно назвать обратной) в пределах системы в целом становится одним из
главных условий ее успешного функционирования.
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҮЙІНДІ ҚҰЗЫРЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ
Тоқбергенова У.Қ.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада физиканы оқытуда оқушылардың түйінді құзыреттерін қалыптастыру үшін ақпараттық
технологияларды пайдалану мүмкіндіктері, сондай-ақ оларды қолдану бойынша физик мұғалімдердің
біліктілігін арттыру бойынша кейбір мәселелер қарастырылған. Ақпараттық технологияны қолдану
негізінде құрылған қолданбалы курс мысалында физиканы зерделеуге оқушыларды ынталандыратын
арнайы ортаны құру мүмкіндігі көрсетілген.
Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования информационных технологий при обучении
физике, способствующие формированию ключевых компетентностей учащихся, а также некоторые вопросы повышения квалификации учителей физики по использованию информационных технологий. На
примере разработанного прикладного курса с применением информационных технологий показана возможность создания специальной среды, мотивирующей учащихся для изучения физики.
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Abstract
In this article were considered the possibilities of using information technology in teaching physics that
facilitates formation of key competences of learners and some issues for solving tasks of physics teacher’s
professional development in using information technology. The capacity of creating a special environment that
motivates learners to study physics was indicated by the example of applied information technology course.
Мектептің оқыту үдерісінде ақпараттық технологияны пайдалану адамның барлық іс-әрекеті аясына енуі арқылы қоғамды ақпараттандыру мен компьютерлендірудің ғаламдық әлеуметтік үдерісінің
айқын салдары болып табылады. Тек соңғы онжылдықтың өзінде Интернет, сандық технологиялар,
ұялы байланыс сияқты жаңа ақпараттық технологиялар жаппай пайдаланыла бастады. Технологиялық
прогрестің жаңалықтарын оқушылар тезірек қабылдайды, сондықтан олардың білуге деген құмарлығын
және танымдық белсенділігін олардың тұлға ретінде дамуына қарай бағыттау қажет. Оқушылар
оқыту үдерісінде ғана мұғалімнің жетекшілігімен компьютерлік технологияны оқу мақсатында, оқу
міндеттерін, кейінірек оны ауқымды мәселелерді шешу үшін пайдалана алады, бұл өз кезегінде, олардың
ақпараттық құзыреттерінің дамуына ықпал етеді.
Қазіргі кезде жаңа компьютерлік технологияны мектепте пайдалану бойынша бірқатар қазақстандық
ғалымдар – Е.Ы.Бидайбеков, С.М.Кеңесбаев, С.Қ.Қариев, Ж.А.Қараев, Г.К.Нұрғалиева және т.б. өз
үлестерін қосып келеді. Алайда ақпараттық технологияның жедел қарқынмен дамуы жағдайында оны
мектептің оқыту үдерісінде, оның ішінде физиканы оқытуда пайдалану жеткілікті деңгейде жүзеге
аспай отыр. Оқушылардың физиканы оқуға деген енжар көзқарасын да атап өткеніміз жөн. Көптеген
оқушылар физикалық заңдылықтарды, олардың дәлелденуiн, қорытындылануын түсiнуде қиындықтарға
кездеседi, физика пәнінің мазмұнын әр түрлi оқушылардың қабылдауында елеулi алшақтық байқалады.
Оның себептерінің қатарына физиканы оқытуға бөлінетін сағат санының азаю тенденциясын, оқу
бағдарламаларының ғылыми ақпарат ауқымының арттырылуына бағдарлануын, білім берудің құндылықмәнділік компонентіне мән берілмеуін, оқу процесінің арнайы құрал-жабдықтармен жеткілікті деңгейде
қамтамасыз етілмеуін жатқызуға болады. Сондықтан мектептегі физика пәнін оқытудағы жақсы
дәстүрлердi жоғалтып алмай және оның жетістіктерін арттыра отырып, физиканы оқытуда жаңа оқыту
технологияларын, оның ішінде ақпараттық технологияларды пайдалану қажет.
Физика ғылым саласы ретінде сан алуан модельдерді пайдаланады, олардың көмегімен іргелі заңдар
қорытылып шығарылады, теориялар құрылып, нақты және виртуал эксперименттер жүргізіледі.
Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылар физика пәнінің әр түрлі тақырыптары мен
бөлімдері бойынша интерактивті тақтаны пайдалану арқылы презентациялар жасап, модельдер құра алады. Бұл оларға пән бойынша білімдерін арттыруға, физика ғылымының таным әдістерін саналы түсінуге,
әр түрлі көздерден ақпараттық ағынмен жұмыс жасауға үйренеді. Сонымен ақпараттық құзыреттілікті
қалыптастырудың мәні, мысалы, физикалық теориялардың жүйесіне, сәйкестік принципіне және
ол теориялардың қолданылу аясына негізделе құрылатын ғылым ретіндегі физиканың мәнділігімен
анықталады.
Оқушылардың ақпараттық құзыреттері жеке дара емес білім алушының ақпараттық-коммуникативтік,
проблемаларды шеше алу түйінді құзыреттерін құрай отырып, өзара байланыста қалыптасатын болады.
Түйінді құзыреттер адамның адамгершілік құндылықтары мен ынталарын қалыптастыруға, сондай-ақ
әлеуметтік және мінез-құлықтық әрекеттерінің дамуына алғы шарт болады, олардың қалыптасуы пәннің
әлеуметтік-практикалық мәнділік деңгейінің жоғары болуын, оны зерделеу үдерісінде оқушылардың
оқу-танымдық әр түрлі іс-әрекет түрлерін пайдалануын, оқу материалы мазмұнының қолданбалы
бағытталуын, игерген білімдерін оқушылардың тәжірибеде қолдана алуларын қамтамасыз етеді [1; 2; 3].
Физика пәнін оқытуда оқушылардың ақпараттық құзыреттерімен қатар проблемалардың шешімін
табу құзыреттерінің қалыптасуы, біріншіден, физика пәні өзінің арсеналында дүниені танып-білудің
ғылыми таным әдістерін пайдалануымен және өзі де, бір жағынан, оны танып-білудің әдісі болып табылуымен түсіндіруге болады, өйткені физика пәнін оқу барысында оқушылар қандай да бір әдістермен
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қаруланады. Ондай әдістердің қатарына идеалдау, модельдеу, аналогтау, ойша эксперимент, болжам,
модельдеу сияқты жеке әдiстерді жатқызуға болады. Олар оқытудың басты мақсаттарының бірі болып
табылатын оқушылардың логикалық ой-өрістерінің дамуына, оқу-танымдық біліктерінің қалыптасуына
ықпал ететін болады.
Екіншіден, физика пәні териялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы проблемаларды
қоя алуға, оның шешімін табуға және жүзеге асыруға бағыттайды, ал бұл оқу-танымдық іс-әрекеттің
маңызды компоненті болып табылады.
Үшіншіден, физика пәні оқушыларды эксперименттік зерттеу жүргізуге және шығармашылық
жұмыстар орындауға қарай бағыттайды және т.б. , ал бұл өз кезегінде, олардың ақпараттық үдерістермен
тиімді жұмыс жасауына, жеке білім траекторияларын таңдап алуларына ықпал ететін болады.
Адамдармен, қоршаған дүние объектілерімен және ақпараттық ағынмен қарым-қатынас жасау,
ақпаратты іздеу және жеткізу, топта және ұжымда әр түрлі әлеуметтік рөлдерді орындау, заманауи
телекоммуникациялық технологияларды (электрондық пошта, Интернет) және т.б. пайдалау сияқты
коммуникативтік құзыреттер де физика пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникативтік құзыреттер ретінде
қалыптасатын болады.
Мектепте физика пәнін оқытуда ақпараттық технологиялар оқыту құралы да, зерделеу пәні де болуы
мүмкін. Оқыту құралы ретінде мұғалім үшін ол автоматтандырылған сынып журналы, тапсырмалардың
жауабын алудың және оқыту нәтижелерін өңдеудің, көрсетілімдерді жүргізудің; оқушы үшін тапсырмаларды орындаудың; ал екеуі үшін де физикалық процестерді модельдеудің құралы болып табылады.
Физика пәнін оқытуда компьютерді пайдаланудағы бірінші бағыт – құбылыстар мен үдерістерді
компьютерде модельдеу. Ол, ең алдымен, мектеп лабораториясында жүзеге асыру мүмкін болмайтын
құбылыстар мен экспериментерді көрсету үшін қажет. Компьютерлік модельдерді пайдалану зерделенетін
құбылыстың маңызды байланыстарын ашуға, оның заңдылықтарын айқындауға мүмкіндік туғызады,
ал бұл өз кезегінде материалды тереңірек игеруге ықпал ететін болады. Оқушы параметрлерді өзгерте
отырып, құбылысты зерттейді, оны талдай отырып, қорытынды жасайды.
Физика пәнін оқытуда компьютерді пайдаланудағы екінші бағыт – эксперимент мәліметтерін өңдеу
және бақылау. Қазіргі кезде физикадан электрондық оқулықтар, әр түрлі эксперимент жүргізуге арналған
программалар бар [4; 5]. Мұндай программаларды оқу үдерісінде пайдалану оқушылардың танымдық
қызығушылықтарын арттыруға, ой-өрістерін дамытуға ықпал ететін болады.
Физика пәнін оқытуда компьютерді пайдаланудағы үшінші бағыт – курсты программалық қамтамасыз
ету, олар сабақтың мақсатына, оқу материалын ұсынудың мазмұны мен ретіне қатысты анықталады.
Осы айтылғандарға байланысты физика пәнін оқытуда пайдаланылатын программалық құралдарды
келесі программаларға бөлуге болады:
- нақты тақырыптар бойынша анықтамалық құралдар;
- мазмұндық және эксперименттік есептерді шығару;
- лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;
- игерілген білімді бақылау және бағалау.
Оқыту үдерісінде тиімді пайдалануға арналған программалық құралдар физика пәнінің мазмұнына
сәйкес келуі, көрнекілік дәрежесі жоғары болуы, пайдалану қарапайымдылығы, жалпы пәндік және
эксперименттік біліктердің қалыптасуына, игерілген білімді қорытындылай алуға және тереңдетуге
және т.б. ықпал етуі тиіс. Педагогикалық программалық құралдар (ППҚ) оқу-әдістемелік құралдардың
бөлігі ретінде ақпаратпен жұмыс жасаудың қазіргі заманғы әдістерін қатыстыруға, оқу іс-әрекетін
зияттандыруға ықпал етеді. Ал анимациялардың көмегімен кейбір үдерістерді виртуал көрсетілімдеу
оқушылардың көрнекі-бейнелі ойлауын қалыптастыруға және оқу материалын тиімді игеруге ықпал
ететін болады.
Жоғары сыныптарда физика пәнінен сабақ беретін мұғалімдер, мысалы, салыстырмалылықтың арнайы теориясын (САТ) оқытуда көрнекілік принципін жүзеге асыруда қиналады. Бұл мектеп лабораториясы ауқымында аталмыш теорияның салдарларын эксперимент түрінде көрсетуге болмайтындығынан,
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оның үстіне, олардың бірқатары ойша экспериментке жататындығынан туындайды. Ал графика, анимация, сурет, бейне, дыбыс, мәтін интеграцияланған ақпараттық ортаны тудырып, мұғалім мен оқушы
үшін сапалық жаңа мүмкіндіктер туғызады. Сондықтан САТ-ты оқыту үшін дайындалған МайкельсонМорли тәжірибесі, қос жұлдыздар моделі, бірмезгілділіктің салыстырмалылығы және т.б. компьютерлік
көрсетілімдерді пайдаланған орынды болмақ. Мұндай көрсетілімдер келесі дидактикалық мақсаттарда
қолданылуы мүмкін: үдерістерді визуалдау және олардың динамикасын көрнекі көрсетілімдеу, көзбен
байқауға болмайтын құбылыстарды көрнекі ұсыну, оларды дамуында, уақыт және кеңістік қозғалысында
қарастыру, оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру.
Жоғары сыныптарда физика курсын зерделеуге тиімді ықпал ететін 68 сағат көлемiндегі «Физикалық
есептерді шығаруда ақпараттық технологияны қолдану» қолданбалы курсын қарастырайық. Бұл курс
компьютерлік техниканы қолдану арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруға бағытталған.
Оның аясында информатика әдістері де (модельдеу, компьютерде есептер шығару), физика әдістері де
(эксперимент, сапалық және сандық физикалық есептерді шығару да, жалпыпедагогикалық әдістер
де (дәріс, сұхбаттасу, көрсетілімдеу) пайдаланылатын болады. Мұндай интеграцияланған толықтыру
оқыту сапасын арттыруға, мектеп түлектерінің әрі қарайғы оқуларын дұрыс таңдап алуларына ықпал
ететін болады. Бұл қолданбалы курсты информатика пәнінің мұғалімімен бірлесе отырып та өткізуге болады. Егер пән мұғалімі компьютердің қолданбалы программалық қамтамасыз етілуін меңгерген болса,
онда мұндай сабақты өзі де өткізе алады.
Мұғалім «Модель – алгоритм – программа» үштігін пайдалана отырып, компьютерлік және
математикалық модельдеудің әдіснамасы, құбылыстардың вербальды модельдерін математикалық тілге
көшірудің әдістемелік аспектілері туралы түсінік береді.
Қолданбалы курстың негізгі программалық қамтамасыз етілуіне электрондық оқулықтар,
электрондық анықтамалықтар, эксперимент жүргізуге арналған программалар жатады, қосымша ретінде
мұғалімнің программалау жүйесі, кестелік процессорлар (Excel), арнайы программалар (Mathcad,
Eureka және т.б. математикалық пакеттер) болуы мүмкін. Табиғи үдерістерді модельдеу кезінде басқа
программаларға және дәстүрлі әдістерге қарағанда MathCAD қолданбалы программалар пакетінің
орындылығы байқалды. Бұл оның математикалық формулаларды енгізуге және олармен сандық есептеулер жүргізуге, модельдеу нәтижелерінің көрнекі көрсету үшін графиктер тұрғызуға, логикалық операциялар жүргізуге мүмкіндігі болуымен түсіндіріледі.
Мұғалім қолданбалы программалық құралдарды таңдау кезінде қолданбалы курсты оқуға бөлінетін
сағатты ескеруі, оқушылардың дайындық деңгейін, курстың теориялық тұрғыдан берілуін басшылыққа
алуы тиіс. Қолданбалы курсты зерделеу барысында оқушылар келесі біліммен және іс-әрекет тәсілдерімен
қаруланатын болады:
- компьютердің қолданбалы программалық құралдарын пайдалану арқылы пәннің есептер шығарумен
байланысты іс-әрекетін жоспарлай алады;
- шығарылатын есептерді математикалық ұғымдар тілінде сипаттап, шешу мақсатын дәл тұжырымдай
алады;
- компьютерде модельдерді құрудың принциптерін игеріп, компьютерде модельдей алады;
- есептеу экспериментінің қазіргі заманғы ғылыми танымдағы рөлін және олардың қолданылу
аясының мүмкіндіктері туралы білетін болады;
- өлшеулер нәтижелерін сауатты өңдеп, зерттеу проблемасы бойынша сұрақтарды және қоры
тындыларды тұжырымдай алады.
«Физикалық есептерді шығаруда ақпараттық технологияны қолдану» қолданбалы курсы бойынша
келесі мазмұндық материалды ұсынуға болады:
1. Есептеу эксперименті. Қоршаған ортаны танып білудегі эксперименттің рөлі. Зерттеулер мен эксперименттер жүргізудегі компьютерлік техниканың рөлі. Виртуал эксперимент жүргізуге арналған
программалық құралдар. Electronics Workbench қосымшасы.
2. Табиғи үдерістерді математикалық модельдеу үшін қолданылатын программалық құралдар (кес
телік процессорлар, программалау жүйелері, Mathcad математикалық пакеті).
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3. Сандық және сапалық есептер. Есеп шығарудың әр түрлі тәсілдері. Есеп шығару сұлбасы. Есеп
шығаруға арналған компьютердің программалық құралдары (кестелік процессорлар, программалау
жүйелері, Eureka математикалық пакеті).
4. Зерттеу нәтижелерін өңдеу. Диаграммалар тұрғызу. Кестелік мәліметтермен жұмыс. Мультимедийлік
объектілерді енгізу.
Қазіргі кезде қазақстандық мектептердің көпшілігі ғаламдық Интернет жүйесіне қосылған. Алайда
пән негіздерінен сабақ беретін көптеген мұғалімдер редактормен жұмыс жасау өте күрделі. Электрондық
кітапханаларда менюлардың (презентациялау менюі, басты меню, қосымша меню және т.б.) бірнеше түрі
бар. Сондықтан ақпараттық технологиямен жұмыс жасай алатын тәжірибелі мұғалімнің де кем дегенде 4 сағат көлемінде қайта даярлау курсынан өтуі тиіс деп есептейміз. Ондай курстан өткен мұғалім
электрондық кітапханамен жұмыс жасап, сабақтың дербес моделін құра алады.
Пән мұғалімдерін біліктілігін көтерудің маңызды аспектісіне оқытудың телекоммуникациялық технологияларын пайдалану арқылы оқыту үдерісін ұйымдастыруды жаңа деңгейге көтеру болып табылады. Оларға тек бар ППҚ туралы түсініктерін ғана емес, оларды дидактикалық мақсаттарға сәйкестігі
тұрғысынан талдай алуы және қойылған мақсатқа сәйкес программалық-педагогикалық өнімді таңдай
алу біліктіліктерін қалыптастыру қажет. Қорыта айтқанда, бүгінгі күні физика пәнін оқытуды сапалы
ақпараттық технологиямен қатамасыз ету өте өзекті, ал оларды пайдалану бойынша пән мұғалімдерінің
біліктіліктерін жетілдіру одан да өзекті болып табылады. Ал оқыту үдерісінде компьютерді тиімді
пайдалану ерекше ақпараттық ортаны тудыра отырып, оқушының пәнді зерделеуге, танып-білуге деген қызығушылығының артуына, шығармашылық белсенділігінің дамуына ықпал ететін болады деп
есептейміз.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Толеубаева Г.Т.
ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта»
школа-гимназия №6, г.Семей
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бүгінгі таңда оқыту үдерісінде қолданыс тауып жүрген бағалау жүйесі білім беру кеңістігі шеңберінде
біршама мерзім қолданыста болуына орай оқушылардың оқу бағдарламасын қаншалықты игергенін нақты
бағаламай, олардың меңгеру нәтижесін бейнелеп қана көрсетеді. Қазіргі жағдайда білімді қалыптастыру
білім беру жүйесінің негізгі мақсаты болып табылмайды.
Қоғамымыздағы әр азаматқа энциклопедиялық сауаттылық маңызды емес, оның игерген білімі мен
біліктілігі шынайы өмірде туындаған нақты жағдаяттарды шешуге бағытталуы тиіс. Бұл жағдайда білім
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адам құзіреттілігінің танымдық базасына айналады. Жаңа білім беру кеңістігіне көшуде білім, дағды,
біліктілік, жеке тұлғаның дамуы және оның білімді игеруге деген көзқарасы үнемі назарда болуы тиіс.
Жаңа білім кеңістігінде ұпай жүйесінен бөлек мазмұнды бағалау жүйесін қолдану талап етіледі, атап
айтсақ:
- Қазіргі білім кеңістігіндегі бағалау компоненттерін жетілдіру;
- Жаңа концептуалдық негізде оқыту үдерісі мен бағалау әрекетін жаңа мазмұнда өзгерту, қолдану.
Аннотация
Существующая сегодня система оценивания не позволяет оценить процесс усвоения знаний, а отражает лишь результат их усвоения, поскольку формировалась в рамках знаниевой парадигмы. В современных условиях формирование знаний не является главной целью образования. Для человека чрезвычайно
важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько функциональная – способность применять
обобщенные знания и умения для разрешения конкретных ситуаций, возникающих в реальной действительности. При таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности человека. Переход к новой образовательной парадигме, остро ставит вопрос о необходимости отслеживания индивидуального продвижения в процессе освоения знаний, умений, навыков, развития личности и выявления отношения к процессу образования. Новая парадигма образования требует использования, помимо бальной
системы, содержательного оценивания, а именно:
- Усовершенствование оценочного компонента в рамках существующей системы обучения;
- Перестройка процесса обучения и оценочной деятельности на принципиально новой концептуальной основе.
Abstract
Nowadays the system of assessment doesn’t allow evaluating knowledge, but reflects only the result of getting
knowledge, because it was formed according to the knowledge paradigm. In modern conditions forming the
knowledge is not the main aim of education. For people it is very important not only encyclopedic literacy, but
functional ability to apply general knowledge and skills for solution in different situations. According to this
method knowledge became a cognitive basis of person’s competence. Changing to new educational paradigm
make a question about necessity of watching on individual moving in the process of getting knowledge, skills
of developing personality and bring out attention to educational process. New paradigm of education demands
using, besides marks system, pithy assessment, and actually:
- Improving assessment component inside our educational system;
- Reconstruction of educational system and assessment system according to principal new idea.
Качество образования и интеллектуальных ресурсов становится главным геополитическим фактором
в мире. И в этой связи формирование у школьников стремления к образованию в течение всей жизни,
возможности осознать смысл каждого шага в процессе познания является одной из важнейших проблем
модернизации Республика Казахстанского образования. Изменение целей и задач образования меняют
подход к оценке качества образования.
Система оценивания во все времена волновала педагогов, ее изменения были связаны с изменениями в
общественной и педагогической жизни страны. Бальная система, которая использовалась долгое время, не
способна дать полного представления об индивидуальности и неповторимости каждого ребенка и поэтому
требует изменений. Существующая сегодня система оценивания не позволяет оценить процесс усвоения
знаний, а отражает лишь результат их усвоения, поскольку формировалась в рамках знаниевой парадигмы.
В современных условиях формирование знаний не является главной целью образования. Для человека
чрезвычайно важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько функциональная – способность
применять обобщенные знания и умения для разрешения конкретных ситуаций, возникающих в реальной
действительности. При таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности человека.
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Переход к новой образовательной парадигме, остро ставит вопрос о необходимости отслеживания индивидуального продвижения в процессе освоения знаний, умений, навыков, развития личности и выявления отношения к процессу образования. Новая парадигма образования требует использования, помимо бальной
системы, содержательного оценивания, а именно:
• Усовершенствование оценочного компонента в рамках существующей системы обучения;
•
Перестройка процесса обучения и оценочной деятельности на принципиально новой концептуальной основе.
В центре внимания новой системы оценивания должен быть ученик, его деятельность и стремление к
самооценке учебных достижений. Требования к уровню подготовки учащихся при такой оценке сводятся
к описанию планируемых результатов обучения, которые позволят представить, что и как должны усвоить школьники, в каких видах деятельности будут проявляться те или иные знания, умения и навыки, т.е.
к развитию компетенций школьников. Выделив и описав планируемые результаты, учитель определяет
четкие критерии оценивания результатов обучения. Для того чтобы все вышеперечисленные требования
были эффективными необходимо менять не только систему оценивания, но и саму систему преподавания.
Образовательный процесс и новая система оценивания результатов обучения должны соответствовать
принципам, при которых знания приобретают не репродуктивный, а проблемный и компетентностный
характер. Для оценки результатов необходимо отбирать самые важные ожидаемые результаты. Необходимо также разработать очень конкретные критерии оценивания. Оценивание должно быть интегрировано
в сам процесс обучения, и носить обучающий характер. Критерии и стратегии оценивания должны быть
сообщены ученикам заранее и в процессе обучения они будут знать, что и как будет оценено. Процесс и
формы оценки должны быть просты и доступны в применении. Необходимо вводить критерии оценки постепенно, по мере освоения самого инструмента оценки. Новая система оценивания по критериальному
принципу должна стать естественным процессом в системе обучения, поскольку призвана определить четкое понимание того, что именно необходимо измерить, в области каких параметров уровень достижений
учащихся наиболее важен. Таким образом, эффективность системы оценивания начинается с постановки
целей и задач образовательной программы в целом и учебной программы по каждой учебной дисциплине в отдельности. При этом, в процессе оценивания уровня достижений ученика, цели и задачи должны
быть измеримы, поскольку это является главным условием в критериальной системе оценивания. Нельзя
обойти без внимания тот момент, что критерии оценивания дают возможность оценить не только уровень
знаний по предмету или уровень предметной компетентности, но и уровень сформированности межпредметных и общеучебных умений и навыков. [4, с. 227].
Внедрение критериального подхода к оценке качества образования в Республика Казахстанских школах продиктовано государственными стандартами нового поколения, которые заложены в основу контрольно-измерительных материалов Единого национального тестирования. Новая система критериальной
оценки меняет облик современной школы. Поскольку меняет характер профессиональной деятельности
педагога: школе нужен учитель, способный и готовый работать в развивающейся школе, восприимчивый ко всему новому, желающий обучаться в течение всей жизни. Однако сегодня существует проблема,
препятствующая осуществлению критериального оценивания – не все учителя способны четко сформулировать ожидаемый результат по темам предметных курсов, и как следствие определить критерии оценивания достижений школьников. Учитель в своей деятельности должен учитывать, что формулировка
ожидаемых результатов всегда сообщает о действиях обучаемых, она описывает процесс или действие
ученика в соответствии с поставленной целью (отобрать доказательства; установить соответствие и др.).
Использование четко определенных критериев позволит учителю вовлечь учащихся в процесс оценивания результатов своей учебной деятельности, поскольку критерии оценивания сообщаются им до начала
изучения нового материала. Таким образом, у школьников повышается внутренняя мотивация к учебе, и
развиваются рефлексивные навыки. Данная система оценки позволяет учителю в процессе планирования
изучения учебного материала продумывать различные виды познавательной деятельности учащихся на
уроке, нацеленные на формирование тех или иных качеств ученика и позволяющие затем оценить степень
их сформированности. [1, с. 121].
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Критериальная система оценки опирается на общие требования:
• Объективность;
• Понятность ученику, учителю и родителям (знакомство с критериями помогает учащимся понять, что от них ожидается и к чему необходимо стремиться);
• Содержательность (возможность проверки на разных уровнях усвоения).
Оценивание по критериям заставляет учителя по-иному подходить к отбору и составлению учебных
заданий, поскольку учебные задания должны не только обучать или контролировать уровень усвоения
знаний, но и создавать условия, при которых ученик будет вынужден проявлять навыки и умения, заложенные в критериях оценивания. Так, к примеру:
1. При оценке системы знаний и умений по содержанию обучения (законы, понятия, даты, факты,
соотношение данных, определенные умения и навыки), учащиеся производят:
- описание (описание объектов изучения, их существенных признаков, свойств, поиск связей, перечисление, упорядочение);
- объяснение (раскрытие сущности объекта);
- преобразование действительности (умение применять усвоенные знания в реальной жизни).
2. При оценке вида учебной деятельности, учащиеся демонстрируют:
- специальные предметные умения, которые формируются в процессе изучения конкретного учебного
материала (картографические умения);
- умения рациональной учебной деятельности (планирование учебной работы, рациональная организация учебного труда, контроль выполнения);
- интеллектуальные умения (анализ и синтез, обобщение и дифференциация, абстрагирование и конкретизация, сравнение и аналогия, установление причинно-следственных связей);
- репродуктивную деятельность (восприятие, осмысление, запоминание);
- продуктивную деятельность (применение знаний по образцу, решение типовых задач, объяснение);
- творческую деятельность (применение знаний в новой ситуации).
3. При оценке качественных характеристик уровня усвоения следует считать особенности усвоения
знаний, т.е. здесь необходима та конкретизация требований, которая возникает в процессе подготовки
контрольного материала по следующим уровням:
- предметно-содержательный (полнота и системность сформированных знаний, развернутое описание
изучаемого явления или кратная, но емкая его характеристика);
- содержательно-деятельностный (прочность и действенность знаний учащихся, умение довести до
конца решаемую задачу по образцу);
- содержательно-личностный (самостоятельность и оперативность при применении, достаточность
знаний и умений для использования на практике при решении нестандартных задач, формирование устойчивых навыков работы). [3, с. 134].
Так например, в процессе преподавания школьного курса географии, нами используются элементы
технологии критериальной системы оценивания достижений учащихся. Поскольку школьная география
– это единственный предмет, относящийся одновременно и к естественному, и к гуманитарному циклу
учебных дисциплин. География охватывает всю систему «природная среда – общество - человек», что позволяет ей комплексно рассматривать жизненное пространство человечества. [2, с. 203]. Отсюда, можно
сделать вывод, что география формирует у школьников комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как Планете людей, а также ее содержание строится на деятельностной
основе, и поэтому применение критериальной системы оценивания приобретает особую значимость. В
своей педагогической деятельности мы придерживаемся принципов:
1. Постановка конкретной цели обучения и определение задач, по которым данная цель будет реализована.
• Четкая формулировка ожидаемого результата по конкретным темам курса.
• Необходимо произвести деление материала, подлежащего проверки, на смысловые блоки – единицы содержания.
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Пример:
тема: «Население Республика Казахстана»
единицы содержания:
- численность населения;
- размещение населения;
- естественное движение населения.
• Далее для каждого смыслового блока определяются требования к знаниям и умениям учащихся на
базовом и повышенном уровнях.
Пример:
единица содержания: «Численность населения»;
- базовый уровень: Назвать численность населения Республика Казахстана, сравнить ее с другими странами мира;
- повышенный уровень: Дать оценочную характеристику влияния численности населения страны на ее
развитие.
• Далее каждое требование проверяется заданиями.
Пример:
единица содержания: «Естественное движение населения Республика Казахстана»;
ожидаемый результат: объяснять понятие «естественное движение населения»
задания:
- напишите формулу, по которой определяется естественный прирост населения;
- определите по предложенным статистическим данным естественный прирост населения в разные
годы;
- проанализируйте график «Изменение рождаемости и смертности в Республика Казахстане за ХХ
век», назовите периоды с отрицательным и положительным приростом населения. [5, с. 207].
2. Определение условий или измерителей их проверки (тест, практическая работа, задание с развернутым ответом, написание эссе, выполнение проекта с различными формами его презентации).
Пример:
Измеритель – написание эссе на тему «Демографический портрет своей области»
В вашем эссе должны содержаться:
- связь с понятиями «естественное движение населения», «миграция», «трудовые ресурсы», «этнос»,
«урбанизация»;
- краткое объяснение неравномерность размещения населения по территории, наличие механического
движения в области
- рассуждения о функциональной особенности городов, профессиональной востребованности; культурном наследии.
Примечание:
- эссе должно состоять из 400-500 слов;
- в эссе нужно включить цифровую информацию.
Лист оценивания
Критерий: Знание и понимание (6 баллов). Оцениваются знания основных научных понятий и концепций, умение объяснять и применять знания для решения задач в знакомой и незнакомой ситуациях,
анализировать научную информацию.
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Уровень
достижений

Оценка
учащегося

Описание

1-2

Вы показали понимание научных понятий, объяснения
некоторых процессов представлены на научной основе

3-4

Вы объяснили демографические процессы с опорой на
понятийный материал, рассуждения изложены ясно

5-6

Вы кратко, ясно и аргументировано изложили демографические процессы, представили доказательства на
научной основе с использованием цифровой информации

Оценка
учителя

ний. Использование различных смысловых блоков оценивания позволяет учащимся понять свои сильные
и слабые стороны, а использование различных приемов оценивания развивают систему новых приемов
учения. Все это вместе способствует повышению качества образования и развивает личность школьника.
Использованная литература
1. Образование и XXI век: Информационные и коммуникативные технологию - М.: Наука, 1999.
2. Кузнецов А.А. Оценка достижения требований образовательных стандартов - М.:, 1998.
3. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.- 172с.
4. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников: Учебно-методическое пособие –
Спб.: КАРО, 2008.- 144с.
5. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Пятунин В.Б. Отличник ЭГЕ. География. Решение сложных заданий/ ФИПИ.- М.: Интеллект-Центр, 2007.- 144с.

Общее
количество
баллов
отметка
Критерий: Общение или коммуникация (6 баллов). Оценивается уровень сформированности у учащихся коммуникативных навыков с использованием научного языка.
Уровень достижений

Оценка
учащегося

Описание

1-2

Вы показали объяснения некоторых процессов ясно, доказательства представлены на научной основе

3-4

Ваши рассуждения ссылаются на научный понятийный
материал, изложение некоторых процессов ясно, эффективно и уместно

5-6

Ваши рассуждения изложены последовательно, ясно,
логично, уместно в контексте используется научный и
цифровой материал, прослеживается собственная позиция при раскрытии темы

Оценка
учителя

Общее
количество
баллов
отметка
3.

Составление проверочных заданий (по этим требованиям составляются тестовые задания ЕНТ).

Требования к составлению заданий:
•	В тексте заданий не должно быть двусмысленности и неясности формулировок;
•	Основная часть задания должна иметь краткую формулировку.
• Задание должно содержать указания к оцениванию и элементы содержания верного ответа.
Форма тестовых заданий:
• Задания закрытой формы;
• Задания открытой формы;
• Задания на установление соответствия;
• Задания на установление правильной последовательности;
• Задания с выбором одного правильного ответа из двух предложенных (альтернативные).
Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что при внедрении критериальной системы
оценивания учитель становится консультантом, помогающим учащимся при продвижении по дороге зна366

ПРИМЕнеНИЕ E-LEARNING В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Торбаева А.Б.
Центр педагогического мастерства г.Караганда
Республика Казахстан
Аңдатпа
Электрондық оқыту кәсіби біліктілікті арттырудын бірден-бір түрі болып табылады. E-learning формасы арқылы электрондық оқытудың төмендегідей бағытын назарға ұсынуға болады: электрондық материалдармен жұмыстануда, компьютер мен ұялы телефонды қолдануда өзіндік жұмысты ұйымдастыру;
кеңес алу, оқытушының бағасы, қашықтан оқытудың мүмкіндіктері.
Аннотация
Одной из форм, позволяющих повысить квалификацию обучающегося, является e-learning. Под elearning понимают систему электронного обучения, которая может иметь несколько назначений: организация самостоятельной работы с электронными материалами и с использованием компьютера, мобильного телефона; получение консультаций, оценок преподавателя, возможность дистанционного взаимодействия.
Abstract
One of the ways to improve your qualification is e-learning. E-learning is a system of study with several purposes: organization of self-study with electronic material, use of computer, mobile phone; consultation, grades of
teacher, possibility of remote collaboration.
В нашу эпоху интеграции мы получаем очень много информации, можем её обрабатывать. Интернет
помогает учителям самостоятельно обучаться, ученикам получать консультации, взаимодействовать дистанционно. Желающим предоставляется широкий спектр электронных учебников, видеоматериалов, всевозможных тестов в любое время дня и ночи. Учеба стала более эффективной, ученикам нет надобности
ждать редкие экземпляры в библиотеке, можно зайти на сайт библиотеки и ознакомиться с раритетными
источниками в электронном варианте.
Естественно, хочется отметить неограниченные возможности сотового телефонов. Также немаловажную роль в жизни современного человека играют iPad и iPhone. Ученикам не нужно носить с собой горы
книг, можно все закачать в мобильные телефоны и планшетники.
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E-learning позволяет планировать обучение и работу так, как удобно человеку. Можно сделать задание
утром или вечером, прочитать электронную книгу в автобусе или прослушать аудиокнигу по дороге домой. Обучение становится доступным, а поток информации только увеличивается.
Повсеместно используются различные социальные сети. Сейчас уже никого не удивишь словами:
«Присоедини меня на свою страничку в Facebook» или «Давай подружимся в «Моём мире». Мессенджеры
также заполнили повседневную деятельность. «Дай свой Skype или Mail.ru - агент» - эти фразы стали частью нашей жизни. Социальные сети остро необходимы сейчас. Магазины, рестораны, фирмы, различные
организации создают свои персональные страницы, чтобы «держать руку на пульсе времени», используют различные рассылки для привлечения клиентов и распространения нужной информации. А различные сетевые сообщества педагогов и учеников позволяют всегда вовремя получать что-то новенькое и
интересное. Учителя создают сетевые сообщества по своим наклонностям – предмет, искусство, хобби,
внеклассная деятельность. Ученики придумывают, как обмениваться фильмами, фотографиями кумиров,
консультируются по выполнению домашнего задания.
По Фролову И.Н. «Сущность педагогического аспекта e-learning состоит в реализации особых педагогических подходов, рассматривающих обучающегося как субъекта собственной образовательной деятельности, имеющего свои цели изучения курса. При этом преподаватель предлагает образовательные услуги
и оказывает обучающемуся поддержку, имея все необходимые средства для самообразования по собственной траектории и в удобном для него темпе.
E-learning – это принципиально новая технология образования для жизни в информационном обществе, ориентирующая на новый стиль работы, развивающая умения и навыки для непрерывного образования. Технология e-learning совершенно меняет отношение человека к образованию, она дает возможность
обучения где угодно, причем в течении всей жизни, даже не покидая дома.» [1]
Сейчас все большей популярность стали пользоваться онлайн-курсы. Удобно. Можно дома, после работы или в выходные, на протяжении какого-то времени изучить иностранный язык, пройти курсы повышения квалификации по предмету.
Ястребцева Е. отмечает, что «Онлайн-курсы предлагают много возможностей, например, блоги, форумы, энциклопедии, публичные серверы, обзоры, чат, инструменты рабочей группы — это только некоторые из них. При первом использовании этих инструментов неизбежно возникают технические вопросы.
Преподаватели должны понимать, как они работают, разбираться в настройках и управлении — и понимать, зачем они нужны.
При индивидуальном рассмотрении эти инструменты — не что иное, как технологические платформы,
которые нужны для передачи информации в той или иной форме. В этом смысле они играют исключительно техническую роль, и сложно понять, каким образом они улучшают процесс онлайн-обучения. Но
с точки зрения стратегии, эти инструменты - мощные двигатели обучения, которые могут, как привести в
действие, так и поддержать онлайн-обучение. Их параллельное использование с целью развития дополнительной «мускулатуры» обучения оказывает положительное влияние на учебный процесс.» [2].
Однако многие консервативные учителя считают, что e-learning не может в полной мере заменить учителя и не создает объектно-субъектных отношений в преподавании. В преподавании информатики я заметила, что при проведении теоретических уроков ученики не проявляли такой заинтересованности, как при
практических занятиях на персональном компьютере. Моя педагогическая деятельность была построена
на подготовке учеников к предметным олимпиадам по информатике и создания условий для прохождения
онлайн олимпиад, а также развития цифровой грамотности для дальнейшего обучения и использования в
студенческой и профессиональной жизни.
Ted Bongiovanni, Roseanna DeMaria пишут, что « Школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания
образования.» [3].
В период с 2007 по 2011 годы мною было проведено исследование в действии по участию учеников
Карагандинской областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Дарын» в дистанционных предметных олимпиадах и развития ключевых компетенций.
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В Европе к ключевым компетенциям учащихся относят следующие, отмечает Ястребцева Е.:
«Изучать - уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; организовывать свои собственные приёмы изучения; уметь решать проблемы; самостоятельно
заниматься своим обучением,
Искать - запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консультироваться у эксперта;
получать информацию; уметь работать с документами и классифицировать их,
— организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически относиться к тому или
иному аспекту развития общества; уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в
дискуссиях и формировать своё собственное мнение; видеть важность политического и экономического
окружения, в котором проходит обучение и работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения искусства и литературы,
Сотрудничать - уметь сотрудничать и работать в группе; принимать решения — улаживать разногласия
и конфликты; уметь договариваться; уметь разрабатывать и выполнять задуманное,
Приниматься за дело - включаться в проекты; нести ответственность; входить в группу или коллектив
и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь организовывать свою работу; уметь пользоваться
вычислительными и моделирующими приборами,
Адаптироваться - уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; доказывать
гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать стойкость перед трудностями; уметь находить новые решения.» [2]
В 2007-2008 учебном году в дистанционной олимпиаде по информатике, проводимой СанктПетербургским государственным Университетом информационных технологий, механики и оптики принимали участие 7 учеников 8 класса школы «Дарын». Это был первый опыт дистанционного обучения.
Ученикам первоначально предлагалось пройти пробную сессию, затем можно было пройти онлайн олимпиаду в течении жестко регламентированного времени. Было много вопросов, которые ученики не знали,
это вызвало некоторые затруднения, но мотивация была достаточно высокой и ученики с нескрываемым
интересом выполняли предложенные задания. Результат обрадовал: двое мальчиков заняли 3 призовое место (Момынов А., Григорьев Ф.), тем более, что они сами увидели на сайте результаты и были довольны,
а также сообщили их мне.[4]
На следующий год (2008-2009г.) уже с начала учебного года началась подготовка к олимпиаде. Были
рассмотрены пробные задания с учениками 7 класса в рамках вариативного курса. Поэтому с большей
долей уверенности можно сказать, что ученики подготовились к интернет-олимпиаде, и результат был
положительным. В этот год в Санкт-Петербургской компьютерной интернет-олимпиаде школьников 7-10
классов по информатике уже принимали участие 13 учеников нашей школы и шестеро семиклассников
удостоились дипломов третьей степени (Байкатова А., Жандарбекова А., Садырбаева А., Шорманова К.,
Сулейменова Ж., Жакаева Д.). 4.Прослеживался явный интерес детей к новым технологиям обучения, а
когда торжественно на линейке им вручали грамоты, их радости не было предела. Ученики изъявили желание продолжить принимать участие в интернет-олимпиадах на следующий год, что, несомненно, меня
мотивировало к дальнейшим исследованиям. В этот год наблюдался повышенный интерес детей других
классов и желание приобщиться к e-learning обучению. От учеников поступало много вопросов: Как можно зарегистрироваться на интернет-олимпиаду? Сколько времени дается на пробный тест? Как пройти
основные туры? Сколько всего туров в олимпиаде? Ученикам давались подробные инструкции.
Несколько иначе была построена работа в 2010-2011 учебном году. 6 учеников 10 класса принимали участие в VII Международной Олимпиаде по основам наук по следующим предметам: информатика,
география, биология, английский язык, химия, физика, математика, русский язык. 5.Некоторые дети участвовали в нескольких секциях. По итогам трех этапов в двух лигах – премьер лиги и высшей лиги стали
обладателями дипломов первой, второй, третьей степени следующие учащиеся: Тургаев А., Галеева С.,
Нургалиева И., Макубаева Д., Сарбаев М., Умиртаев М.
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Три учебных года - и такие разные результаты. Естественно, что не получилось в первый раз, потом
удалось. Конечно же, работа продолжается. В планах не только приобщить учащихся к электронному обучению, но и развить навыки свободного использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также создание сетевых сообществ по интересам и активное участие в них.
В заключении мне бы хотелось привести слова Кэри Харрода «Истина в том, что технология никогда
не заменит учителей. Однако учителя, которые знают, как эффективно использовать технологию, чтобы помогать учащимся объединяться и взаимодействовать онлайн, заменят тех, которые не знают».
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ЖАҢАША ОҚЫТУ-ЖЕТІСТІК КӨЗІ
Торбаева И.М.
№44 қазақ орта мектеп, Қарқаралы қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Баяндамада жаңа технология элементтерін қолдану арқылы оқушылардың ойлау, сөйлеу,
қызығушылық сияқты танымдық қабілеттерін дамыту әдістерін кеңінен көрсетілген.
Аннотация
В докладе показаны преимущества инновационной технологий. Широко раскрыто тема применение
новых технологий в процессе преподавания английского языка.
Abstract
The report was opened to the theme and based on scientific investigation. The author showed how the elements
of new technology developed pupil’s cognitive abilities in thinking and speaking.
Ұстаз өзінің алдындағы шәкірттерінің жүректерінен жол таба білу үшін және олардың өз пәніне деген
қызығушылығын арттыру үшін әрқашанда ізденісте болу керек. Қазіргі талаптың басты міндеті – педагог
мамандардың кәсіби құзырлығын қалыптастыру мен біліктілігін үздіксіз арттыруды, ғылыми-әдістемелік
қызметтің жаңашылдығын, түрлері мен әдістерін іздестіруді қамтамасыз ету, оны үйлестіре білу болып
отыр. Осы мақсатта республикамызда бұрын-соңды болмаған мектеп мұғалімдері біліктілігін арттырудың
3-ші деңгейі бойынша 3 айлық курс іске асырылды. Сәуір-маусым айлары аралығында Семей қаласындағы
педагогикалық шеберлік орталығында өз білімімді жетілдіріп, 3-деңгейлі сертификатқа ие болдым.
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Бұл бағдарламаның мақсаты – оқушылар өздерінің қалай оқу керектігіне назар аудара отырып,
олардың өз ойлары мен дәлелдемелерін нақты жеткізе алатын, яғни ойға жүйрік, тілге шешен, әрі жазбаша түрде еркін, көркем бейнелеп жазуға төселген, бірнеше тілді қатар меңгерген бәсекеге қабілетті жанжақты жетілген жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. Ондай «тұлға» болашаққа сенімді, ынталы,
сыни пікір көзқарастары жүйелі дамыған, қазіргі сандық технологияларды, өмірде өз білімін қалыптан тыс
жағдайда да еркін әрі терең пайдалана білетін жан болуы тиіс. Оқытудағы «Кембридж тәсілінің» теориялық
негіздерінде түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, орта білім беру жүйелерінде әлемдік жоғары
деңгейге қол жеткізген анағұрлым танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті)
теориялық оқыту тәсіліне басымдылық берілген. Бұл оқытудың басты бағыты – ойлауды дамыту болып
табылады. Яғни, оқушы өзінде бар білімді түрлі дерек көздері арқылы, мұғалімнен, оқулықтан, достарынан алған білімдермен біріктіре отырып іске асырады. Осыған дейін біз дәстүрлі оқыту үрдісін іске
асырып келгенбіз. Өткен ғасырдың басында-ақ американ педагог-психологі Джон Дьюи жоғарыдағы
«дәстүрлі» білім беруді енжарлықпен білім алу үдерісі ретінде сипаттады және өзара әрекеттің немесе
сыни қатысудың төмен деңгейін ғана қажет ететін жаттап алу әдісі деп сынаған.
Осыған дейін біздер қолданып келген «дәстүрлі оқыту» қандай оқыту? Ол – қазіргі мұғалімнің 45
минуттағы іс-әрекеті. Мұғалім сабаққа кіргенде алдымен біраз баладан сабақ сұрайды, жаңа тақырыпты
толығымен өзі түсіндіреді, бұл жерде сөйлеуші тек өзі.
4-5 оқушыны бағалайды, қалғандары сол қалпында қалады. Бұл жердегі мұғалім тарапынан берілген
дайын білімге оқушылар өздігінен ары қарай дамыту, іздену, ойласу, атсалысу, салыстыру, пікір алмасу,
пікір таластыру т.б. жайлар қолға алынбайды. Мұндай білімнің аясы тар, көбіне жаттанды есте сақтауға
алып келеді. Сондықтан көбіне санада механикалық есте сақтау арқылы алынған білім ойлаудың төменгі
деңгейінде ғана жүзеге асырылады. Ары қарай терең ойлану үрдісі іске асырылмайды. Ал сындарлы
(«конструктивті») оқытуда керісінше, мұнда басты басымдылық оқушыға беріледі. Мұғалімнен гөрі оқушы
көп ойланып, көп талқылап, достарымен көп сөйлесіп, әрекеттенуі керек. Ал мұғалімнен өз сабақтарын
оқушының идеясын, білім-біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай етіп ұйымдастыру талап
етіледі [1, 5-б].
Осыған орай мен теориялық білімімді практикамен ұштастыру мақсатында тәжиребелік 7- сыныпты
алдым. Әкімшілік тарапынынан осы сыныпқа жыл басында мектеп компонентінен 2 сағат беріліп, осы
2 сағатқа «Ағылшын тілі айналамызда» бағдарламасын жасадым. Оқытудың негізгі жоспары оқу мен
оқытудың жаңа әдіс- тәсілдері диалогты оқыту, жеті модуль бойынша құрастырдым.
• Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
• Cыни тұрғыдан ойлауға үйрету
• Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
• Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
• Таланты және дарынды балаларды оқыту
• Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
«Диалог негізінде оқыту және оқу» тәсілін өз оқыту тәжрибесінде қолдану өте тиімді, сұрақ қою
арқылы оқушыларды ойландыру, талдау, қайтадан ойлау, қабілетін жетілдіруге тиімді іс-әрекет.
Оқушыларға сұрақ қою арқылы өз міндеттерін өздері сезіну, әр оқушыда өзіндік мақсат болуы керек,
мәселен, «Біз не үшін оқимыз?», «Болашақ бізден не күтеді?» деген сұрақтар қою арқылы оқушылардың
мақсатын білуге болады [1, 12-б].
Метатануды индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау және өзгерту қабілеті
деп түсінеміз. Білім алуды үйрету өз бетімен ойлауды ойластыру және кейінгі оқу үрдісінде мұндай
ойлардың нәтижелерін салалы қолдану [1, 32-б].
Осы атаулармен танымал педагогикалық тәсілдер әлеуметтік-сындарлылық идеяларының қазіргі
заманғы маңызды түсіндірмелері ретінде қолданылады.
Диалог әдісі-бұл әдісті меңгерген оқушы оқытушымен және өзара кері байланысқа түсе алады. Әрине,
бұл жағдайда оқушының алдында белгілі бір уақыт ішінде өздігінен ойлануға, түсінуге және ойын еркін
жеткізуге мүмкіндік туындайды.
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Мысал ретінде «Лондон» тақырыбына байланысты оқушыларға екі елден келген өкілдердің бірбірімен танысу диалогін бес минут ішінде құрастыруға бердім. Топ көшбасшысы бұл жерде әркімнің рөлін
бөле білді, дұрыс бағыт бере алды. Енді негізгі тапсырмаға көшкен кезде бұрыннан бері алған білімінің
қаншалықты екенін көруге мүмкіндік туды. Оқытушы ретінде баланың
* білімін, тіл меңгеруін, қолдануын;
* қарым-қатынасын, ортаға бейімделуін;
* бәсекелестік қабілетін;
* белсенділігін бақылаумен қатар қалыптастыруға мүмкіндік тууы әдістің оң нәтижесін көрсеткеніне
көзім жетті.
Содан түйгенім мұғалім айтушы, түсіндіруші емес, бағыттаушы деген қағиданы сөз жүзінде емес,
өзімнің ісімнен анық көргенімді жасыра алмаймын.Оқу пирамидасы бойынша Бефельдің дерек көзіне
сүйене отырып, мұғалім сабақты қалай өткізетіндігі туралы жоспары болуы шарт, жоспарда оқушыны
оқыту және қалай оқытуды ескеруі керек. Мәселен: оқушылар оқу арқылы 10%, аудио-визуал арқылы
20%, көрсетілім арқылы 30%, талдау арқылы 50%, практика арқылы 75%, біріне- бірі білім беру арқылы
90% білім алатынына көзім жетті [1, 34-б].
Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған
ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта
әрекет жасауға негіз бола алады. Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді
қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға,
ұйымдастырылған қоғамдық әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді [1,
48-бет].
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту-әлемнің түпкір - түпкірінен жиылған білім берушілердің бірлескен
еңбегі. Тәжірибені жүзеге асырған Джини Л.Стил, Куртис С, Чарльз Темпл. Жобаның негізіне Ж.Пиаже,
Л.С. Выготский теорияларын басшылыққа алған.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасынының барлық технологиялары үш сатылы сабақ жоспарымен жүзеге асырылады.
1-кезең: Қызығушылығын ояту. Үйрету процесі –бұрыңғы білетіні мен жаңа білімді ұштастырудан
тұрады. Бұл кезеңде мен «Топтау», «Түртіп алу», «Болжау» т.б әдістерін тиімді пайдаланамын.
2-кезең: Мағынаны тану. Бұл кезеңде екінші үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша
жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін
бірнеше әдістер бар. Мен өз сабақтарымда Жигсо, РАФТ, INSERT әдістерін кеңінен пайдаланымын.
3-кезең: Ой толғаныс. Менің тәжірибемде ой толғаныс кезеңінде «Венн диаграммасы», «Семантикалық
карта», «Т кестесі» сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне байланысты қолданылады. Бұл стратегиялар оқушылардың бір-бірімен ой алмастыруын қамтамасыз етеді [2,13-б].
Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
Мұғалімдер оқуды бағалаумен (жиынтық бағалау) қатар, білім беру үшін бағалауды (формативтік
бағалауды) пайдаланғанда, бағалау білім алудағы аса пайдалы құралға айналады. Оқыту үшін бағалау
– оқушылар уақыт кезеңінің ішінде өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен
бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс. Ашық сауалдар, білім
беру міндеттерімен алмасу сияқты әдістер оқушылардың өз біліміне белсенді қатысу қабілетіне қатты
әсер етеді. Егер бұл тиімді әдістер іске асырылса, оқушыларда рефлексияға жеткілікті уақыт қалады.
Оқушылар жұппен де, өз беттерімен де өз білім деңгейлерін бағалауға және оған қалай жеткенін түсінуге
мүмкіндіктері бар. Олар өзін және бір-бірін бағалайды, бұл тереңірек түсінуге ықпал етеді. Оқушылар
өзінің оқу үлгерімінің деңгейін біледі және алдағы мақсаттарға қарай жылжиды [1,55-б].
Формативті бағалау стратегияларын сабағымда кеңінен пайдаландым, атап айтсам:
• Жұптар, топтар өзара бағалау
• Оқушылардың түсіндірулері арқылы
• Өзін өзі бағалау
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Формативті бағалау:
• Қол арқылы белгі беру <Смайлик арқылы
• Шапалақ арқылы жүзеге асырылады
Оқушыны бағалауда оқушы өз жұмысы туралы өзін-өзі бағалауы керек, немесе басқалардың
жұмысына өз бағасын бере алуы шарт, өз жұмысын талдау, қателіктерін дұрыстау, қайта қарастыру болып табылады.
Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану
Ағылшын тілін оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды сабақта жан -жақты қолдану
оқушылар және мен үшін сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып табылады.
Мектебімізде заман талабына сай барлық ақпараттық технологиялар кеңінен қолданылады. Лингафон
кабинеті, екі мультимедия кабинеті, интернет желісімен толығымен жабдықталған. Өзімнің тәжірибемде
көрнекі құралдарды, ауызша, видео материалдарды қолдану, мультимедиялық құралдарды пайдалануға
үлкен мән беремін. Бұл алдымызда отырған әр оқушының жан-жақты дамуына бірден-бір үлесін қосатын
оқытудың жаңаша көзі болып саналады.
Талантты және дарынды балаларға білім беру.
Қазақстанның көркеюі үшін талантты және дарынды балаларды оқыту өте маңызды. Талантты
оқушыларды кімдер анықтайды? Талантты екенін қалай анықтайды? Дарынды оқушылардың қабілеттерін
сабақ өткізу барысында зерттеу жүргізу арқылы анықтауға болады немесе түрлі әдістер арқылы кеңейтілген
тапсырма беру, шығарма жаздыру, шығарма оқыту сияқты тәсілдер арқылы анықтауға болады. Дарынды оқушылар үздіксіз жетілдіру, түрлі жарыстарға қатыстыру, басқалармен пікір алмасуға өз жұмысына
сыни көзбен қарап қателіктерін дұрыстай алуы керек, сонымен қатар өз ойын жеткізе білу, басқалардың
ойын сынай алуы шарт. Дарынды оқушыларды тәрбиелеуде бір сарындылық емес жаңа әдіс- тәсілдерді
қолдана отырып ақпараттық технологиялар арқылы тәрбиелеу, көрмелерге қатыстыру, мәдени ойын
сауық бағдарламасына қатыстыру [1, 13-б].
Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес білім беру және оқыту
Оқушыларды тәрбиелеуде жас ерекшелігіне байланысты тәрбие жүргізген дұрыс. Оқушылардың
оқуға деген қызығушылығы әр түрлі жаста әр түрлі болады және үздіксіз өзгеріп отырады. Мәселен,
оқушы 6-7 жаста сурет салуға қызықса, 8-9 жаста ән айтуға қызығуы мүмкін. Талантты оқушылардың
да таланты мен дарыны жас шамасына қарай өзгеріп отырады. Мұғалім осы ерекшеліктерді еске ұстай
отырып, білім беруде жас шамасына қарай өз оқыту жоспарын құруы керек. Сонымен бірге, сұрақтар
қойғанда оқушылардың жас шамасына, ойлау деңгейіне қарай үйлестіріп, ынталандыру керек. Оқушылар
өзін еркін сезініп, өз ойын еркін жеткізе алатын қабілетін жетілдіру керек, және басқалардың ойына ой
қоса алатындай қабілеті болуы шарт. Бұл қабілеттер оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты өзгереді
және дамиды. Әр оқушыда жас ерекшілігіне байланысты өзіндік мақсат болуы, осы мақсатқа жететін
міндеттері болуы шарт. Мәселен, біз үнемі оқушылардың өз ойын айтуына мүмкіндік бермейміз, сұрақ
қоямыз, қате болса, отыр дұрыс емес деп отырғыза саламыз, оқушылардың ойын әрі қарай жетілдіруіне
мүмкіндік бермейміз. Мәселен, «Не үшін деп ойлайсыз?» , «Неліктен?» деген сияқты ойландыратын, талдау жасайтын сұрақтарды жалғастыра қоймаймыз. Бұл біздің жас ерекшелігіне байланысты оқушыларды
тәрбиелеуде жіберетін қателігіміз, осы қателіктен кейін жас шамасы кіші оқушылар жасқаншақ болып
қалуы мүмкін, сондықтан да біз жас шамасына байланысты оқушыларды үнемі ынталандырып отыруымыз, сұрақ қою арқылы оқушылардың өз қателігін өзі дұрыстауына мүмкіндік беруіміз шарт [1, 79-б].
Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Білім беру сияқты көшбасшылық та адамның тұрақты дамуына әкелетін негізгі қабілеті болып табылады. Өзгеріс үдерісі өз даму жолында қолайсыздық пен келіспеушілік тудыруы ықтимал. Мұндай кезде
өзгеріс үдерісін басқару оңай емес. Мұғалім ретінде, біз кейде өзіміздің әрекет ету мүмкіндігіміз бен күш
қайратымызды жоғалтып жатқанымызды сеземіз. Бірақ, тәжірибе көрсеткендей, жоғары лауазымсыз да
жақсы мұғалімдердің кәсіби шеберліктері мен адамгершілік сенімдерін қолданып адамдарға әсер етуіне болады. Біз өзіміздің тактикалық дағдыларымызды және стратегиялық тұрғыдан ойлауды жетілдіре аламыз.
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Курстан көрген білгенімді мектеп мұғалімдеріне жеткіздім. Курстың бағдарламасының басты мақсаты
мен міндетіне тоқталып, 7 модуль бойынша түсінік бердім. Соңынан топтық жұмыс ұйымдастырдым.
Әріптестерім треннингтен үлкен әсер алып, рефлексияда өз алған пікірлерін жазыпты. Мұның бәрі, әрине,
ынта мен ықыластың жемісі [1, 88-б].
Ағылшын тілі сабақтарымда оқушылардың ұжымдық дағдыларын қалыптастыратын, өз сабақтарымда
кеңінен қолданылатын әдіс-тәсілдерімді ұсынғым келеді.
1.Оқушыларға тақтаның алдына келулері және олардың туған күндерінің реті бойынша тұрулары
сұралады. Оқушылар осы тапсырманы орындау үшін бір-бірінен туған күндерін сұрау арқылы араласады.
Тапсырманы түрлендіріп беруге болады.
2. Бір оқушы топ ішінен шығып, белгілі бір уақыт ішінде өзі туралы айтып беруі керек. Бұл момын,
ұялшақ, үндемейтін оқушыларды сөйлетуде тиімді. Ондай оқушылар ортаға шығу арқылы өзінің топ үшін
маңыздылығын түсінеді. Мүлдем сөйлемей жатса, интервью әдісін қолдануға болады. Барлық оқушыларға
олар сұрай алатын сұрақтар тізімін дайындап келу тапсырылады, сол сұрақтарын оқушыға қояды. Жауап
бере алмайтын сұрақтарға «мен қалдырамын» немесе «келесі» деп айтуға болады.
Ұжымдық оқытудың бірнеше түрлері бар: 1. Командалық оқыту (Team-teaching). 2. Джигсо (Jigso) әдісі
ағылшын ғалымы Э.Аронсонның атымен тығыз байланысты. 3. Бірге оқимыз (Learning together) әдісі 1987
жылы Миннесота университетінде ойлап табылған. [3,43-б]. Бұл әдістер ұжымдық жұмыстарда кездесетін
кейбір кемшіліктерді, мысалы баға әділетсіздігі, практикалық жұмыстың және уақыттың жеткіліксіздігі,
сынып ішіндегі тәртіпсіздікті жоюға көмектесетін бірден-бір тамаша әдістер.
Ұжымдық оқыту жеке оқытудан гөрі жас, пән ерекшеліктерін, топтың барлық түрін қамти отырып
жоғары даму үстінде. Біз мектебімізде жеке жұмыс элементтері қолданылған сабақтар мен компьютерлік
жолмен, пирамидалық әңгіме тәрізді топтық жұмыстар әдістері қолданылған сабақтарды өткізіп, нәтижесін
зерттедік. Әрине, соңғысы тиімді болды. Оны оқушылардың берген пікірлерінен байқауға болады:
1-оқушы: Біз бүгін ең қиын тақырыптардың бірін мұғаліммен бірге талқылаған кезде пікірталасқа
қатысу үшін мен көбірек сөйледім, себебі мен қате жіберуден еш қорықпадым. Мен топта жұмыс жасаған
кезде қорқыныш, үрей деген сезімдер мүлде жоғалды. Егер мен қателессем, мұғалім оны естімейтін
сияқты, оны жөндеуге досым көмектеседі. Мен өз пікірімді анық және еркін айта аламын.
2-оқушы: Мен топта жұмыс жасағанда, әлдеқайда жоғары дәрежеде білім аламын, себебі мен басқа
да оқушылармен сөйлесіп, тақырып төңірегінде басқалардың пікірін тыңдай аламын. Мен сабақта өзімді
ерекеше сезіндім, әр нәрсеге байыппен қарайтын болдым.
3-оқушы: Мен топбасшы болуға мүмкіндік алдым. Мәселені шешу үшін шын мәнінде ойланып, пікір
алмаса аламыз. Айтып жатқанымды басқалар тыңдап, пікіріме құрметпен қарайды. Сабақ әрі өте көңілді.
Осы аз уақыт ішінде мен өзім сабақ беретін сыныптарда жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана арқылы
жұмысымды оң өзгерістер болғанын байқап жүрмін. Біріншіден, оқушылар өз ойын еркін айта алатын
болды, кез келген нәрсені сыни тұрғыдан ойлауға үйренді. Екіншіден, пәнге деген қызығушылығы арта
түсті. Сондай –ақ топтық жұмыстар мен жекелей жұмыстар оқушылардың білім деңгейін көтеруге септігін
тигізетіне көзім жетті.
оқыту
Дәстүрлі сабақ
№ Инновациялық
№
7 «сынын оқушылары»
7 «Ә» сынып оқушылары
Оқушылар
жеке,
жүппен,
топпен
жұмыста
1 жақсы жүргізеді
1
Оқушылар бірден кірісіп кете алмайды
2 Белсенділігі жоғары
2
Орташа
3 Оқушылардың жеке жауапкершілігі басым
3
Төмен
–біріне көмек, сыйлау мәдениеті
4 Бір
4
Бірқалыпты
қалыптасқан
өз бетімен жұмыс жасауға
Міндетті түрде мұғалім көмегін қажет
5 Сабақта
5
қабілеттері артты
етеді
6 Сабақта ағылшын тілінде сөйлеуге тырысады 6
Ықылас білдіре қоймайды
7 Оқу сапасы: 60%
Оқу сапасы: 35%
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Кез-келген сабағын қызықты өткізу үшін ізденіс, жаңаға ұмтылу жұмысын жүргізу әрбір ұстаз үшін
бұлжымас қағида. “Оқытып жүріп, өзіміз де үйренеміз” қағидасын ұстанған ұстаз үшін өзінің әрбір сабағы
бірінші өзіне жаңалық болуы тиіс.
Ұстаздың өзі – ізденуші. Сонда ғана өзі қызыққан ұстаз сабағын басқаларға да қызықты жеткізе алады
деп ойлаймын. Әрбір сабақта озық технологияларды пайдаланып өткізу әрине жақсы нәтижелер береді.
Ұстаз әр кез ізденуші бола білсе, өзі үшін білім жинақтайды, оқушы үшін сабақты қызықты ете алады.
Сонымен, оқушының үлгерімі, білім сапасының жоғары болуы ең алдымен мұғалімнің өз міндетіне,
шеберлігіне байланысты. Мұғалім өз міндетін тек оқыту, түсіндіру емес, ең алдымен оқушылардың оқу
еңбегін танымдық оқу іс-әрекетін сауатты ұйымдастыру, басқару деп білуі тиіс. Сондықтан да жоғарыда
айтылған жаңа технологиялар – жетістік көзі.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ОТКРЫТОСТЬ ИННОВАЦИЯМ - КАК ЗАЛОГ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, УСПЕШНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Торговкина Т.А.
ГУ «Средняя школа №3 отдела образования Атбасарского района»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Білім сапасын жоғарылатудың басты факторларының бірі ретінде мектептегі оқу үрдісі бойынша
технологияландыру механизмының мақсаты мен маңыздылығы ашылады. Педагогикалық ұжымның
инновациялық жұмысының алгоритмі белгіленген, технологизацияны енгізу бойынша баскару ісәрекеттердің құрылымы құрасттырылған, міндеттері анықталған. Мектептің инновациялық әдістемелік
жұмысынын басқару технологиясы көрсетілген.
Аннотация
Раскрывается сущность и цель механизма технологизации учебного процесса в школе, как одного
из главнейших факторов повышения качества образования. Обозначены задачи, выстроена структура
управленческих действий по внедрению технологизации, определён алгоритм инновационной деятельности педагогического коллектива. Показана технология управления инновационной методической
работой школы.
Abstract
We reveal the essence and the aim of school process’s technologization, as one of the most important factor
of educational guality’s rise. We show tasks, draw up the structure of administrative activity, define the activity’s
algorithm of teachers’ collective. We show the technology of management of methodical school work too.
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ПРЕАМБУЛА
Жизнь ставит перед каждой школой  новые задачи, решить которые невозможно, работая по-старому.
В этом  случае  важно помнить, что «инновационная  гонка» (И. Пригожий) есть  органическая  часть  нашей жизни. Способность  к изменениям, по мнению большинства специалистов, является в настоящее
время  решающим  фактором развития, обеспечивающим  конкурентоспособность  того или иного образовательного учреждения.
Новый социальный заказ, определяющий пути развития Республика Казахстанского общества на обозримую перспективу, не только предопределяет центральную роль образования в решении важнейших
общегосударственных задач, но и требует переосмысления с современных позиций целей и ценностей образования, его роли в реализации жизненных устремлений учеников школы, в становлении их успешной
профессиональной карьеры.
Модернизация системы образования в Республика Казахстане предполагает создание устойчивого механизма её развития и достижения главной цели – обеспечение нового современного качества образования. А главнейшая задача модернизации – развитие человеческого потенциала страны, генерация нового
поколения Республика Казахстанцев: людей с новым мышлением, современным стилем поведения и новой мотивацией.
Только фундаментальность образования может обеспечить развитие инновационных технологий,
определяющих конкурентоспособность страны. Инновационность в широком смысле, как ориентация на
внедрение новых образовательных технологий, развитие творческого потенциала учащихся, должна пронизывать весь УВП. Применительно к педагогическому процессу инновация означает внедрение нового в
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания .
Реализация «Концепции развития системы образования РК до 2015 года» и «Государственной программы развития системы образования в РК на 2005-2010годы» побуждает Республика Казахстанских педагогов к поиску новых технологий обучения учащихся, изучению и внедрению в практику работы. Устаревание прежних теоретических концепций, трансформация норм ценностного сознания, смена идеалов
и появление новых стереотипов поведения требует существенного преобразования содержания знаний,
обновления методов и совершенствования технологий обучения и воспитания.
Существуют ли в педагогике профессиональные заповеди, которые определяют характер и эффективность педагогического воздействия? По глубокому убеждению многих известных педагогов, психологов
в качестве таковых можно назвать: «пойми ученика» и «помоги научиться в соответствии с его возможностями».
В последнее десятилетие аналитики образования слово «качество» повторяют чаще других слов. Что
же такое «качество образования» сегодня?  По мнению М. М. Поташника, «качество образования - соотношение цели и результата, меры достижения целей, притом, что цели (результаты) заданы операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика».
Реформа системы среднего образования, строительство национальной модели специального школьного образования, разработка образовательных стандартов предполагает запуск механизмов, гарантирующих ученику в любом типе школы, в любых жизненных условиях получить качественное образование.
Таким механизмом является технологизация учебного процесса.
Монахов В.М., один из авторов проекта технологизации писал: «Развитие традиционной педагогики и методики, исчерпав себя, не может уже обеспечить функционирование единого образовательного
пространства.Уже сегодня можно прогнозировать начало технологического века, который свое шествие
начнет с технологизации и параметризации основных объектов и категорий традиционной педагогики,
задействованных в новом направлении проектирования образовательных систем и учебных процессов»
Таким образом, цель технологизации УВП: проектирование школы нового вида, функционирующее в
условиях базисного плана и образовательного стандарта.
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Задачи:
-формирование нового методического инструментария учителя;
-вовлечение учителя в процесс изучения и обобщения практического опыта школ, работающих по данной технологии;
-определение нового, дидактически переработанного, содержания обучения;
-появление учителя нового типа, вносящего новый профессиональный вклад в определение индивидуальной траектории развития, обучения и воспитания учащихся.
-повышение качества образования
В 2011 году СШ №3 города Атбасара была включена в областную программу по внедрению технологизации, и получила статус экспериментальной площадки. Разработана нормативно-правовая база процесса,
утверждена внутришкольная программа технологизации УВП в школе на 2011-2014, которая охватила
три этапа работы с включением инновационной деятельности в МО учителей начальных классов, МО
учителей математики и МО учителей казахского языка, утверждён внутришкольный план мероприятий по
реализации программы, утверждено положение об экспериментальной площадке и рабочей группе, определены контрольные и экспериментальные классы, организована творческая группа учителей.
Активно и целенаправленно велась мотивационная работа в педколлективе по внедрению технологизации. На методических объединениях, на педагогических советах и заседаниях творческих групп регулярно
рассматривались вопросы внедрения новых технологий.
В управлении технологическим обеспечением образовательного процесса в школе существует определенная структура:
• Освоение педагогами технологической грамотности, необходимой для практики;
• Апробация освоенного в практике;
• Внедрение освоенного;
• Создание собственного технологического опыта;
• Попытки интегрировать технологии обучения;
• Транслирование и тиражирование (внутри школы и вне школы) инновационного опыта;
• Технология и мастерство конкретного учителя (с учетом личностно профессиональных компетентностей);
• Эффективность, продуктивность управления технологическим обеспечением.
Общеизвестно, что одна и та же технология осуществляется разными педагогами по-разному (присутствует личностная специфика профессионала). Отсюда и результаты получаются разные. И здесь возникает место профессиональной коммуникации (творческие группы, предметные объединения и др.).
Разработан алгоритм инновационной деятельности школы:
1. Инновационная деятельность и её компоненты
Под инновационной деятельностью школы мы понимаем разворачивающуюся во времени активность
ее коллектива, направленную на введение новшеств в педагогическую систему с целью повышения качества образования.
Субъектом инновационной деятельности в школе является ее коллектив.
Объект инновационной деятельности - педагогическая система школы.
Содержание инновационной деятельности - преобразование педагогической системы школы посредством внедрения (освоения) новшеств.
Компоненты инновационной деятельности.
Инновационная деятельность школы проходит по трём основным направлениям:
- модернизация внутришкольного управления
- научно-методическая работа
- технологизация учебно-воспитательного процесса
2. Изучение инновационного потенциала педагогического сообщества
Мы оцениваем инновационный потенциал педагогического коллектива по следующим параметрам:
позитивное отношение к новому, готовность к освоению новшеств (информационная, мотивационная,
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Этапы инновационной деятельности

квалификационная); способность к педагогическому творчеству; наличие специальных умений и навыков,
необходимых для осуществления инновационной деятельности; наличие у педагогов антиинновационных барьеров; уровень творческой активности педагогов (участие в деятельности профессиональных объединений, конкурсах, выставках, конференциях, подготовка публикаций и пр.); хорошая обратная связь
(с учащимися, семьями, социумом); наличие в коллективе партнёрских и дружеских отношений, а также
интегративные характеристики высокоразвитого коллектива (общность ценностных ориентаций, интересов, целевых установок и т.п.); развитость коммуникативных связей педагогов (их участие в работе профессиональных объединений в школе, городе, районе, области, стране).
Для исследования готовности коллектива к инновационной деятельности могут быть предложены
диагностические тесты:
- Ваш творческий потенциал /Психологические аспекты деятельности учителя Автор методики Петрушин В.И./
- Мониторинг творческой профессиональной деятельности /Методика Черниковой Т.В./
3. Создание инновационной среды
Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в школе инновационной среды – определённой системы морально-психологических отношений, подкреплённой «комплексом мер организационного, методического, психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс школы». Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методической неподготовленности учителей, в их слабой информированности по существу педагогических нововведений. Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает коэффициент «сопротивления» учителей нововведениям, помогает преодолеть стереотипы профессиональной деятельности.
4. Стимулы инновационного развития учителя.
Мотив самостоятельности, реализации себя в творческой педагогической деятельности: Открытие
собственного мастер-класса для учителей района или города на условиях договорной оплаты труда, повышение самостоятельности учителя: возможность работать по интересующей программе, выбирать класс,
устанавливать наиболее удобный график работы (расписание), содействие в разработке и утверждении
собственной авторской программы, ее распространении в районе
Мотив личного развития, приобретения новой информации:
Направление на стажировку, курсы. Предоставление времени на методическую работу (работа на
дому). Творческий отпуск в каникулярное время. Дополнительные дни к отпуску. Оплата научно-методической литературы.
Мотив самоутверждения, достижения социального успеха:
Направление на различные проблемные конференции, семинары для выступления и обмена опытом.
Содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публикаций и пособий к печати. Привлечение
к руководству методическими подразделениями школы. Получение права на проведение семинаров, курсов, лекций для своих коллег по школе. Рекомендация на должность методиста, ответственного за стажировку молодых учителей с оплатой этой работы.
Потребность в причастности к делам коллектива:
Вхождение в состав различных органов, решающих важные проблемы жизни школы.
Мотив стабильности, защищенности:
Предоставление оплачиваемых часов на методическую работу. Гарантия имеющегося статусного положения в коллективе.
Мотив состязательности:
Содействие в выдвижении на престижные конкурсы.
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Очень
работы МС считаем проведение ежегодных научно-педагогических конференций как
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и проведение методической недели как формы обобщения, распространения передового педагогического
исследовательских работ, оцениваемых с позиций новизны, оптимальности, высокой
опыта. Одной из инновационных форм работы МС считаем проведение ежегодных научно-педагогичерезультативности, возможности творческого применения инновации в массовом опыте.
ских конференций как итоговой формы методической работы, где учителя представляют результаты своих
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исследовательских работ, оцениваемых с позиций новизны, оптимальности, высокой результативности,
возможности творческого применения инновации в массовом опыте.
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Аннотация
В докладе рассматривается о введении педагогической тенденции инновационной деятельности, об
ученых, которые давали различные справки.Значительное место занимает характеристика предмета родного языка и литературы, которая обосновывается мнениями различных педагогов.
Рассмотренны такие важные проблемы, как всесторонне развитая личность основывается на условие направления педагогического поиска, качественное образование учеников с применением различных
технологий и опытов, а также профессиональное мастерство учителя.

- Изучение потенциала педагогов
- Создание инновационной среды
- Модернизация внутришкольного управления
- Организация эффективной научно-методической работы
- Технологизация учебного процесса
- Реализация программ инновационной деятельности
- Контроль и анализ результатов
- Решение о коррекции, внедрении инновационных идей
В ХХI веке духовность человека, его творческий интеллект, открытость инновациям расцениваются
как основной капитал общества. Наиболее полно эти направления позволяет реализовать технологизация
учебного процесса.
Сегодня строя первую ступеньку в становлении модели Республика Казахстанца новой формации мы
уверены в положительном влиянии процесса технологизации УВП на личностный рост ученика, повышении качества обучения, рост профессиональной компетентности, становление учителя нового типа,
вносящего профессиональный вклад в определение индивидуальной траектории развития, обучения и воспитания учащихся, освоение педагогами технологической грамотности, необходимой для практики.
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ТИІМДІЛІГІ
Төлеуова С.Д.
Ә.Жангелдин атындағы орта мектеп
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Баяндамада педагогикалық үдеріске инновациялық қызметтің енуі, ғалымдардың түрлі анықтамалар
бергендігі, зерттеулері жөнінде айтылған. Адам өміріндегі ана тілі мен әдебиеті пәндерінің
маңыздылығын педагогтардың пікірлерімен дәлелдеген. Жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеуге
бағытталған педагогикалық ізденістердің шарттары негізінде оқушыға сапалы білім беру жолындағы
өзінің жаңа білім беру технологияларын қолдану тәжірибелерін баяндай келе, мұғалімнің кәсіби
шеберлігінің өркендеуі – оқушының шығармашылық дағдыларын дамытудың тиімді жолы екендігі
қарастырылған.
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Abstract
In this article the innovational work in the pedagogic tendency lectures are included by scientists and the
miscellaneous information of investigations are given. The importance of the official language and literature in
human’s life are proved by the opinions of teachers. The pedagogic condition thorough developed face to pupil is
referred to come to announce experience and the professional skills of teacher are given through developments
of creative works of pupils.
Мемлекеттің білім беруді дамытудағы негізгі мақсаты – білім беру жүйесінің барлық деңгейінде
қоғамның талаптарына сай келетін білімді ұрпақ тәрбиелеу. Осы мақсатты шешуде Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев дәстүрлі жолдауларында білім саласының өркендеуіне баса
назар аударып келеді.
Оқыту үрдісінің негізгі қайнар көзі – сабақ. Мұғалімнің түрлі идеялары сабақта туындап, жаңа
бастамаларға жол бастайды. Мұғалімнің педагогикалық философиясы оқушымен ынтымақтаса жүргізілген
жұмыстардың негізінде үйлесім табады. Мұғалімнің белсенді әрекеті оқушының белсенді білім алуына
ықпал етеді. Сондықтан оқушыға сапалы білім берудің тиімді жолы – педагогикалық инновациялық
технологияларды оқыту үдерісінде тиімді қолдана білу.
Инновация («новация» – жаңа, жаңашылдық; «ин» «қайталанатын» процесс, құбылыс, оқиға т.с.с.
білдіретін жұрнақ) бар әрекет етуші нәрсенің ішінде жаңаның пайда болуын, дамуын білдіреді. Бұл ұғым
кейде «жаңалықты» енгізу, «жаңашылдық», «жаңаны жасау», «реформалау» ұғымдарымен теңестіріледі.
Инновация теориясының алғашқы ұғымдарының негізін қалаушылар неміс ғалымдары: В.Зомбарт,
В.Метчерлих және австриялық экономист Й.Шумпетер болып табылады, олар бұл қағидаларды әлеуметтік
– экономикалық және технологиялық процестерге байланысты қолданған [2, 35-б].
Ғылыми әдебиеттерде «инновация» ұғымына түрліше анықтамалар берілген:
- инновация – жаңалық немесе экономикалық мазмұнға ие болатын процесс (Б.Твисс);
- инновация - кәсіпкерлік рухпен шыңдалған өндірістік факторлардың ғылыми ұйымдастырылған
құрамасы (Й.Шумпетер)[2, 36-б];
- инновация-нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея (Э.Раджерс);
- инновация - арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін
күтеміз (Майлс).
Қазақстандық педагог Немеребай Нұрахметов “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырға нымыз –
білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға бай ланысты бір бөлек
қызметі” деген анықтама береді [8]. К.Құдайбергенова : «инновацияны» – нақты қойылған мақсатқа
сай алынған жаңа нәтиже деп есептеп, төмендегідей аудармалар жасаған: «инновация» - «жаңарту»,
«нововедение» – «енген жаңалық», «новое» – «жаңа», «новшество» – «жаңалық», «инновационный
процесс» – «жаңарту үдерісі»,- деген түсініктеме берген [9].
Бүгінгі күні білім, өнер, ғылым салаларының барлығы да инновациялық қызметтермен толығып,
жаңаруда. Инновациялық үдеріс инновациялық бастамалардан өрбиді. Егер педагог ескі технологиялардан
өзгермей еңбек етсе, онда ол тиімсіз немесе қажетсіз жүйеге айналмақ. Жаңашыл идеялар оқу-тәрбие
үрдісінің өнімділігін арттырады. Инновациялық оқу-әдістемелік қызметтер жеке тұлғаның тұлғалық
қабілетінің дамуына бағытталады.Білім беру жүйесін дамыту оқытудың үлгілеріне байланысты
шығармашылық қарқынмен дамиды.
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бөлінеді [5, 4-б].

Инновациялық жобадағы білім беруді жетілдіруді Колбтың төрт циклы бойынша қамтыса, мұғалімге
абстракциядан нақтылыққа және рефлексиядан іс-әрекетке дейінгі жолды білуге мүмкіндік береді [10,65
-б].
Зерттеушілер: «Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан –жақты дамыту.
Инновациялық процессіз мектептің дамуы мүмкін емес» [3, 570,571-б] десе, мектептегі инновациялық
қызметті пайдаланып, жүзеге асыратын мұғалімдер қауымы екендігін баса айтуға болады. Білім беру саласы
өзінің жаңашыл педагогтарының идеяларымен толығып, жаңара түсуде. Инновациялық педагогикалық
технологиялар мектеп өміріне тың серпін беруде.
Ұстаздың алға қойған мақсаттарының бірі -оқу белсенділігін арттыру, оқушылардың іс –
әрекеттерін басқару арқылы ой таласын туғызу. Оқушылардың қабылдау, түсіну әрекеттерін дамытуда,
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің маңызы зор. Оған орыс
педагогы К.Д.Ушинскийдің: «Ана тілін толық меңгермеген бала тарихты, географияны, жаратылыс
ғылымдарын және математиканы үйренген кезде теореманы немесе математикалық есепті өз бетімен
айтып бере алмайтын күйге ұшырайды. Ана тілі басқа пәндердің бәріне қатысы бар және олардың
нәтижелерін өзіне жинастыратын басты өзекті пән екені түсінікті емес пе?» деген пікірі дәлел бола алады.
Осы ойды Ж.Аймауытов: «Ана тілін жақсы меңгеріп алмай тұрып, өзге пәндерді түсіну мүмкін емес»,- деп
толықтырады. Қай бала болса да ана тілін терең меңгеріп, сөздік қоры мол болса, өзге пәндерді игеруде
қиналмайды. Сондықтан қазақ тілі пәнінен түрлі жаттығу жұмыстарын жүргізу арқылы өз ойларын жүйелі
де сауатты жазуға машықтандырылады. «Украиндық жаңашыл педагог В.Ф.Шаталов анықтамалықпен
жұмыс істейтін оқушының барлық формуланы білетін оқушыдан айырмасы бар деп есептейді» [7, 214б]. Сол себепті әдебиет пәнінен оқушының шығарманы түпнұсқадан оқуына ден қоямын. Соңғы кезде
жастардың сөйлеу тілінің шорқақтығымен қоса, оқулықпен, кітаппен жұмыс істей алмайтындықтары
сынға алынуда. «Кітаппен жұмыс істеу оқушы үшін оқытуға күрделі тәсіл болып табылады. Қазіргі
мектеп тәжірибесіне жүгінсек, көптеген бітірушілердің кітапты дұрыс қолдана білмейтіндігіне еріксіз
куә боламыз. Айталық, кітапты немесе оқулықты оқи отырып, оның нақтылы мазмұнын, тақырыптың
негізгі ойын, құнды деректер мен қағидаларын жеке қарастыру т.с.с. жетекші идеяларын ашып көрсету
немесе өз сөзімен тиянақты баяндай алмау мәселелері»,- деп [1, 189-б] мектеп түлектерінің білім көзін
толықтыратын оқулықпен, кітаппен жұмыс жасай алмайтындықтарына қынжылыс білдіріледі. Сондықтан
өз шәкірттерімнің білімінде жоғарыдағыдай олқылықтарды болдырмау үшін оқыту барысында ақпараттықкоммуникативтік, дамыта оқыту технологияларын, Блум жүйесін, американдық педагог ғалымдар: Чарльз
Темпл, Куртис Меридит, Джинни Стилли ұсынған «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды
дамыту» жобаларын қолданамын.
Л.С.Выготский идеяларына сүйене отырып, дамыта оқытудың жоғары деңгейлі технологиялары мына
принциптерді жүзеге асыруды қарастырады:
- оқушылардың қабілеттерін оқу және іс –әрекеттің басқа да түрлерін іске асыру процесінде дамыту
принципі;
- жалпыдан жекеге көшу принципі, оқушылар мұғаліммен бірлесе құрған теориялық тұжырымдардан,
ғылыми ұғымдар жүйесінен жеке міндеттерді өз бетінше шешуге көшуі, бұл процестегі жеке іздену
барысында оқушылардың тапқан оқу міндетін шешудің жалпы тәсілі нақтыланады;
- іздену принципі, ол кейін оқу міндеттерін шешу үшін қолданылатын білім оқушыларға дайын
алгоритм, ереже, формула түрінде ұсынылмайтындығын білдіреді;
- рефлексиялық механизмдер және оқушылардың өз жетістіктерін өзіндік бақылау мен өзін-өзі бағалау
негізінде жүзеге асырылатын, оқушылардың оқу әрекетіндегі өзін-өзі реттеу принципі [ 7, 240-б].
Дамыта оқыту технологиясындағы сабақтың құрылымында дәстүрлі қалыптасқан сабақ құрылымына
қарағанда көптеген ерекшеліктер бар. Тоқталып кетер болсақ, дамыта оқыту технологиясындағы сабақтың
құрылымы негізінен 3 үлкен кезеңге бөлінеді [5, 4-б].
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І. Бағдарлау – мотивациялық кезең
Бірінші кезеңдегі жұмысқа жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмалар
Сөйлемді қалпына келтіру, сурет бойынша мәтін құрау, тірек сызбаларм
түрлері беріледі.
Тапсырма түрлері:
Берілген сөз тіркестерінің қай септікте тұрғанын анықтап, сызбаны толт
І. Бағдарлау
– мотивациялық
кезең
Елге
оралу,ата
– анамен қауышу,
іздегенді табу, елде болу, қаладан кету
Бірінші кезеңдегі жұмысқа жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмалар беріледі. Сөйлемді қалпына
тіркестері беріліп, тірек сызба толтырылады да жаңа сабақтың тақырыбы аны
келтіру, сурет бойынша мәтін құрау, тірек сызбалармен жұмыс түрлері беріледі.
ІІ. Операциялық – орындаушылық кезең
Тапсырма түрлері:
Бұл кезеңнің
міндеті
берілген
білімнің теориялық ұғымын практикада
Берілген сөз тіркестерінің қай септікте
тұрғанын
анықтап,
сызбаны толтыру.
кезеңнің
тапсырмасы
2 сөз
бөліктен
тұрады.
Елге оралу,ата – анамендағдыландыру.Екінші
қауышу, іздегенді табу, елде
болу, қаладан
кету деген
тіркестері
беріліп,1) Оқулықт
тірек сызба толтырылады датапсырмаларды
жаңа сабақтың тақырыбы
анықталады.
орындау. 2) Оқулықтан тыс тапсырмалар.
Түрлі дидактикалық мәтіндер беріліп, тақырыпқа сәйкес тапсырмалар оры
ІІ. Операциялық
– орындаушылық
Берілген
мәтіннен
тұрақты сөзкезең
тіркесін табу.
Бұл кезеңнің міндеті берілген білімнің теориялық ұғымын практикада қолдануға дағдыландыру.Екінші
«Нағашым
тіптен
қатуланып
алған.
Көкемді қамшымен екі –үш салып
кезеңнің тапсырмасы 2 бөліктен тұрады. 1) Оқулықта берілген тапсырмаларды орындау. 2) Оқулықтан
ақырып жіберді.
тыс тапсырмалар.
- беріліп,
Жаман
күшіккесәйкес
неменеге
жалтақтап
тұрсың?..
Түрлі дидактикалық мәтіндер
тақырыпқа
тапсырмалар
орындалады.
Берілген Мен саған әлі кө
(Б.М
мәтіннен тұрақты сөз тіркесін табу. Ауылға барған соң екі аяғыңды бір етікке тықпасам ба?..»
«Нағашым тіптен қатуланып алған.
Көкемді
қамшымен
екі
–үш
салып
қалды
да,
ақырып
жіберді.
«Ұшқан ұя»)
- Жаман күшікке неменеге
тұрсың?..
Мен саған графикалық
әлі көрсетермін. диктанттар
Ауылға барған мен
соң екітүрлі
Түрлі жалтақтап
сызбалар,
кестелер,
дид
аяғыңды бір етікке тықпасам ба?..» (Б.Момышұлы «Ұшқан ұя»)
тапсырмалардың көмегімен тақырып бойынша алынған білімдері
Түрлі сызбалар, кестелер, графикалық диктанттар мен түрлі дидактикалық тапсырмалардың көмегімен
ұштастырылады.
тақырып бойынша алынған білімдері дағдымен ұштастырылады.
Графикалық диктант. Қандай септікте тұрғанын белгіле.
Графикалық диктант. Қандай
септікте
тұрғанын
белгіле. қуаттанады. 3. Анасын сағынады 4. Мәңгіліктің б
1. Астана
қаласы
2. Күннен
1. Астана қаласы 2. Күннен қуаттанады. 3. Анасын сағынады 4. Мәңгіліктің бастауы

А
І
Т
Ж
Ш

.
.
1

2

.

3

.

4

2. Перфокартамен жұмыс.
Кестедегі райлардың
жасалу Кестедегі
жолы қай райға
лайық екенін
белгілеңіз.
2.Перфокартамен
жұмыс.
райлардың
жасалу
жолы қай
Рай түрлері
белгілеңіз.
Жасалу жолдары
Ашық
рай
Қалау
рай
Бұйрық рай
Шартты рай
Жасалу
Рай
түрлері
-са,-се
жолдары
Ашық рай
Қалау рай
Бұйрық рай
-са,-се
игі еді
-са,-се
Шақ арқылы
-са,-се
ІІ жақ арқылы
игі еді
-ғай, -гей, -қай,кей
Шақ арқылы
3. Кестемен жұмыс Осы шақта берілген етістіктерді өзге тілде жазып, ерекшелігін анықтау

райға лай

Шартт

ІІ жақ арқылы
Ағылшын тілінде
-ғай, -гей, - Орыс тілінде
қай,-кей
Оқып жатыр
Күтіп тұрсыз
3.Кестемен жұмыс Осы шақта берілген етістіктерді өзге тілде жазып, ер
Құлап жатыр
анықтау
Көріп тұрмын
Қазақ тілінде
Ағылшын тілінде
Сөз тіркестерінің мағыналарын
бір сөзбен түсіндіріп жазу. Орыс тілінде
Оқып жатыр
Күтіп тұрсыз
Қазақ тілінде
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Білім бұлағы – (кітап)
Білім ұясы – (мектеп)
Елдің жасыл байлығы – (орман)
ІІІ. Рефлексиялық- бағалау кезеңі
Бұл кезеңде жалпылама сұрақтарға жауап беру үшін оқушылармен «Қазымыр», «Даналық ағашы»,
«Балық аулау», «Биікке шығайық» ойындары ұйымдастырылады. Сонымен бірге ашық,сәйкестендіру,
балама, жабық тест түрлерін алу арқылы алған білімдері сараланып, тақырыптың түсініксіз тұсы
анықталады
Қазақтың белгілі педагогы Ж.Аймауытұлы: «Оқыту жігерлі болсын, жігерсіз жасық жұмыстан жайда
да, бала оқытқанда татымды береке шықпайды. Әсіресе, бала оқыту ісі ширақ, жігерлі, қызу болғаны
дұрыс. Оқыту баланың ішін пыстырмаса, тез қажытпаса, оқушы жұмысты ынтамен істесе, оқытудың
ширақ болғандығы. Баланы қажытпау үшін берілетін мағлұматтар, ұқтырмайтын заттар алмасып отыру
керек... Мұғалімнің міндеті: баланы бірте –бірте сөзге жаттықтырып үйрету. Сондықтан мұғалім өзі
сөйлей бермей, шамасы келерлік орында, көбінесе, балаға сөйлету керек!-»[6, 31-б ] деген пікірі «Оқу мен
жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» жобасына бағытталып айтылғандай.
Жеке тұлғаға бағытталған оқытуды ұйымдастыруда мұғалім осы тақырып бойынша мазмұнды
меңгерудегі оқушының қандай да пікірін қабылдап, оған түсініспеншілікпен қарауға негізделген кәсіптік
шеберлік деңгейінде болуы керек.Оқушы жұмысында өзіндік көзқарасының болуы – ұстаз еңбегінің
жетістігі.
Жоба үш сатыдан тұрады.
Қызығушылықты ояту. Оқушының тақырып туралы не білетіндігі жүйеленеді.
Мағынаны тани білу. Оқушы жаңадан алған білімін бұрынғы білімімен ұштастырады.
Толғаныс сатысы. Өздері жинақтаған білімдерін өз ойларымен толықтырады.
Бұл жобаның жүзден астам стратегиялары бар. Мен өз сабақтарымда «Уақыт тізбегі», «Концептуалдық
кесте», «Зерттеу жұмыстары», «Семантикалық карта», «Сөздік картасы», «Көрнекілік» стратегияларын
пайдаланып, оқушының шығармашылықпен жұмыс жасауына жағдай жасаймын.
Түсініктеме күнделігін толтыру
Оқушының жұмысы
Әңгіме аты

Әсер еткен тұсы

Үзінді жайлы өз пікірің

Еңсеп өлер сәтінде қандай күй
кешті екен?Құдық пен теңіз
арасы ашылып кетіп, Еңсеп тірі
жүрсе екен.
«Уақыт тізбегі» жазушының өмірімен жете танысуға мүмкіншілік жасайды. Жоғарғы жағына
жазушының өміріндегі жақсы кезеңдер, төменгі жағына өмірінің көлеңкелі тұстары жазылады.
М.Дулатовтың шығармашылығы бойынша
Ә.Кекілбай
«Шыңырау»

1893ж Дүниеге келеді

Еңсептің құдық қазып жатып,
дыбыс бермеуі.

1905ж Оқуға түседі

1912ж Тұңғыш жинағы

1916ж Семинарияда

1919ж Әйелі мен бала1937ж
1938ж
1929ж Сотталады
сы қайтады
Қамауға алынады
Ғұмыры үзіледі.
«Топтастыру» стратегиясын толғаныс сатысында пайдалану арқылы оқушының алған білімі
түйінделеді. Қандай білім алғаны жүйеленеді.
Ш.Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығын өткеннен кейін «Топтастыру» стратегиясы бойынша
қысқаша сипатталып жазылды.
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Қазақтың тұңғыш
табиғат
Қазақтың
тұңғыш
зерттеушісі
табиғат

Тарихшы
Тарихшы

Қазақтың тұңғыш
тіл ғалымы
Қазақтың
тұңғыш
тіл ғалымы

зерттеушісі

Әдебиет
зерттеушісі
Әдебиет
зерттеушісі
Этнограф
Этнограф

Шоқан
Шоқан

Суретші
Суретші

Географ
Географ
Экономист
Экономист

«Интервью» стратегиясы сабақты қорытындылау кезінде тиімді. Оқушылар мәтін

Интервью»
стратегиясы
сабақты
қорытындылау кезінде тиімді. Оқушылар мәтін бойынша бір –біріне
бойынша
бір –біріне
сұрақ
қояды.
«Интервью»
стратегиясы
сабақты
қорытындылау кезінде тиімді. Оқушылар мәтін
сұрақ қояды.
А.Байтұрсынұлы
«Өгіз
бен қояды.
Бақа»шығармасын өткенде берілген сұхбаттың үлгісі
бойынша бір –біріне
сұрақ
А.Байтұрсынұлы «Өгіз бен Бақа»шығармасын өткенде берілген сұхбаттың үлгісі

А.Байтұрсынұлы
«Өгіз бен Бақа»шығармасын өткенде берілгенЖауап
сұхбаттың үлгісі
Сұрақ
Сұрақ
Жауап
Саған А.Байтұрсынұлының
мысалдары қандай
Жауап
Сұрақ
Саған
А.Байтұрсынұлының мысалдары қандай
ой
тастады?
Саған
А.Байтұрсынұлының
таой тастады?
Осы
мысалдарда сынғамысалдары
алынған қандай
қандайой
мінез
стады?
Осы мысалдарда
сынға алынған қандай мінез
қалыбы
өзіңде кездеседі?
Осы
мысалдарда
сынға
алынған
қандай
мінез
қалыбыжазылған оқушылардың шығармашылық
қалыбы
өзіңде
кездеседі?
«Эссе»
стратегиясы
бойынша
сабақ
кезінде
өзіңде кездеседі?
«Эссе» стратегиясы
бойынша
сабақ кезінде
жазылған
оқушылардың
шығармашылық
жұмыстары
баспасөзде
жарияланып,
көпшілік
қауымға
ұсынылады.Тіпті
кейбір
жұмыстары
баспасөзде
жарияланып,
көпшілік
қауымға
ұсынылады.Тіпті
кейбір
шығармалар
конкурстарға
жіберіліп,жүлделі
орындарға
да
ие
болды.
«Эссе» стратегиясы бойынша сабақ кезінде жазылған оқушылардың шығармашылық жұмыстары
шығармалар
конкурстарға
жіберіліп,жүлделі
орындарға
дашығармалар
ие болды.
Венн
диаграммасын
бергенде
тек жаңа
тақырып
деңгейінде
қалмай,конкурстарға
«Миға шабуыл»
баспасөзде
жарияланып,
көпшілік
қауымға
ұсынылады.Тіпті
кейбір
жіберіліп,
Венн
диаграммасын
бергенде
тек
жаңа
тақырып
деңгейінде
қалмай,
«Миға
шабуыл»
стратегиясын
қолданып,
оқушының
бұрынғы
білімін
жаңа
біліммен
байланыстырып,
жүлделі орындарға да ие болды.
стратегиясын
қолданып,
бұрынғы
білімін жаңа
біліммен
байланыстырып,
оқушының
жады
жаңғыртылады.
Венн
диаграммасын
бергендеоқушының
тек жаңа тақырып
деңгейінде
қалмай,
«Миға шабуыл»
стратегиясын
оқушының
жады
жаңғыртылады.
М.Жұмабаев
«Батыр
Баян»
С.Сейфуллин
«Көкшетау»
қолданып, оқушының бұрынғы білімін жаңа біліммен байланыстырып, оқушының жады жаңғыртылады.
Батырларға шарт
қояды.
С.Сейфуллин
«Көкшетау»
Отансүйгіш
Ақылды,тапқыр
сезімін пай даланады.
Жауларына
Адақ бостандық
Батырларға
шарт береді
қояды..
Айлалы
Батырдың інісінің
жар
болғы
Отансүйгіш
Ақылды,тапқыр
Ноянмен
қаша
сезімін пайбірге
даланады.
лары кел
Мақсатына
жетеді
Жауларына
Адақ
бостандық
береді .
ды.
Айлалы
мейді
жар
болғы
Өледі
Брунер
теориясының
ажырамас
бөлігі
«жаңалық
ашу
»
және
«егер оқушыға
Ноянмен бірге қаша
лары
кел
Мақсатына
жетеді
бөліктерді ды.
бір жерге жинауға және өзіне –өзін ашушы болуға рұқсат етілсе, алынатын
мейді «жаңалық ашу » және «егер оқушыға
Өледі
Брунер
теориясының ажырамас бөлігі
Батырдың«Батыр
інісінің Баян»
М.Жұмабаев

шынайы нәтижелер» деген ұғымдар болғандығы айтылады [4, 57-б].«Зерттеу
бөліктерді бір жерге жинауға және өзіне –өзін ашушы болуға рұқсат етілсе, алынатын
шынайы нәтижелер» деген ұғымдар болғандығы айтылады [4, 57-б].«Зерттеу

жұмыстары» стратегиясы бойынша берілген тапсырмалар нәтижесінде оқушының
жаңалық ашуға ынталы болатындығы тәжірибеде байқалды.
жұмыстары»
стратегиясы
бойынша
берілген
нәтижесінде
Инновациялық
технологиялармен
оқытутапсырмалар
оқушылардың
жалпы оқушының
және
дара
- «жұмыстары»
стратегиясы
бойынша
берілген
тапсырмалар
нәтижесінде
оқушының
жаңалық
ашуға
жаңалық
ашуға
ынталы
болатындығы
тәжірибеде
байқалды.
тұлғалық
даму
қасиетін
жетілдіруге мүмкіндік беретін айрықша сапалы
ынталы
болатындығы
тәжірибеде
байқалды.
Инновациялық
технологиялармен
оқыту оқушылардың
және
психологиялық
жағдайларымен
ерекшеленеді.
Инновациялық
технологиялармен
оқыту оқушылардың
жалпы және даражалпы
тұлғалық
дамудара
қасиетін
тұлғалық
даму
қасиетін
жетілдіруге
мүмкіндік
беретін айрықша
сапалы
жетілдіруге
мүмкіндік
беретін
айрықша
сапалынәтижесінде
психологиялық
ерекшеленеді.
Осындай
жұмыстарды
жүргізудің
; жағдайларымен
психологиялық
жағдайларымен
ерекшеленеді.
-оқушылардың
оқу әрекетінің
белсенділігі артты;
Осындай
жұмыстарды
жүргізудің
нәтижесінде
-өз білімдерін түрлі байқауларда сарапқа
салуда; тартынбайды;
-оқушылардың
оқу
әрекетінің
белсенділігі
артты;
-өз бетімен ізденуге дағдыланды.
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-өз
білімдерін
түрлі
байқауларда
сарапқа
салуда
тартынбайды;
Қорыта айтқанда, инновациялық жұмыс түрлерін
жетілдіріп, өз тәжірибесінде
-өз
бетімен
ізденуге
дағдыланды.
қолданған педагогтың жетер шыңы:
Қорыта- өз
айтқанда,
инновациялық
жұмыс түрлерін
жетілдіріп, өз тәжірибесінде
ортасында
кәсіби біліктілігімен
дараланады;
қолданған педагогтың жетер шыңы:

Осындай жұмыстарды жүргізудің нәтижесінде;
- оқушылардың оқу әрекетінің белсенділігі артты;
- өз білімдерін түрлі байқауларда сарапқа салуда тартынбайды;
- өз бетімен ізденуге дағдыланды.
Қорыта айтқанда, инновациялық жұмыс түрлерін жетілдіріп, өз тәжірибесінде қолданған педагогтың
жетер шыңы:
- өз ортасында кәсіби біліктілігімен дараланады;
- біліктілігі жоғары ұстаз оқушының шығармашылық қабілетін ашады;
- өмірге жан –жақты дамыған тұлға даярлайды;
- жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытады;
- өз қызметін шектеусіз дамытады.
Қай кезеңде де тұлғаның құзіреттілік қабілеттерінің артуына, өзін-өзі дамытуына, жаңа лық ашып,
ізденуіне педагогтың ықпалы маңызды роль атқарады.
Білім берудің басты нысаны – сапалы білімге жету. Бұл міндетті жүзеге асыруда инновациялық
қызметтің жүйелі жүргізілуі мектептің мәртебесін көтеріп, мұғалімдер ұжымының кәсіби біліктілігін
арттырып, еліміздің әлемдік білім кеңістігіне енуіне елеулі үлес қоспақ. Сондықтан әрбір ұстаз кәсіби
біліктілігін жетілдіріп, нәтижелі білім беру жолында үздіксіз ізденіспен кәсіби шеберлігін жетілдіруі
тиіс
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУ ТҮРЛЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Тулеуова А. Б.
Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин
атындағы №11облыстық мектепинтернат кешені
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Білім беру жүйесіндегі тың өзгерістер мұғалімнен оқушыларды өзін дамыту жолдарын іздеуге ынталандыруды талап етеді. Формативті бағалау балаға өз білімін, мүмкіндігін анықтап, өз ісіне сараптама,
талдау жүргізіп, реттелуге үйретеді.
Аннотация
Новые подходы в системе образования требуют от педагогов увлечь учащихся к пойскам пути самоутверждения, самообразования. Формативное оценивание дает возможность учащимся правильно анализировать и оценивать свою деятельность и деятельность своих однокласников.
Abstract
Changes in the system of education demands from the teacher to teach the student to search the ways of
selfdevelopment (improvement). By formative marking the students are tought to analyse his ability, knowledge
and ordering.
Бағалау-одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі
түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. [2, 55-б]. Бұл бағалау
ұғымына берілген анықтама бойынша баланың алған білімінің нәтижесі, деңгейі бақыланады деп
түсінуге болады. Осы кезге дейін мұғалімдік қызметімде дәстүрлі педагогика бойынша бағалауды тек
бір жақты баға қою ретінде қолданып келгенмін.
Соңғы жылдарда мектебімізде білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен талаптарға сәйкес жазба жұмыстарын тексеру кезінде баллдық жүйені қолдану әдісі дәстүрге айналған. Бұған түсінік бере
кететін болсам, мысалы физика пәнінен бақылау жұмысы өткізілгенде, күрделілігіне қарай берілген
тапсырмалардың әрқайсына балл қойылады, ең жоғарғы жалпы балл -16, осыған байланысты әр оқушы
жинаған балына сәйкес бағасын алып жатады, бұл бір жағынан ыңғайлы, себебі қойылатын баға
шәкілмен анықталады. 14-16 балл «5»-тік, 10-13 балл «4»-тік , 6-9 балл «3»-тік , төмен болса «2»-лік
бағалар қойылады.
Ал осы курсқа келгелі Александердің [2, 55-б]: бағалау тек техникалық тәсіл емес, сонымен қатар
оған баланың дамуы, оқуы және уәжі туралы түсінігі, өзін-өзі бағалауы, қабілеттілік пен күш жігері
туралы ұғымдар жататындығын ұғындым. Бірақ іштей «сонда бала өзін бағалағаны қалай?» -деген де
сұрақтар болды. Дегенмен де мектептегі тәжірибем кезінде оқушылардың өзінөзі критериалды бағалау
әдісін қолданып көруге шештім. Ең алдымен өзім сабақ беретін 7сынып оқушыларымен « Зат күйлері
және оларды молекула кинетикалық теория тұрғысынан түсіндіру» деген тақырыпты өткенде пайдаландым. Ол үшін сабақты жоспарлау кезінде критерий құрып алдым. Критериалды бағалауды білім беруде
қолданудың артықшылықтары:
- Оқушының тек жұмысы бағаланады;
- Оқушы жұмысы оған алдын-ала белгілі, дұрыс орындалған жұмыс үлгісімен (эталонымен) салыстырылады;
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- Оқушыға өз жұмысының деңгейін анықтап, ата-анасын хабардар ету үшін, баға шығарудың нақты
алгоритмі алдын-ала белгілі болады;
- Бағалаудың критерийлері белгілі бір пән бойынша оқыту міндеттерімен сәйкес келеді.
Бағалаудың бұл түрін қолдану мұғалімдер үшін мынадай артықшылықтарды анықтайды:
- Сапалы нәтижеге жетуді қамтамасыз ететін критерийлерді құруға;
- Өз іс-әрекетін жоспарлап және талдау үшін ақпарат алуға;
- Білім беру сапасын жақсартуға;
- Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әрқайсысы үшін оқытудың жеке траекториясын
құруға;
Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға;
Оқу бағдарламасын жетілдіру үшін ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді. [аударма 1, 3-4 -б].
Критерий

Талдау

Дескрипторлар

баға

Физикалық құбылысты талдап, мкт тұрғысынан түсіндіре алады, ойын
терминдерді қолданып, жүйелі жеткізеді

5

Физикалық құбылысты талдап, мкт тұрғысынан түсіндіре алады, бірақ ойын
жүйелі жеткізе алмады, терминдерді орынды қолдана білмейді

4

Құбылыстың мәнін түсінеді, нәтижесін айта алады, бірақ мкт тұрғысынан ойын
дәлелдеп, жүйелі жеткізе алмайды

3

Құбылысты талдап, түсіндіре алмады

2

Бағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар
олар қандай қиындықтар мен кездесуі мүмкін екендігін анықтау қажет [2, 57-б] делінген нұсқаулықта,
бұл бағалаудың бақылау деп аталатын тәсілі.
Осы сыныпта, осы тақырыпты таңдау себебім, бұған дейінгі сабақтарды өтілген материалдар заттың
атомдық құрылысы, оның дұрыстығын дәлелдейтін құбылыстар туралы болатын, яғни оқушылардың
зат құрылысы туралы алғашқы түсініктері бар. Сондықтан жаңа сабақты оқушылардың топпен жұмыс
жасай отырып, өз бетімен меңгергенін және өзара сұрақ қоя отырып сыныппен талдағанын бақылай
отырып жүргіздім. Оқушылардың өзара әрекетін, бірінбірі қалай тыңдағанын бақылау кезінде баланың
өзін ұстауын, мінезқұлқын түсінуге мүмкіндік болды, егер сабақтар үнемі бұлай өткен жағдайда мұғалім
мен оқушының, оқушы мен оқушының жақындай түсетінін ұқтым.
Тақырыпшаларды топтарға бөліп бердім, сонда әр топ берілген тапсырма бойынша жұмыстанып,
ортаға сол бойынша түсіндіруге шықты. Сыныпта оқушылар көп болғандықтан бір тақырыпшаны 6
оқушыға бөлдім, 4і талдап түсіндірсе, қалған 2 оқушы сұрақ қойып, оларды берілген критерий бойынша
бағалады. «Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, сондықтан оқушыларға
өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа сәйкес жұмыс істеу қажет. Бұл
олардан түсінушілікті, қызығушылықты және ықыласпен әрекет етуді талап етеді»,деп түсінік беріледі
Қазақстанның педагог кадрларының біліктілігін арттыру курстарының Бағдарламасында. Критериалды бағалау оқушының өзінің күшті және әлсіз жақтарын анықтауына, өздерін қандай бағытта дамыту
қажеттігі туралы ойлануға себеп болады.
Байқағаным оқушылар қызығушылықпен жұмыстанды, әсіресе бағалау құқығына ие болған
оқушылар өте қуанды. Олар өз істеріне сондай бір жауапкершілікпен қарап, сыныптастарының сабақты
айтқанын мұқият тыңдай отырып, сұрақ қойып, дұрыс жауап алғанда құптап, қате болса, түзетіп жатты. Таңқаларлығы оған ешкім де ренжімеді. Мені ойлантқаны, сыныпта өз ойын еркін айта алмайтын,
тіпті түсінгенін жеткізуге қиналатын оқушы бар екен, Ерсұлтан, баға қою кезінде бағалаушылар оған
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ешқандай баға қоймады, басқа оқушыларды себебін түсіндіре отыра «5», «4», «3» деп бағалап, ал
ол туралы еш пікір айтпады. Мен «құбылысты талдап, түсіндіре алмады» деген дискрипторды бағалау
парағына енгізгенмін, оқушылар оны қолданбады. Бұны мен назардан тыс қалдыра алмадым, сабақтан
соң Ерсұлтанмен сөйлестім, оның өзіне сенімсіздігін байқадым. Сынып жетекшісіне ескертіп, міндетті
түрде псохологпен кеңесу керектігін айттым. Ерсұлтан осыдан соң түстен кейінгі қосымша сабақтарға
үнемі келіп тұрды және сабақта қол көтеріп қатысып отыратын болды, бұл аз да болса балада қозғалыс
туғызған жаңа педагогикалық идеяның жетістігі деп ойлаймын.
Осы сабаққа қатысқан 26 оқушының 18і топта болып сабақты түсіндірсе, 8 і бағалаушы болды.
Нәтижесінде 2-і «3»тік, 5-і «4»тік, 10 оқушы «5»тік бағалар алды, 1-і бағаланбады, бағалаушылар пікірі
менің ойыма сәйкес келді. Бірақ сабақты ұйымдастырғанда басты мақсат мен үшін оқушылардың қандай
баға алатыны емес, олардың біріге жұмыстануын, өздерін әрі қарай дамыту үшін не істеу керектігін
анықтау туралы ойлануын қадағалау еді. Сабақ соңында оқушылар өз рефлексияларын жазды, өздеріне
сабақтың ұнағанын айтып жатты, кейбірі «келесіде біз бағалаушы болайықшы» деген тілектерін де жасырмады.
Осы кезге дейінгі тәжірибемде оқушыларға сапалық сұрақтар бере отырып, олардың ойлау
қабілеттерінің қандай деңгейде екендігі туралы қорытынды жасап, соған сәйкес бағалағанда, оқушыға
өзіне баға беріп, өзін дамытуға еш мүмкіндік бермегенімді, ал білім берудің жаңа әдістәсілдері неліктен
мұғалімнің бағалаушы емес балаға қалай білім алу керектігін үйретіп, өзін дамытуға жол көрсететін
бағыттаушы болуын қалайтынын түсіндім.
Формативті немесе қалыптастырушы бағалауды көбінесе «оқушының дүниені тануын бағалау
және білім беруді жақсарту үшін бағалау» деп атайды, себебі, ол оқушының жеке басының дамуы
мен қалыптасуыа көмектеседі. Бұл бағалау жүйесі мұғалімнің әрбір оқушымен жеке жұмыс жүргізуіне
мүмкіндік береді, оқушының материалды меңгермегендігін басынан-ақ байқауына, оқушы білімін
диагностикалауына мүмкіндік беріп, мұғалімге оқу үрдісін басқаша ұйымдастыруға көмектеседі, ал
оқушыға – өзінің білім алуына деген үлкен жаупкершілікті сезінуді жүктейді. Рефлексия кезінде оқушы
не үйрендім деген сұрақ төңірегінде ойланады, қайта елестету арқылы өзінің іс әрекетіне сараптама
жасайды, өз ойын еркін жазады, сыныптасымен ой бөліседі, мұғаліммен кері байланысқа түседі. Бұның
бәрі білім берудегі тың өзгерістердің мақсатын қамтиды, өзін дамытудың жолдарын тауып, еркін ойлап,
батыл қадам жасай алатын тұлғаны қалыптастыруға жол ашады.
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ОҚУШЫНЫҢ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУГЕ ЖАНА БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТИГІЗЕР ӘСЕРІ
Тураканова Г. А.
Дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған
мектеп-лицей-интернаты, Өскемен қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада Қазақстандағы блім беру жүйесін жақсарту мәселесі қарастырылып, шетелдік білім беру
жүйесін отандық жүйемен тиімді ұштастыру жолдары, артықшылыктары мен ерекшеліктері корсетілген.
Аннотация
В статье рассматривается проблема улучшения системы образования в Республика Казахстане и приводятся эффективные методы и особенности внедрения основных элементов зарубежной системы образования в сформировавшуюся систему.
Abstract
The problem about improving the education system in Kazakhstan is considered and effective methods and
specific especially of implementation of main elements of the foreign education system to our formed system are
presented.
Білім берудің 2011 – 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген білім беру
ісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуімен байланысты әрі бүгінгі заман талабына сай
алдымызда қазақсатндық білім беру жүйесін ең жоғары халықаралық талаптарға сай дамыту міндеті тұр.
Республикада қалыптасып отырған өмір бойы үздіксіз білім алуға көшу міндеті педагог кадрлардың
біліктілігін арттыру жүйесін жаңашаландыру мәселесін алға қойып отырғаны белгілі.
Қазіргі заманғы әлемдегі әлеуметтік-экономикалық үрдістер қоғамға өзгерістер алып келгендіктен
білім беруге қойылатын талаптарды да түбегейлі өзгертіп отыр. Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін
арттырудағы өзгерістер, біліктілікті арттыру жүйесі мұғалімді оқытудың жеке траекториясынан тұрады.
Бұл кәсіби өсуі мен мансабын мұғалімнің өзіне құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, біліктілікті табысты, нәтижелі арттыру, сертификаттардың болуы және алынған білік-дағдыларын оқу-тәрбие үдерісіне іс
жүзінде енгізу мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуына ықпал ететіндігі мәлім [3, 3-б].
Қазақсатан Республикасында педагог кадрлармен жұмыстың бағыттары осылайша айқындала келіп,
«Назарбаев Зияткерлік мектептері»жанында педагогикалық шеберлік орталығы, сондай-ақ «Өрлеу»
Ұлттық педагогтердің біліктілігін арттыру орталығы сияқты жаңа құрылымдар ашылуда.
Осы орайда, педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесі мүлде жаңа ережелер бойынша жұмыс істейтінін
ескерсек, отандық және шетелдік тәжірибелер мен әдістемелер таратылып, қолда бар жүйеге қосымша,
мұғалім деңгейлері біліктілігінің жаңа шкалаларының болуы жаңа серпілістерге бағыттайтыны сөзсіз.
Біліктілікті арттыру жүйесі өз әріптестерінің үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес оқытуын
ұйымдастыра алатын халықаралық деңгейдегі жаттықтырушыларды даярлауға бағытталған. Стратегиялық
әріптестікпен бірлесе жүргізілген жұмыс шетелдік оқытушыларды – Ұлыбританиядан, АҚШ, Жаңа Зеландия, ОАР және басқа елдерден халықаралық деңгейдегі жоғары білікті мамандарды тартуға мүмкіндік
берді.
Дамыған елдердің білім беру жүйесінде мынадай тенденциялар байқалып отыр: білім беру философиясы мен әдіснамасының жаңаруы; білім беру мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі; білім беру жүйесінде
жетілдірілген модельдердің жасалуы; білім беруді басқарудың тиімді жолдарының қарастырылуы;
жаңа білім технологияларының енгізілуі; оқытудың дәстүрлі өнімсіз стилін ығыстырып, оқушылардың
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танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін дамытушы, сындарлы білім беру моделіне
көшуі; терең адамгершілік, көпмәдениеттілік, денсаулық сақтау және экологиялық тәрбие беру рөлінің
күшейтілуі; білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің артуы.
Әлемдік білім беру жүйесіне негізделген осындай басым бағыттарды көздей отыра оқушыны жеке тұлға
ретінде, ойы озық саналы дара тұлға ретінде дамуын қамтамасыз ету басты нысанада қарастырылады.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жанжақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсер етеді. Жаңа
педагогикалық технологиялар оқушылардың тәртібіне, оқу-ынтасына, оқудағы іс-әрекетіне игі әсер етумен қатар, педагогиканы нақты, ғылымға жақындату, мұғалімдердің интеллектуалдық, шығармашылық
қызметі болып табылатын педагогикалық іс-тәжірибесінің нәтижелілігіне, жинақтылығына ұтымды әсері
мол.
Қазіргі таңдағы еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық бағыттары және қоғамның
ашықтығы, оның жедел ақпараттануы, қарқындылығы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі
өзгертті.
Осыған байланысты білім беруді жаңарту мұғалімдердің жауапкершілікті түсінуі мен олардың кәсіби
деңгейіне және білім беру үдерісіндегі көптеген мәселелерді шешуге қосқан үлесіне байланысты болып
тұрғаны баршаға аян. Мұғалім жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген: «…Мұғалім қандай болса, мектеп
те сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.
Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта
білетін мұғалім» 2. Қазіргі таңда мұғалімнің біліктілігін арттыру үшін мемлекет тарапынан көптеген
жұмыстар атқарылуда. Соның бірі «Үш деңгейлі» оқыту бағдарламасының енгізілуі болып отыр.
Білім берудегі Кембридж тәсілінің теориялық негіздеріне тоқтала кетер болсақ, Орта білім беру
жүйесінде әлемдік жоғары деңгейде қол жеткізілген анағұрлым танымал білім беру әдістемелері арасында сындарлы теориялық оқытуға негізделген тәсіл кең тараған. Бұл бағдарламаның басым бөлігі,
түрлі тәсілдер қарастырғанына қарамастан, сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтыған. Бұл теория
оқушылардың ойлауын дамыту олардың бұрынғы алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек
көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында
жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді.
Сындарлы теорияның тиімділігін жақтаушылардың басым бөлігі дайын білім беруге негізделегн оқыту
тәсілдерінің білімді меңгерту былай тұрсын, олар бойынша терең түсінік қалыптастырып, бастапқы білімді
жаңа біліммен өзара байланыстыруға да мүмкіндік тудыра бермейтінін тілге тиек етеді.
Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған білім оқушылардың жинақтаған
өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол себепті де механикалық есте сақтау, сақталған мәліметтерді
емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-мағынасы терең меңгерілмейді, жай ғана
жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң немесе емтихан биткен соң керексіз болып қалады
және оқушы оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең
түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана
білуін қамтамасыз ету [1, 5-б].
Бұл білім берудегі Кембридж тәсілінің ең бірнші ерекшелігі, мұғалім білімін көтеру курсына
барған кезде оқушы ролінде болуы. Бұлай айтуымнын себебі, бұл білім беру жүйесіндегі жаңа әдістәсілді оқушының білімін жетілдіруге қолданбас бұрын мұғалім оқушының қандай сезімде отырғанын
(отыратындығын) сезінуі қажет.Бұл бағдарламаны оқып үйрену барысындабірлескен жұмыс, берілетін
ақпаратқа сыни тұрғыда қарау мұғалімдерге педагогикалық шеберліктің мүлдем жаңа көкжиегін ашуға
көмектеседі. Себебі мұғалімнің дарыны оқушыларына теориялық білім ұсынуында емес, керісінше
балалардың өз бетінше ақпарат жинауын, оларды талдауын және тапсырманы шығармашылық тұрғыда
орындауға ұмтылысын туындату болып тұр. Осы тұста атап өтер бір жайт, курстар кезінде мұғалімдердің
мейілінше ашық, өздеріне және өз күштеріне сенімді бола түскені анық байқалады.
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Білім берудегі жаңа бағыттың (бағдарлама) өзі жеті модульді қамтиды:
• Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
• Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
• Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
• Білім беруде АКТ-ны пайдалану.
• Талантты және дарынды балаларды оқыту.
• Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
• Білім берудегі басқару және көшбасшылық [1,12-б].
Дегенмен, жоғарыда келтірілген жүйені қолданып жүрсек те, бір жүйеге келтірмегендігімізді атап
айту керек. Бірақ қарап отырсақ жоғарыда келтірілген бағдарламаны әр мұғалім күнделікті сабақ
беру үдерісінде қолданып жүргені анық, бірақ бір жүйеге келтірілмеген. Сонымен қатар күнделікті
сабағымызға рефлективті есеп жасап отырмаймыз және де оқушының нені білгісі келетіндігін үнемі
сұрап кері байланыс жасауымыз сирек. Егер осы жоғарыда айтылғандарды сабақ беру барысында
қолданып отырсақ оқушының білімі нығайа түсетіні анық. Сонымен қатар, оқушылардың арасындағы
ынтымақтастық атмосферасы артып, кез келген тақырыпта өз ойын жеткізе, сыни тұрғыдан ойлай, бірінбірі әділ бағалай, білім алу барысында өзін-өзі реттейалатын оқушы қалыптасады. Оған білім беру барысында өтілген сабақтарға қорытынды жасай отырып дәлелді түрде айтуыма болады.
Өтілген сабақтар топтамасы бойынша мысалдар келтіретін болсам, сабақ беру барысында жеті
модульдің жетеуі толығымен қамтыла отырып өткізілген бірнеше сабақтардың нәтижесінде: оқушы
біріншіден, тақырыптарды өз беттерімен меңгере отырып, мұғалімнің жетектеуімен өзін-өзі және бірінбірі өзара оқыту арқылы тақырыптың мән мағынасын ашты. Екіншіден, бірін-бірі тыңдауға, бірін-бірі
бағалай білуге көмегін тигізді. Егер өзіме ойға түйіп ең алдымен бұл бағдарламадан мен не үйрендім және
оқушылар нені үйренді дегендігі жөнінде айтар болсам: ең алғашқы сабақтарда мен сынып ішінде немесе
топ ішінде ынтымақтастық атмосферасын құра отырып сабақ өткізу. Себебі егер топ ішінде немесе сынып
ішінде ынтымақтастық болмаса, сабақтың берекесі қашып, білім болмай қалатындығы. Сонымен қатар
көшбасшылардың мен-мендігін, басқа қырыннан кеөрсетуге, яғни жұмысын басқа арнаға ауыстыруға
бәрінің бердей екендігін түсіндіру үшін сабақ басында, ортасында және аяғында да топтарды айырбастау
арқылы жетістіктерге жетуге болатындығы. Топпен жұмыс істеудің артықшылығы оқушы өзін ғана емес,
топпен қалай жұмыс істеу керек екендігін түсініп, бір-бірімізді қойған критерий арқылы нақты бағалау
жүргізуге болатындығы.
Бұл жетістіктерді негізге ала отырып, сабағымда бағдарлама бойынша жеті модульді толығымен қамтып,
сонымен қатар кеткен кемшіліктердің жою жолдарын қарастыра отырып түрлі жұмыстар атқарамын деп
өткен 2011 – 2012 оқу жылында өзіме сенімді түрде айтқан болатынмын. Себебі, бұл бағдарлама менің
ең бірінші оқушыларға деген көзқарасымды толығымен өзгертті. Сонымен қатар, білім беруге деген
көзқарасымды өзгертті. Осы өзгерістерді ескере отырып биылғы оқу жылында бағдарламаны сабақ беру
үдерісі кезінде қолданамын. Сонымен қатар өзім үйрену мен қатар өзге мұғалімдерге де сабақтар топтамасын қалай құруға болады, сабақты қалай жүргізсек оқушыға тақырыпты меңгертудің тиімділігі артады
деген сұрақтар төңірегінде кеңесіп, түрлі шешімдер қабылдап отырамыз. Себебі, жас ұрпақ ел ертеңі, ал
сол ұрпаққа тиянақты білім беру ұстаз міндеті екені анық.
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XXI ғ. МҰҒАЛІМІНІҢ МОДЕЛІ
Турарбеков Д.М.
физика-математика бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектебі»
Астана қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада ХХІ ғасыр мұғалімінің моделі туралы баяндалады. Қазіргі білім беру жүйесіндегі
педагогикалық технологияларға шолу жасалынған. Баяндаманың негізгі тақырыбы бойынша «педагог», «мұғалім» ұғымдарына анықтама беріліп, олардың бойындағы қасиеттері толығымен сипатталған.
Жаңа педагогикалық өлшемдердегі мұғалімнің орны мен рөлі анықталынған. Баяндама білім саласының
қызметкерлеріне және барлық оқырман қауымға арналған.
Аннотация
В данной статье говорится о модели учителя ХХІ века. В сфере образования сделан обзор современных педагогических технологии. Понятиям «педагог», «учитель» были даны дефиниции и подробное
описание их личностных качеств. Место и роль учителя были определены в новых педагогических измерениях. Статья рекомендуется работникам сферы образования, а также и для широкого круга читателей.
Abstract
In this article it is told about model of the teacher of XXI century. An overview of modern pedagogical
technologies was made in the sphere of education. Definition and detailed description of the personal qualities
were given to the the notion of «teacher». The place and the role of the teacher has been identified in the new
pedagogical dimensions. This article is recommended to the workers of educational system, and also for a wide
circle of readers.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл процесс білім
парадиагмасының өзгеруімен қатар жүреді. Білім берудегі ескі мазмұнның орнына жаңасы келуде. Я.А.
Каменскийдің, И. Гербарттың дәстүрлі Oрадамның әлеуметтік маңызды қасиеттерінің жиынтығы;
• өзіне және өзімен-өзінің, дүниеге және дүниемен қатынастарының жүйесі;
• мінез-құлық әрекеттерінің жиынтығы;
• қажеттілік жүйесі;
• қоршаған ортаны және өзін-өзі жете түсінуі;
• шығармашылық мүмкіншілігі мен қабілеттернің жиынтығы т.б. [2];
Бүгінгі таңда білім беру жоғары технологиялық деңгейге көтерілуде. Осыған орай соңғы онжылдықта
алуан түрлі педагогикалық жүйелер ұсынылып, нәтижесінде түрлі инновациялық типтегі мектептер пайда
болуда. Педагогика мен психология ғылымында «педагогикалық технология», «білім беру технологиясы»,
«оқыту технологиясы», «тәрбие технологиясы», «тұлғаны дамыту технологиясы» 3.т.б. ұғымдар кеңінен
қолданылуда. Олар: П.М. Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді шоғырландыру технологиясы, Д.Б.
Эльконин мен В.В. Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы, Ш.А. Амонашвилидің ізгілікті тұлғалық
технологиясы, В.Ф. Шаталовтың оқу материалдарының белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды
оқыту технологиясы, М. Чошановтың проблемалық модульді оқыту технологиясы, П.И. Тротьяковтың,
К. Базинананың модульді оқыту технологиясы, В.М. Монаховтың, В.П. Беспальконың және басқа да
көптеген ғалымдардың технологиялары кеңінен танымал.
Педагог-ғалым В.М.Монахов болса, «педагогикалық технологиялар дегеніміз – оқыту үрдісін жобалау,
ұйымдастыру мен жүргізудің ойластырылған моделі» 4.деп түсіндіреді. Белгілі дидакт ғалымдарымыздың
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ұсынған анықтамаларын зерделей келе педагогикалық әрекетті – әлеуметтік тәжірибе мен мәдениетті
ұрпақтан, ұрпаққа жеткізетін әрекеттің дербес түрі деп, ал педагогикалық технологияны – педагогикалық
мақсаттарға жетуге кепілдік беретін алдын-ала жобаланған оқу-тәрбие үрдісі бірізді жүзеге асыратын
жүйе деп түсіндіргеніміз жөн.
Ұстаздарымыз шетел ғалымдарының технологиясын да, Қазақстан ғалымдар М.Жанпейісованың
«Модульдік оқыту технологиясы», Ж.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» т.б. педагогикалық технологиясы бағытында жұмыс істеуде.
Жүргізетін әдістеме жұмысымның негізгі бағыттары, мазмұны, ұйымдастыру формасы, мақсат-міндеті
оқу-тәрбие үрдісінің деңгейі мен сапасын көтеруді көздейтіндіктен бұл әрекет барысында оқушылар
ұжымын да назардан тыс қалдырмаймын. Оқушылардың кез-келген әрекеті олардың қажеттіліктері мен
қызығушылықтары, ортақ мүдде, мақсаттары болғанда ғана табысты болмақ.
Білім сапасы мұғалімдер қызметінің сапасына тікелей байланысты. Мұғалім қандай болса, мектепте
сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептің оқушылары да білімді болады. «Ең әуелі
мектепке керегі - білімді педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім» 4.- деген
А.Байтұрсынов.
Демек білім сапасын көтерудің негізгі тетігі ұстаз, сондай-ақ оның теориялық білімі мен кәсіби
шеберлігі, шығармашылық қызметі деуге болады. «Еліміз 2030 жылы барысқа айналдыратын күш мектеп партасында отырған оқушылар мен 15-20 жас аралығындағы жастар» 5.- деп елбасымыз
Н.Ә.Назарбаев мақтаныш сезіммен айтқан.
Ал, енді, осы заманның жаңа оқыту-тәрбиелеу технологияларын өздері меңгеріп, балаларға меңгертетін
педагог, ұстаз, мұғалім қандай болу керек? деген үлкен қоғамдық сұрақ туады. Осы сұраққа жауап іздеу
білім беру саласындағы қызметкерлердің басты мәселесі. Ең алдымен «ұстаз», «мұғалім» ұғымдарына
анықтама беріп көрейік. «Ұстаз» сөзінің 2 түрлі сипаты бар. Бірі – белгілі пәннен сабақ беретін оқытушы
да, екіншісі – жоғары беделді адамдарға ықпал етуші дана адам. Мектептегі ұстаз – баланың екінші атаанасы, болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы.
Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
• «Жай мұғалім хабарлайды,
• Жақсы мұғалім түсіндіреді,
• Керемет мұғалім көрсетеді,
• Ұлы мұғалім шабыттандырады»,[6] – дейді.
Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет
пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас
буын - еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар
мақсаты – саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды
құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»[5],- деген тұжырым
жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет.
Ж.Руссо «Ұстаздық ету – өзінің уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау» [6]деген екен. Ендеше,
бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі
жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз деп ойлаймын.
«Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі Һәм сондай болмақшы… Мектепке
керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар оқыта білетін мұғалім»[7], – деген А.Байтұрсынұлы.
Педагогикалық тәжірибемдегі «педагог, ұстаз, мұғалім» ұғымының мәнін ашып, мақсат, міндеттерін
анықтайтын ойларды қорытындылай келе, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін бала жанының бағбаны –
мұғалімдер мынадай болуы керек деген тұжырымға келдім. Олар:
 іздемпаз;
 жан–жақты шебер;
 рухани бай, гумманист;
 терең қазыналы білімпаз;
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 кез–келген ортаның ұйтқысы;
 идеал адам мүсіншісі[7];
 адамгершілік пен патриотизм жаршысы[7];
 тынымсыз еңбекқор;
 сұлулықпен сусындаған эстет[8];
 нәзік психолог;
 жоғарыда бейнеленген әр қасиетке талдау жасайық.
Оқушылардың дүниетанымын ғылыми түрде ұйымдастыруда, ғылыми- техникалық, талаптарға сай
білім беру мен таным белсенділігін арттыруда мұғалімдердің ғылыми-теориялық дайындығының маңызы
зор. Бұл орайда мұғалімдердің ғылыми-ізденімпаздығы басты рөл атқарады, яғни мұндай мұғалімдер –
ізденімпаз бола алады.
Чех педагогы Я.А. Каменскийдің ілімінен бастап бүгінге дейін оқу әдістемесінде білім беру мен
ұйымдастырудың басты формасы – сабақ.
Қазіргі сабақ – проблеманы шешу жолдарын дамыту сабағы[9]. Ол үшін озық тәрбиелі ұстаздар
еңбегін тарату керек. Сабақ тиімділігін арттыруда мұғалімнің озық тәжірибесі аса маңызды. Педагогикада озық тәжірибе – ғылымға жақындаған практика деп тегін айтылмаған. Олай болса озық тәжірибелі
мұғалім болу жан – жақты шеберлікті талап етеді.
А.С. Макаренко шеберлікті былай тұжырымдайды: «Шеберлік – деді ол, жетуге болатын нәрсе, шебер – токарь, шебер – дәрігер сияқты, шебер педагог бола алады»[9]. Оқушылардың жеке дара қасиеттері
– олардың сенімі, мұраты, дүниетанымы. Ғылымғы негізделген дүниетанымы, сенімі, мақсат – мұраты
бар адамдардың психологиялық қасиеттері жоғары болады. Міне, сондықтан оқушылардың жеке дара
қасиеттерінің қалыптасуын ой – өрісі кең, іс – қимылы нақты, олардың пікірлерімен санасатын, сырласа
білетін рухани дүниесі бай ұстаз ғана қамтамасыз ете алады.
Гуманист – бұл мұғалім үшін міндетті сапа, яғни өсіп – жетіліп келе жатқан адамға жер бетіндегі
жоғары құндылық ретінде қарым–қатынас жасау, бұл қарым– қатынасты нақты істер мен қылықтарында
көрсетеді.
Мұғалім өзінің білімпаздығымен, қарапайымдылығымен, биік талабымен, ой – өрісінің кеңдігімен, рухани дүниесінің бай болуымен кез–келген ортаның ұйытқысы бола алады.
Оқушыларға сапалы да тиянақты білім берудің негізі – өз пәнін жан – жақты игеру, оқушы санасына
жеткізе білу, шығармашылық ойлауын қалыптастыру, оқытудың белсенді әдістерін қолдану. Бұл тынымсыз еңбектенуді талап етеді.
Баланың бойында ұнамды мінез – құлық пен әдеп, ибалылық, жарасымды талғам мен таңдау қасиетін,
жүріс – тұрыс, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру – қажымай- талмай еңбектенуді талап етеді. Баланың
адамгершілік сапаларын қалыптастыуда адамгершілік жаршысы – тәрбиешінің атқарар жұмысы ауқымды.
Тәрбиелі адамның үлгі өнегесін жоғары бағалап халқымыз: «Адам болар баланың кісіменен ісі бар, адам
болмас баланың кісіменен несі бар»[10] деген екен.
Отанға деген сүйіспеншілік – адам бойындағы күш-қуатын, білімін, өмір тәжірибесін, кір жуып,
кіндік кескен жеріне деген ыстық махаббатын, кісілігін танытайтын асқақ сезім. Өз Отанын, өзінің туған
жерін жан тәнімен сүйетін және оны көзінің қарашығындай сақтайтын патриоттар тәрбиелеу – ұстаздар
алдындағы үлкен жауапкершілік. Отан қорғау – қасиетті борыш екендігін оқушылардың санасына жеткізу
– патриотизм жаршысы [10]– ұстаздардың басты мақсаты.
Қоршаған ортаның өмір шындығын сезе, түсіне, қабылдай білуге, халқымыздың ұлттық өнерін қастерлей
білуге, әсемдігін тани білуге, мектепте, үйде әсемдеп жинай білуге, әсемдік қалыптастыруға, музыкаға,
әнге, бейнелеу өнеріне баулу оқушылардың көркемдік біліктілігін шыңдап, эстетикалық талғамын арттырады. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде сұлулықпен сусындаған эстет[8] мұғалімнің үлгісі ерекше.
Бала психологиясын түсіне білу – мұғалімнің педагогикалық біліктілігін көрсетеді. Онсыз балалардың
оқуында болсын, тәрбиесінде болсын, жеке басындағы ерекшеліктерді білу мүмкін емес. Баланың жасына,
жеке басының ерекшеліктеріне қарай қарым – қатынас жасай білу дегеніміз – оның жүрек сезіміне жол
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табу, тәрбиесіне ықпал жасайтын жұмыстың формалары мен әдістерін табу. Сонымен қатар бала қарым
– қатынаста әдептілік пен сыпайылылқтың үстем болуы, олардың денсаулығына, қуаныш – ренжішіне
ортақтаса білуі, жеке басының үлгісі, көңіл – күйінің жайдары болуы – нәзік психологке тән нәрсе.
Осындай қасиеттерді бойына жинаған XXI ғасыр мұғалімі ғана идеал ұрпақ тәрбиелеп шығара алады
деген сенімдемін.
XXI ғасыр мұғалімінің моделін әріптес мұғалімдердің көмегімен өлең жолдарына түсірдік. Сөзімнің
қорытындысы ретінде осы өлең жолдарын ұсынамын:
Білімпаз ұстаз моделі.
Жан – жақты шебер, гуманист
Еңбекте артқан беделі.
Жан – жүйені танып біл,
Психолог – нәзік жан.
Жан қуатын айтып тіл,
Еш шығарма жадыңнан.
Жеткізе біл шәкіртке
Сұлулықтың сырларын.
Үйрете біл, дәріпте
Табиғаттың жырларын.
Ізгілік пен адалдық –
Жақсы қасиет белгісі.
Шыншылдық пен адамдық
Білімпаз ұстаз белгісі.
Патриотизм жаршысы
Келешектің маманы
Идеал адам –барша ісі,
Талап қояр заманы.
Жаңа ұстаз моделін
Басшылыққа алыңыз.
Еңбектеніп тынымсыз
Идеал боп қалыңыз.
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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ – НОВЫЕ КАЧЕСТВА
Тухтарова В. М.
Лингвистическая гимназия «Үміт»
учитель русского языка и литературы в казахской школе
Республика Казахстан
Аңдатпа
Өзінің «Инновация – білім берудің жаңа сапасы» атты мақаласында автор білім беруде жаңа технологияны пайдаланудың, оқушылардың білімге құштарлығын оятуда, соның нәтижесінде білім сапасын жақсартуда қажеттілігін айта отырып, өз пікірімен бөліседі. Қазіргі заман талабына сай мұғалімнің
инновациялық іс – әрекеті сапалы білім беруде жаңа технологияға бағытталу қажет.
Аннотация
В статье «Инновации в работе - новые качества образования » автор делится своим мнением о необходимости применения в работе тех инновации, которые способны значительно увеличить стремление
учащихся к знаниям, а как следствие и улучшить их успеваемость. Поэтому сегодня одним из условий
повышения качества образования необходимо считать инновационную деятельность учителя.
Abstract
The author steps with nowadays technology. In her article “Innovation in teaching – new quality of education”
the author exchanges her opinion in necessity of using those new technologies which helps teachers to increase
students’ willingness to develop their abilities and as a result to improve students’ knowledge. That’s why one of
the reasons of giving quality education must be a result of the activity of a teacher.
Сегодня перед нами стоит большая задача: повысить качество образования в общеобразовательных
школах. Эта проблема учительства – проблема не одного года…каждое поколение ищет пути повышения
качества образования. И мы с вами понимаем, что нельзя работать спустя рукава, надо работать в духе
времени. Для решения нашей проблемы надо использовать разнообразные методы и приемы, применять
на уроках компьютерную технологию так, чтобы учащимся было интересно.
Современный учитель твердо желает научить своих учеников тому, что знает сам, и это желание зависит не столько от наличия знаний у учителя, сколько от умения сделать эти знания достоянием учеников.
В процессе обучения важно активное отношение обучающегося к учению. Ребенок – личность, индивидуальность. Раскрыть личность ребенка, помочь её реализации, самовыражению - одна из задач
процесса обучения. И здесь на первый план выдвигаются профессиональное мастерство учителя, его
методики обучения и используемые педагогические технологии. В духе времени каждый учитель стремится использовать в своей работе новшества. И на сегодня важнейшими факторами, определяющими
преобразование в системе образования, являются инновации, которые способны значительно увеличить
стремление учащихся к знаниям, а как следствие и улучшить их успеваемость.
Что означают термины «инновации» и «инновационные процессы» в образовании? По-современному
«новшества» есть «инновации».
Новшество, новизна и изменения - это инновация. Инновационный процесс как средство предполагает введение чего-то нового. Если учителю, работающему в традиционной системе, достаточно владеть
педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебновоспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного
обучения, то для перехода в инновационный режим определяющей является готовность педагога к инновациям.
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Педагогическая инновация - это изменения, направленные на улучшение развития, воспитания и обучения учащихся. Условия применения инновации в работе учителя заключаются в следующем:1.необходимость работать в духе со временем;
2. повышение качества образования;
3. развитие интереса к предмету;
4. готовность и желание учителя к инновациям.
Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание личности, настроенной на успех. Инновация - это внедренное новшество, обладающее высокой эффективностью.
Инновационные методы - методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путём
развития у учащихся творческих способностей и самостоятельности. В нашей гимназии особенно актуальным вопросом становится подготовка конкурентно-способной личности. Выпускник не должен быть
пассивным исполнителем. У него должны быть хорошо развиты следующие качества, выгодно отличающие его на рынке труда: любознательность, устойчивое внимание, воля, умения и навыки, полученные
им по предметам, навыки самостоятельного поиска и обработки информации, умение творчески работать
и находить выход из сложных ситуаций. Для развития этих качеств личности необходимо применять
технологии, которые дают возможность работать учителю и учащемуся как партнерам, которые повышают интерес к предмету и дают простор для самостоятельной творческой работы. Доказательством того,
что наши выпускники конкурентноспособны свидетельствует то, что они показывают отличные знания
по всем предметам. В течение нескольких лет по казахскому и русскому языкам выпускники гимназии
«УМІТ» Теректинского района, ЗКО по республике занимали первые места со средним баллом 24, в этом
году из 20 выпускников — 11 оправдали «АЛТЫН белгі», «Үздік»- 2,остальные набрали свыше 110, а
Бисембиев Нуржан и Рыскалиева Дамелі — по 120.
Стремительно меняется общество, в котором мы живем. Глобальная информатизация, развитие телекоммуникационных технологий создают принципиально новые условия для развития образовательной
среды нашей гимназии.
Очень важной является организация деятельности обучающихся по работе с большим потоком
информации. Особенностью современных информационных технологий является возможность
работы с различными видами информации: текстовой, графической, звуком, рисунками, видео.
Такие мультимедиа технологии интерактивны - учащиеся не остаются пассивными.
Современные школьники быстрее и с большим интересом усваивают информацию с экрана компьютера:
- с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок включаются
ИКТ;
- более значимой становится роль ИКТ для интеллектуального и эстетического
развития обучающихся;
- формируется их информационная культура,
- расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную жизнь. В связи с этим в нашей гимназии создаются все условия для того, чтобы активно
использовать средства ИКТ на любых уроках. Большинство педагогов имеют в кабинетах личные ноутбуки, подключенные к сети Интернет беспроводным способом, мультимедийные проекторы, в кабинетах
имеются стационарные или передвижные экраны. Оборудован специальный кабинет с подключенными
к сети Интернет компьютерами, на которых установлены обучающие программы по предметам. Все это
способствует созданию новой модели обучения, построенной на основе информационных технологий,
реализующей принципы личностно-ориентированного обучения.
Новое время диктует новые требования к развитию образовательной системы, требует новых подходов в обучении, новых технологий учительской деятельности, в том числе и информационно-коммуни-
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кативных. Поэтому использование ИКТ на уроке – это не дань моде, а одна из форм работы учителя. В
настоящее время на помощь учителю пришли ИКТ, которые дают возможность оживить урок, вызвать
интерес к предмету, лучше усвоить материал, при условии, что учитель заранее целенаправленно готовится к уроку, слайды или другие виды работ эстетичны, составлены грамотно и раскрывают суть темы.
Например: при повторении темы « Имя прилагательное», используя ИКТ, вывожу на табло слайдовую
таблицу «Думаем! Объясняем! Атакуем!» Само заглавие слайда интригует детей, они думают, проявляют интерес к таблице, включаются в работу, чтобы опередить соперника или просто быть первым. Чтобы организовать качественное использование ИКТ на уроке, необходимо учителю иметь достаточную
подготовку в области использования средств ИКТ, а также должную мотивацию по переводу учебного
процесса на современный уровень.
Одной из инноваций для образования являются интерактивные электронные доски, кардинально
преобразующие педагогические технологии с использованием компьютеров и новейших педагогических
программных средств.
Интерактивные доски как электронные экраны, подключенные к ЭВМ, позволяют проводить не
только презентации, доклады и семинары, но и групповое обучение в классе. В чем же их преимущество?
Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время они помогают учителю использовать средства обучения легко и непринужденно, находясь в постоянном контакте с классом.
Интерактивные доски помогают расширить использование электронных средств
обучения, потому что они передают информацию слушателям быстрее, чем при использовании стандартных средств.
Интерактивные доски позволяют учителю увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного материала на уроке.
Интерактивная доска становится незаменимым спутником учителя на уроке, отличным дополнением
его слов.
При изучении темы «Лексикология» на одной теории далеко не уедешь. Не секрет, что порой учащиеся путают формулировки терминов, не могут правильно определить заимствованные слова, и тогда я
использую компьютерную технологию. На общее обозрение вывожу таблицы. Во-первых, им интересно
только потому, что это что-то новое. Слайдовая таблица запоминается лучше… Также использую данную форму на уроках русского языка, например, при разборе сложных синтаксических конструкций путем составления схем. При коллективной работе мы выделяем разными цветами грамматическую основу,
средства связи в предложении, выделяем границы предложений.
Информационные технологии помогают мне не только облегчить доступ к информации, но и позволяют по-новому, на современном уровне организовать сам процесс обучения, построить его так, чтобы
ученик был бы активным и равноправным его членом. С этой целью можно удачно проводить фото-диктанты на интерактивной доске.
Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы   позволили мне повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке, так
и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Именно ИКТ позволили мне вместе с моими учениками погрузиться в другой мир, увидеть языковые и литературные процессы другими глазами, стать их участниками. Компьютер обладает достаточно широкими возможностями
для создания благоприятных условий для работы по осмыслению орфографического и пунктуационного
правила.  Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформлять учебный материал. Задания с последующей проверкой и самопроверкой активизируют внимание
обучающихся, формируют орфографическую и пунктуационную зоркость. Так при изучении «Синтаксиса» предлагаю ребятам работу по конструированию предложений и по составлению лингвистического
рассказа по слепой таблице.
Интересные виды творческих работ можно предложить ребятам при объяснений, повторений тем.
Не секрет, что в наше время ученики не очень любят читать. Как же познакомить их с содержанием
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программных произведений? Здесь приходят на помощь диски с записями фильмов по их мотивам. Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в полном объёме, но отдельные эпизоды всё же можно использовать и сопоставить с авторским текстом, тем самым включить в анализ литературного произведения даже слабоуспевающих учеников, а ещё заинтересовать им ребят, предложив фильм для домашнего
просмотра. Так, мы с учениками 8 класса в полном объеме просмотрели фильм «Тарас Бульба». После
просмотра ученики сами самостоятельно составляют презентации. Так ученица 8-ого класса составила
замечательную презентацию, где на одном слайде выдвигает проблемы, которые определила сама. Это
проблемы патриотизма, братства, подвига и предательства. Из того, что увидела, почувствовала, ученица сделала вывод: в чем заключается сила братства, есть ли грань между подвигом и предательством,
почему дети одного отца и матери в жизни поступают по-разному, каждый ли должен быть патриотом,
что значит быть патриотом в наше время??? По этим проблемам получился живой диалог, дети спорили, высказывали свое мнение… в таких случаях необходимо выслушать каждого, чувствуя, что учитель
ценит их мнение, дети раскрепощаются и свободно высказываются. Второй ученик составил презентацию на тему «Тарас Бульба – народный герой». Перед просмотром этого слайда даю задание по устному
рисованию: описать словесно портрет героя, каким они представляют Тараса Бульбу. Далее учащиеся
сопоставляют, рассуждают, сравнивают, где же, на какой иллюстрации правдоподобен образ героя.
Никогда нельзя забывать о том, что компьютер и учебник взаимосвязаны между собой. Они дополняют
друг друга, но на первом месте всегда остаются у руля учебник и живое слово учителя. При изучении
произведений стараюсь знакомить учащихся с художниками тех или иных иллюстрации, они сравнивают и делают выводы, кто же из художников ближе к описанию героя по автору.
Важным положительным фактором использования электронных уроков является умение работать с
компьютером. Учащиеся обладают различным темпераментом, уровнем развития внимания и памяти.
Для успешного усвоения учащимися материала я учитываю индивидуальные особенности каждого, поэтому применяю лично-ориентированное обучение.
Компьютерный урок позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний путем активного диалога с компьютером более эффективно и интересно для учащегося, чем чтение учебника. Подготовка
уроков с применением ИКТ технологий требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необходимо продумать последовательность технологических
операций, формы и способы подачи информации на большой экран. Вот так из урока в урок потихоньку
накапливаем свои знания, стараемся не растерять их. Используя компьютерную технологию, все больше
и больше удостоверяюсь в том, что применение ИКТ эффективно влияет на качество знаний учащихся.
Для контроля знаний учащихся внедряю в учебный процесс компьютерное тестирование. Учащиеся с
удовольствием отвечают на вопросы компьютера, ученик сам задаёт темп работы и ответов на вопросы, сразу же получает оценку за свою работу. Может воспользоваться подсказкой, может посмотреть
количество допущенных ошибок, что даёт возможность проанализировать, насколько глубоко он усвоил
данный материал. Благодаря этому учащиеся приобретают навыки самоконтроля за усвоением учебного
материала. Тест содержит тестовые задания разного характера: открытые, закрытые, на соответствие,
установления последовательности и т.д.
Современные электронные средства образовательного назначения предоставляют широкие возможности для проектной деятельности. В своей практике внедряю проектный метод обучения, в основе которого лежит методика создания, анализа и презентации своей деятельности. На уроках обучающиеся
имеют возможность выбора вида деятельности. Результат работы представляют в виде мини-проектов.
Это может быть презентация, кроссворд, словарик… Например, при изучении темы «Старуха Изергиль»
учащиеся разрабатывают проект на тему « Добро и зло... ». Также учу их создавать проекты на темы:
«Моя будущая профессия», «Архитектура моего города», «Стили речи»...Учитель, применяющий в своей работе инновации, выступает как новатор, автор и разработчик новых обучающих программ. В том
числе он исследователь, пользователь и в то же время пропагандист новейших технологий и концепций
в педагогическом процессе. Такой учитель ориентирован на настоящее и будущее, но не на прошлое. Он
преодолевает созданные жизнью препятствия, планирует будущее, все свои действия и достижения.
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В заключение хотелось бы сказать о том, что использование современных технологий делает обучение более содержательным и зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих способностей учащихся, помогает раскрыть интересный и увлекательный мир предмета, повышает качество
образования по-новому.
Инновации, применяемые учителем на уроке, всегда воспринимаются учеником положительно, доброжелательно, если это в духе времени. Эффективными являются те инновации, которые способны значительно увеличить стремление учащихся к знаниям, а как следствие и улучшить их успеваемость. Поэтому сегодня одним из условий повышения качества образования необходимо считать инновационную
деятельность учителя.
Использованная литература
1. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования. Школьные технологии №3, с. 17-19. 2001.
2. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения. М.Издат. Центр «Академия», 2007. – 224 с.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании М.Издат. Центр «Академия», 2007.-192 с.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, М.: Народ. образ., 1998.
С.256 .
5. Электронное пособие «Учебное проектирование». Издательство «Учитель». 2008.
6. -http://www.interaktiveboard.ru/publ/(05.11.12)
7. -.http://www.digis.ru/cash/ib1/ib1073_00001.html (30.11.12)
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛАХ
Тушинская О. Ю.
Филиал ЦПМ г. Петропавловск,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Берілген баяндамада Қазақстан мектептерінде оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану ерекшеліктеріне
байланысты білім беру мазмұнына өзгерістер енгізудің қажеттіліктері аталып өткен. Білім беру мазмұны
аса икемді, вариативті, сонымен қатар оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға, олардың әмбебап
біліктері мен құзіреттіліктеріне бағытталған болуы тиіс.
Білім берудегі инновациялар сыни ойлауды дамытуды, корпоративті өзара әрекет дағдыларын
қалыптастыруды, АКТ құралдарын толыққанды қолдануды қамтамасыз ететін дәйектер, теориялар,
терминдерді нақты саралауға көмектесетін қозғалтқыш күш болып табылады, ал бұл нәтижесінде
оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырады.
Аннотация
В статье отмечается необходимость изменения содержания образования в соответствии с особенностями новых подходов к преподаванию в Республика Казахстанской школе. Содержание образования
должно быть более гибким, вариативным, а также, ориентированным на развитие индивидуальных способностей учащихся, их универсальных умений и компетенций.
Инновации в образовании, становятся той движущей силой, которая способствует более точному отбору фактов, теорий, терминов, способных обеспечить развитие критического мышления, формирование
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навыков корпоративного взаимодействия, полноценного использования ИКТ, что в конечном итоге приведет к повышению функциональной грамотности учащихся.
Abstract
In this report the necessity of change in content of education in accordance with peculiarities of new approaches to teaching in schools of Kazakhstan is studied. The education content should be more flexible, various and also should be oriented on development of individual skills of learners, their universal knowledge and
competences.
Innovations in education are becoming the power which enables more careful data collection, theories, terms,
which provide the development of critical thinking, formation of skills of cooperative interaction, full use of ICT,
which ultimately will lead to high level of functional knowledge of learners.
Инновационные процессы в системе образования причинно обусловлены влиянием многих факторов. Если основной парадигмой современного образования считается «субъект»-«субъектное» взаимодействие между учителем и учащимся, то при взгляде на сегодняшний «субъект» ученика мы видим
человека с рождения владеющего компьютером и телефоном, мобильного, активного, самостоятельного
и критически настроенного. Меняются времена, меняются люди, значит, должна меняться и школа с ее
методиками и с ее содержанием. Проблема содержания образования всегда является предметом обсуждения ученых-педагогов. Существует большое количество концепций и подходов, специфических мнений
и взглядов. Главная мысль, по нашему мнению, заключается в преодолении косности мышления, в необходимости менять содержание образования в соответствии с изменениями общественных процессов в
мире, в науке, в школе.
Известно, что школа – институт социализации, поэтому она должна отвечать запросам общества,
соответствовать тенденциям его развития, обеспечивать возможность социализации детей с учетом их
индивидуальных возможностей, уровня развития и личных интересов. Однако, ориентируясь только на
формирование знаний, школа не в состоянии это обеспечить. Возникают противоречия между традиционной методикой обучения и потребностями общества в самоактуализирующейся и саморазвивающейся
личности. Решение данных противоречий лежит в поиске новых подходов к организации учебного процесса, направленного на выявление и развитие возможностей ребенка, создание оптимальных условий
образования, достижения его нового качества.
Инновационные процессы, происходящие в школе, как правило, начинаются с изменения методики,
совершенствования действий учителя или учащихся. Новые подходы к преподаванию предметов в современной Республика Казахстанской школе ориентированы на интерактивное взаимодействие, само- и
взаимообучение учащихся, коллаборативное обсуждение проблем, организацию ситуаций для критического мышления и улучшения психологического климата в классе.
Активное внедрение данных подходов в современную школу без глубокого, системного осмысления
всей философии образования ведет к серьезному риску лишь формальных, внешних изменений урока.
Первые наблюдения за педагогами, прошедшими курсы по новым подходам, показали, что учителя имеют определенные затруднения по органичному соединению традиционного содержания образования и
новых форм деятельности. Возникает потребность пересмотра как общих целей образования, так и целей
конкретного урока. Меняя методику, учителя все так же тяготеют в «передаче знаний», не все способны
сформулировать сверхзадачу урока, его глобальную значимость.
Необходимо обратить особое внимание педагогов на понимание значимости изменений в содержании
образования. Потребность в изменении содержания образования обусловлена следующими факторами:
- необходимостью отражения ценностей нового мира, в том числе гуманизации, интеграции личности
в национальную и мировую культуру, вариативности, дифференциации, индивидуализации;
- ориентацией образования на то, чтобы научиться познавать (учиться), научиться делать (действовать), научиться жить вместе, научиться жить [1, с.3];
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- необходимостью учета международных критериев оценки школьного образования (TIMSS, PISA,
PIRLS), рассматривающих результатом образования уровень способности учащихся к решению учебных
и жизненных задач;
- расширением информационной среды, доступностью практически любой информации;
- необходимостью использования личностно-ориентированного подхода, в котором главной ценностью являются не отчужденные от личности знания, а сам человек;
- ориентацией образования на формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- изменением цели среднего образования и прописыванием ожидаемых результатов как набора базовых, ключевых и предметных компетенций;
- учетом здоровьесберегающих функций образования, возрастных возможностей, психологических
особенностей учащихся, оптимизацией учебной нагрузки.
Особое внимание, уделяемое в новых подходах вопросам коммуникации, рефлексии и критическому мышлению должно найти отражение и в обновленном содержании образования. В книге
П.Г.Щедровицкогого «Очерки по философии образования» отмечается, что «может быть сформулирована специфическая концепция «содержания образования»: содержание оказывается не то, что передается
в исходном тексте мысли - речи или в плане демонстрации способов деятельности (решение задач), а то,
что возникает в процессе понимания-непонимания и рефлексивной коммуникации по поводу ситуации
не-понимания. Содержанием обучения (образования, воспитания) оказывается то, что совместно удерживается, по крайней мере, двумя участниками коммуникации» [2, с.28].
В контексте понимания «педагогической практики как совместной деятельности педагога и ребенка,
как практики установления воспитывающих (обучающих) связей» можно выделить следующие характеристики содержания образования:
- порождается в совместной деятельности педагога и ребенка и может быть разным, и может быть
разным в зависимости от качества вовлеченности педагога и ребенка в совместную деятельность;
- оформляется в педагогической практике как предмет совместной деятельности;
- не может иметь своим определением значение, заданное вне деятельности, игнорирующее качество
педагогической деятельности. [3, с.61]
Практически все авторы, занимающиеся проблемами технологий образования, в той или иной степени затрагивают вопросы содержания образования. Очевидно, что содержание образовательного процесса
детерминировано системой знаний, созданных наукой, но до какой степени? Все ли научные знания так
необходимы среднестатистическому современному школьнику? Какие знания до сих пор не обеспечивает школьное образование и не существует ли противоречия между транслируемыми и реально необходимыми знаниями? И.П. Подласый отмечает, что «именно потребности в наибольшей степени направляют
формирование содержания и включение его в программы учебных заведений различных типов и уровней» [4, с.219].
Содержание образования должно быть более гибким, вариативным, а также, ориентированным на
развитие индивидуальных способностей учащихся, их универсальных умений и компетенций.
Решающее значение должно иметь соответствие форм и методов трансляции знаний внутренней
структуре их содержания. В связи с этим, каждый учитель должен четко определять для своего предмета
тот решающий минимум знаний, обеспечивающий возможность достичь учебных целей, прописанный в
определенном количестве терминов, фактов, теорий. Конкретно говоря, на каждом уроке учитель должен
имеет точно определенный «набор слов», обязательных для изучения, отвечающих требованиям ГОСО
и учебных программ. Этот базовый набор долен стать основой для определения каждым учащимся своей индивидуальной траектории развития. Подобного рода глоссарий для урока может быть прописан с
помощью «ментальных карт», «фреймов», «дерева терминов» и т.п. И что самое главное, все используемые на уроке стратегии обучения, все техники и приемы должны использоваться именно для освоения
данного базового уровня, а также возможного продвинутого уровня (это уже индивидуально), а не как
самоцель.
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Практика показывает, что самостоятельная работа учащихся при использовании новых подходов резко уменьшает количество «выдаваемой» информации на уроке, что не всегда приветствуется учителями
и административными работниками. В таком аспекте необходимо напомнить о качестве усвоения этого
меньшего количества информации в условиях диалогического и коллаборативного обучения. Уместно
здесь вспомнить и давно известную истину «лучше меньше, да лучше». При этом в несколько раз увеличивается ответственность учителя по отбору этого меньшего «количества информации» по предмету,
точности формулировок и примеров, не в ущерб программам и учебникам.
В качестве наиболее важных дидактических условий отбора содержания образования в условиях использования новых подходов к преподаванию можно назвать:
- необходимость опоры на субъектный опыт учащихся;
- использование практико-ориентированных заданий;
- соединение в содержании знаниевой, навыковой и эмоционально-ценностной составляющих образования;
- возможность создания учениками собственного индивидуального образовательного продукта (свой
способ решения, своё видение проблемы и т.д.);
- использование открытых (с не определённым заранее результатом) и закрытых (с заранее запланированным ответом) учебных заданий;
- возможность варьирования количества информации для обеспечения зоны ближайшего развития
каждого учащегося.
Одним из первых в начале XX в. стал пропагандировать и реализовывать идеи подобного рода американский ученый Дж. Дьюи в своей концепции содержания образования. Обучение, справедливо считал
он, должно ориентироваться на естественный рост и развитие природных, врожденных свойств ребенка.
Ребенок — центральная фигура в процессе обучения, «он солнце, вокруг которого вращается весь педагогический процесс». Его силы должны быть выявлены, интересы удовлетворены, способности должны
упражняться. К основным постулатам, утверждаемым Дж. Дьюи, относятся: «отказ от заранее составленных учебных программ (курсов)», «опора на опыт ребенка», «ребенок должен определять как качество,
так и количество обучения», «обучение ребенка методом практических, исследовательских действий» и
другие [5, с. 8]. Рассмотрим некоторые возможные направления в изменении содержания образования.
Практико-ориентированные задания. Если существует «запрос общества» на прагматичных, мобильных, самостоятельных людей, то и задания на уроках должны соответствовать этим требованиям.
Усилить практический аспект подготовки школьников можно за счет использования теории практикоориентированного обучения, основная цель которой – подготовка учащихся к решению задач, возникающих в практической деятельности человека, формирование готовности к применению знаний и умений в
процессе жизнедеятельности.
По мнению С. Соловейчика, «есть три силы, заставляющих детей учиться: послушание, увлечение
и цель. Послушание подталкивает, цель манит, а увлечение движет» [6, с.43]. Если дети равнодушны к
предмету, то увлечение становится тяжелой повинностью.  Материал запоминается хорошо, если есть
цель, действие и применение.
Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность
этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный
интерес учащихся, способствуют развитию любознательности, творческой активности. Школьников захватывает сам процесс поиска путей решения задач. Они получают возможность развивать логическое и
ассоциативное мышление.
Практико-ориентированные задания способствуют интеграции знаний, побуждают учащихся использовать дополнительную литературу, что повышает интерес к учебе в целом, положительно влияет на
прочность знаний и качество обученности.
Использование прошлого жизненного опыта учащихся, регионального компонента. Сочетание
обучения с опорой на собственный опыт учащихся ставит педагогов перед особыми трудностями. Опыт
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и знания учащихся нередко кажутся им слишком ограниченными для того, чтобы служить отправным
пунктом при постановке задач урока. Однако требование опоры на опыт слишком значимо, чтобы им
можно было пренебречь ради самого по себе «содержания предмета».
Примеры из прошлого опыта учащихся углубляют смысл материала, позволяют детям обратиться к
своему «банку памяти» и извлечь из него накопленные знания и опыт, чтобы ускорить усвоение учебного материала и наполнить его более глубоким смыслом. У большинства учащихся, как правило, уже
есть определенный базовый уровень знаний по изучаемому вопросу. Объяснение нового материала будет
восприниматься лучше, если будет базироваться на уже имеющихся у учащихся знаниях в процессе обсуждения жизненных ситуаций и ролевых игр. Кроме того, наличие жизненного, социального, эмоционального опыта также может быть эффективно использовано на занятии. Учащиеся активнее участвуют
в учебном процессе, с большим интересом делятся опытом, говорят на актуальные и близкие для них
темы. Знания учеников, дополняя друг друга, образуют общий фонд памяти, который позволяет коллективно найти наиболее рациональное решение за самое короткое время, составить наиболее полное представление об изучаемом объекте или явлении или процессе, тем более что информация, полученная от
товарищей, воспринимается лучше, чем сведения, сообщенные учителем или прочитанные в учебнике.
Данный вопрос также накладывает на учителя определенные обязательства, такие как умение органично соединять прошлый опыт учащихся и изучение нового материала, способность вовремя остановить учащихся в их «свободных рассказах», но, что самое главное, понимание важности использования
этого прошлого опыта учащихся.
Активный пересмотр содержания образования и выбор наиболее оптимального количества учебной
информации может привести к уменьшению объема информации, отражаемом в учебных пособиях.
Всегда можно найти некоторое количество второстепенного материала, без которого содержательная
сторона учебного предмета не будет ущербной. Разрабатывая содержание урока, учитель должен прислушиваться к интересам и потребностям конкретного ребенка, а не руководствоваться общими
представлениями общества о необходимости тех или иных мыслительных способностей.
Учащийся сам может и должен определять как качественные, так и количественные параметры обучения. На практике это означает, что не взрослый (педагог, родители и др.) должен диктовать чему
и как учить, а взрослый и сам ученик, исходя из склонностей, интересов, потребностей последнего,
должны определять содержание обучения.
Содержание образования должно быть пересмотрено не только в аспекте переориентирования на
субъективные и индивидуальные запросы учащихся, но и в необходимости сочетания с инновационными
стратегиями обучения, приемами и техниками, внедряемыми в современной Республика Казахстанской
школе.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – БІЛІМГЕ БАРАР САРА ЖОЛ
Тұрсынбаева К.
№2 орта мектеп, Жаңаөзен қаласы
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған негізгі мәселенің бірібілім беру, ғылымды дамыту. Ғылым білімге қойылған талап артып, оқу жүйесінде күрделенген шақта
жаңа қоғам мұғаліміне жүктелер жүк еселене түсуде. Ұстаз алдында жай білім беру емес, сонымен қатар
өркениет көшіне бастайтын, әрі ұлттық рухта тәрбиелеп шығару міндеті тұр.
Аннотация
Развитие науки, качественное образование – это основная проблема современного общества, так как
образованное поколение является главной опорой Независимости. С повышением требование на науку,
на систему образования усложняется и проблема современного учителя. Перед учителем ставится вопрос
не только качественного образования, а также перед ним ставятся такие задачи как воспитание духовной
личности, которая способствовала бы на развитие цивилизованного государства.
Abstract
Science, quality education - is the main problem of modern society as educated generation is the main support
of Independence. With increasing demand for science, the education system is complicated and the problem of the
modern teacher. The teacher is asked a question not only about a quality of education, also, confronted with the
tasks such as raising the spiritual person that is conducive to the development of a civilized nation.
Еліміздің білім беру жүйесінде түбірлі өзгерістер мен жаңашыл ізденістер болып жатқаны мәлім.
Дүниежүзілік білім стандарты кеңістігі деңгейіне жету жолында жаңа қадамдар жасалуда. Осы орайда
мектеп мұғалімдерінің алдында қойылатын талаптарда жоғары болмақ.
Бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің басты міндеті рухани бай, жан жақты дамыған, шығармашылықпен
жұмыс істей алатын жеке тұлға қалыптастыру. Жаңалыққа жаны құмар жас ұрпаққа заман талабына сай
тәрбие мен білім беру, оны ұлттық сананы қалыптастыру арқылы жүзеге асыру көкейкесті мәселелердің
бірі болып отыр. Жаһандануға бет бұрып, әлемдік бәсекелестікке, оның талаптарына жауап беру
жағдайында бұл мәселенің өзектілігі айқындалып отыр.
Елбасымыздың «толық өркениетті ел болу үщін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды
бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн» деген сөзі барша педагогтарға
салмақты міндет жүктейді. Алда тұрған міндеттерді іске асыруды басты жолы педагогикалық технологияларды қолданып, жаңашылдыққа оң көзқараспен қарау. Жаңашылдыққа бетбұрыстың алғашқы қадамы
2012 жылы сәуір-маусым айларында «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының
«Педагогикалық шеберлік орталығы» мен Кембридж университетінің ұйымдастырған педагогтердің
біліктілігін арттырудың 3 айлық курсы болды. Бұл курстық оқытудың жаңашыл әдістерін оқу үрдісіне
енгізу арқылы педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыруға көмегі өте мол. Бұл курсқа дейінде бірнеше педагог ғалымдардың оқыту-білім беру бойынша жетілдірген әдіс тәсілдері қолданыста болған. Осы кезге
дейінгі алған білімді жоққа шығаруға болмайды. Ол тарих. Ол өз заманы-талабы. Бұл курстың дәстүрлі
курстан өзгешелігі мына ақпараттандылған заманда оқушының сұранысын қанағаттандыратындығы
әрбір курстан өткен ұстазға мәлім. Дәстүрлі курстан өзгешелігі әрбір тыңдаушының курстан алған
білімін мектеп тәжірибесіне енгізіп, оны ұжыммен талқылау арқылы кемшіліктерін жоюына және талдау жасай алатындығында. Осы курсқа дейінгі және курстан кейінгі ойлар бойынша технологиялық әдіс
тәсілдерді былайша салыстыруға болады.
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Венн диаграммасы.
Проблемалық оқыту -		
-оқушыға сұрақ қою-		
-Диалогтық оқыту.
Дьяченко әдісі(жұптық) -		
-бірі-біріне үйретедібағалау.
Ж.Караевтың және			
-деңгейлеп оқытады-		
-Дарынды, талантты
Ковдикованың «Деңгейлеп
бала шығару.
саралау», «Үшөлшемді» әдісіМ.Жанпейісованың 			
-мағнаны ашу,			
-оқу және оқытудағы
«Модульдік оқыту»- 			
ой-толғаныс		
жаңа технологиялар.
Шаталовтың тірек
-тірек сызба
-топтық,
сызбасыарқылыынтымақтастық.
Жеке оқыту-шығармашылыққа
-көшбасшылық.
					
баулу
Халықтық педагогика
-қызығушылығын
-барлық әдістерді.
(Ойын элементтері)оятуКембридж университетінің ұсынған сындарлы оқыту (СТО) бағдарламасының ерекшелігі сонша
мұғалімде, оқушыда сабақтың барысында әрбір нәрсеге сыни көзбен қарауға дағдыланады. «СТО –
бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға,
талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола алады.
СТО көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа
немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған қоғамдықәрекеттерге және
басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді» (нұсқаулық 48-бет).
Химия сабағындағы «тұздар» сабағын өткенде оқушыларға қарапайым қандай тұздарды білесіңдер
десе оқушы тек «ас тұзы» дей салады. Сұрақ ал неге онда «тұздар» делінген. Міне сын көзбен қарау.
Демек, тұз жалғыз емес ол бірнешеу екенін бала ұғынады. Сабақты жаңаша әдістерді қолдана отырып,
оқушыларды жұппен, топпен жұмыс жасауға дағдыландыру. Бұл бағытта оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім
арасындағы ынтымақтастық, жақсы қарым қатынас орнайды. Балалар өзінің түсінігін зерттеулері мен
әлеуметтік өзара байланысқа сәйкес құратын белсенді білім алушылар болып табылады деген (нұсқаулық
12-бет).
Білім беру мен білім алудағы жаңа әдістерді негізгілерінің бірі «диалог арқылы оқыту» және «қалай
оқу керектігін үйрету» (нұсқаулық) тағы басқа әдістерді үйреніп қолданғанда оқушылардан мынау
қыры мен сыры мол тылсым өмірге жаңаша көзбен қарап, өз ойын ашып жеткізе алатын, дұрыс шешім
қабылдауға бейім азаматтар шығатынын байқауға болады.
Мұғалімнің іс-әрекеті, оқушының іс-әрекетін жаңа технологияның қай модулінде болсын көруге болады. Бұл іс-әрекеттерді Блум таксономиясы бойынша жүзеге асыру өте ыңғайлы.Блум таксономиясының
негізгі бағыты: Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау. Осы орайда жіңішкеден жуанға (жайдан
күрлеліге) бағыттау жүзеге асады.
Нұсқаулықтың 61-бетінде АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын,
түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп,мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып
отыр. Сондықтан оқыту барысында осы технологияларды ойланып қолдануды қажет етеді делінген.
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі міндеттерінің бірі – мектепте компьютерлерді, ұялы
байланыс аппараттарын оқу құралы ретінде интернетті, интербелсенді тақтаны оқыту құралы ретінде
қолдану. Сәуір- маусым аралығындығы курстан алған түсінік оқушылардың қалай оқу керектігін үйрену
арқылы әдістемелік қаруланған ұстазға айналу керек екені. «Сапалы білім беру -мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады, ол өзі белгілі бір деңгейде тәуелді
жағдайлар жасалынған кезде жүзеге асырыладі . Сапалы білім беру оқушылардың қоршаған орта және
оқыту ,білім алу мүмкіндіктерінің бірлігі ретінде қарастырылады.»делінген нұсқаулықта(8бет). АКТ-ны
оқу үрдісінде қолдану – оқушының сұранысына жауап беру, оқытуды ынталандыру мен қызығушылығын
арттырып, оқушының психологиялық ерекшелігіне, білім дәрежелеріне сәцкес жеке даралап оқыту про-
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блемаларын шешуге әсер етеді. Химия сабағындағы электрондық оқулықтардың нағыз әдістемемлік
құрал екенін дәлдеп айтуға болады. Электрондық оқулықтар – экранда көрінетін жай ғана мәтін емес,
ақпараттық интерактивті бағдарламалар арқылы оқушылардың өз еркімен меңгеруіне жағдай жасайтын
құрал. АКТ-ның мүмкіндіктері:
- оқушы берілген ақпаратты өз көзімен көреді және естиді.
- оқушы өзінің іс әрекетін қалауынша қайталай алады.
- оқытудың жеке-дара тәсілін жүзеге асыруға мүмкіндігі болады.
- оқушының шығармашылық қабілетіне оң әсер етеді.
Химия пәні 8-сыныптан басталатындықтан баланың сол баста химия пәніне бейімділігін байқау
қажет. Бейімділік - шығармашылықтың белгісі. Бейім бала, шығармашыл бала, ал ол болашақ данышпан болады. Сол данышпандарды тәрбиелейтін мектеп, мектептің басты фигурасы – мұғалім. Мұғалім
бала қабілетін ашу үшін оған бақылау жасай білу керек. «Қалай оқытуға үйрету» жобасы шеңберінде
тәжірибеде жүзеге асыру үшін мынадай бағыттар ұсынылады. (Кембридж университеті, Kings College,
Лондон және Ашық университет).
- оқушыларға оқу мақсаттарын өздері анықтауға мүмкіндік беру;
- оқушыларға өздерінің оқуын және бір-бірін оқытуды бағалауға көмектесу үшін, қандай түсініктер,
өлшемдерді қалай пайдалану туралы, сұрақтарды қалай беру жөнінде нұсқау ұсыну;
- оқушыларға бір-бірінің жұмысын бағалауға мүмкіндік беру;
- сыныптағы іс-әрекетке байланысты жайттар бойынша оқушылармен кеңесу, мәселен, сыныптағы
жиғазды орналастыру, жұмыстық топтар, ресурстарды ұйымдастыру бойынша;
- оқушылармен сабақ беру және оқыту жайттары бойынша кеңесу, мысалы, зерттеу немесе жазбалар
үшін технологияны пайдалану, жаңа идеялар енгізу үшін қажетті уақыт бойынша, мұғалім мен оқушы
арасындағы және оқушы мен оқушы арасындағы қарым-қатынас теңдігі туралы.
Қазіргі интерактивті оқыту әдістері мен интерактивті құралдарды тиімді пайдалану жолымен
оқушының материалды қаншалықты игергені, қандай кемшіліктерді жібергені және оның себебі
кемшілікті түзету жолдарын шешудің негізгі құралы кері байланыс. Кері байланыс – оқушы өз ойын
еркін білдіретін, нені үйренді, нені үйренгісі келеді, не ұнамады бәрін анық жеткізуші құрал. Осы құрал
арқылы оқуды және оқытуды бағалау мүмкіндігі туады.
Оқушылардың жұмысының зерделеудің кейінгі кезеңінде мұғалімдермен талқылау, олардың
уақытша қорытындыларын қарастыру және қайта қарау арқылы балаларға білім берудің жеке үдерістерін
түсінуді, сонымен қатар төмендегілерді де реттеуге көмек беруге болады:
* ғалау;
* түсіндіру;
* метатану деп белгіленген нұсқаулықтың . (49 бетінде)
СТО бақылаудың, тәжірибенің , ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола
алады.
Кері байланыс – оқушы өз ойын еркін білдіретін, нені үйренді, нені үйренгісі келеді, не ұнамады
бәрін анық жеткізуші құрал. Осы құрал арқылы оқуды және оқытуды бағалау мүмкіндігі туады.
Қорыта келе шығатын ой: іздену, тиімді тәсілдерді пайдалана білу, сабақ барысында үнемі түрліше
әдістерге сүйеніп отыру керек екендігін әрбір оқытушы сезінуі керек. Ұлы ғалым Ахмет Байтұрсынов
«жақсы мұғалім деген атаққа түрлі әдістерді меңгеріп, соларды қолдана білу арқылы ғана жетуге болады. Сонымен қатар, бірнеше әдісті меңгеріп қоймай, табанда қажет әдісті тауып, пайдалана білу керек»
деп жазған екен.
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Аңдатпа
Мақалада Кембридж университетінің оқыту мен білім берудегі іс-тәжірибесін қазақстандық білім
беру жүйесіне енгізудің түрлі қырлары сипатталған. Автор халықаралық Жобаның алғашқы қатысушысы
ретінде Бағдарламада меңгертілген 7 модуль мен негізгі идеялар туралы ой толғайды.
Анотация
В статье описан один из аспектов опыта внедрения в практику Республика Казахстанского образования идей Университета Кембридж. Автор, являясь первым участником международного проекта, размышляет о ключевых идеях семи модулей Программы.
Abstract
This article describes one of the aspects of the experience of implementation the ideas into practice. Being
the first participant of the international project, the author reflects on the key ideas of seven modules.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің біліктілігін
арттыру саласына көп өзгерістер енгізілуде. Өзгерістер мектеп пен мұғалімді айналып өтпейді. Бұл
өзгерістерді көп жағдайда жүзеге асыратын мұғалім. Ал мұғалімнің бір деңгейде қалып қоймай,
ізденуіне, біліктілігін арттыруына жағдай жасалауы тиіс. Соңғы уақытта ұстаздар қауымының кәсіби
біліктілігін арттыруға аса назар аударылып, арнайы курстар ұйымдастырылуда. Мұғалім білгеніне
қоса үнемі біліктілігін арттырып отырса, алға даму, өзгеру үрдісі орын алады. Мұғалімнің өзгеруі – бұл
күнделікті сабағына көзқарасының өзгеруі, әдістемелік және шығармашылық тұрғыдан өзгеруі, өз ісіне
сын көзбен қарауы - ең бастысы, біздің еліміздің ертеңі болатын оқушыларға деген көзқарасының
өзгеруі. Олардың бойынан барша жақсы қасиеттерді танып, оны дамытуға, оқушыларды тек белгілі
тақырып бойынша мағлұматты тыңдап, бейтарап отырудан гөрі, шығармашылыққа, білімге өз бетімен
қол жеткізе алатындай етіп оқыту үдерісін құра білуге, сыни ойлайтын, сабақта бірлесе жұмыс істеуге
даяр ұрпақты тәрбиелеуге күш салу. Өзі өзгере алатын ұстаз ғана оқушыларын да өзгерте алады.
Осындай ұстаздық өмірімдегі оң өзгерісті мен де басымнан кешірдім.
Анығырақ айтар болсақ, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» жанындағы Педагогикалық шеберлік
орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектептер
педагогтерінің біліктілігін арттыру курстары өтуде. Өз басым Талдықорған қаласындағы «Назарбаев
Зияткерлік мектебі» жанындағы Педагогикалық шеберлік орталығында үш айлық курстан өттім. Үш
айлық курс бағдарламасының мақсат, міндеттері өте маңызды болды. Қазақстан Республикасының
жалпы білім беретін мектеп педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасынан
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күтілетін нәтижелер оқушылардың қалай оқу керектігін үйренуін, соның нәтижесінде еркін, сыни пікіркөзқарастары жүйелі дамуын, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерумен қатар, сандық технологияларды
пайдалануда құзырлылық танытатын жеке тұлға ретінде қалыптасуын қамтиды. [1, 5-б] Жоғарыда
атап көрсетілгендей, оқушылардың қалай оқу керектігін үйренуі үшін мұғалім сыныпта «білім алуды
үйрететін» білім ортасын құру қажет.
Білімді алудың жолдарын мұғалім көрсетіп, бағыттап тұруы қажет те, ал оқушы білімді үйренуге
әрекет жасауы керек. Сабақта мұғалім оқушыларға білім алуда көмекші, кеңесші болуы тиіс.
Осы курс барысында біздің тренерлеріміз де бізге курс бойынша қарастырылуға тиісті тақырыптарды
«дәстүрлі», даяр күйінде түрде бере салмай, осы бағдарламада көрсетілген қағидаттарға сүйеніп
жүргізді. Атап айтатын болсам, күнделікті сабағымыз дәрісханада психологиялық ахуал тудырудан
басталатын.
Әр түрлі тақырыптарды топ ішіндегі шағын топтарда талқылап, түсініп алып, өзіміз қорытынды
жасап болғаннан соң ғана ғылыми әдістемелік ақпаратпен танысамыз. Белгілі бір проблемалық сұраққа
жауап бере отырып, топта талқылаймыз, ортақ шешімге келеміз, ұқсас айырмашылықтарын айырамыз,
арнайы берілген әдістемелік нұсқаулықтармен танысамыз, өз жауаптарымызбен салыстырамыз,
тақырып бойынша қорытынды жасаймыз. Яғни, сабақтарымыз сындарлы оқыту териясына негізделіп
жүргізілді. Сындарлы оқыту теориясы туралы мұғалімге арналған нұсқаулықта былай көрсетілген: «Бұл
бағдарламаның басым бөлігі, түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, сындарлы оқыту теориясы
негіздерін қамтыған. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы алған білімдері
мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан және достарынан алған
білімдерімен өзара әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделеді. Сындарлы
теорияның тиімділігін жақтаушылардың басым бөлігі дайын білім беруге негізделген оқыту тәсілдерінің
білімді меңгеру былай тұрсын, олар бойынша терең түсінік қалыптастырып, бастапқы білімді жаңа
біліммен өзара байланыстыруға да мүмкіндік тудыра бермейтінін тілге тиек етеді».
Дайын білім беруге негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған білім оқушылардың жинақтаған
өзге білімдерімен ұтымды ұштаса алмайды, сол себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу
жағдайлары орын алады. Дәстүрлі оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған мәліметтерді
емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады. Бірақ мән-мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана
жатталғандықтан, тақырыпты оқыту аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады
және оқушы оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең
түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана
білуін қамтамасыз ету [1, 5-б].
Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын
оқушының идеясы мен білім, біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап
етеді. Бұндай міндеттер оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп,
кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-көзқарастарын нақтылап, жаңа
ұғым түсініктерін өрістетуге орайластырылып құрылады [1, 6-б].
Мұғалім өз сабақтарының мақсат-міндеттерін «Оқушының білім- біліктігін дамыту үшін не
істеуге болады, әр сабаққа қандай мақсат қоямын, одан күтілетін нәтиже қандай болмақ, тақырып
оқушының дамуына, жадында сақтауына әсер етуі үшін қандай тапсырмалар мен сұрақтар қоямын,
қандай жағдаяттар жасасам оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырамын, қалай оқу
керектігін үйретудің жолдары қандай?» деген сұрақтарға жауап бере отырып айқындайтын болса,
оқушылармен бірлесіп жұмыс жүргізу жүзеге асады және оқушылардың белсенді жұмыс істеуіне
мүмкіндік пайда болады. Оқушылар тарапынан белсенділік, құлшыныс пайда болып, оқушылар өздері
тақырыпты талдап, талқылап, сараптап, қорытынды жасаса, олардың естерінде қалады және сабақта
сапалы жұмыс жүзеге асады. Оқушылардың жұмыс істеуге ниет білдірулері үшін мұғалім де сабаққа
үлкен даярлықпен келуі қажет. Бұл дегеніміз - оқушыларға қызықты жағдаяттар, арнайы тапсырмалар,
сыныптағы психологиялық ахуал, сабаққа қажетті жабдықтар - барлығы оқушылардың білімге өз
беттерімен қол жеткізуіне қолайлы болуы тиіс.
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Мұғалімдерге осындай үлкен жауапкершілік жүктейтін үш айлық курс барысында, бағдарлама
мазмұнын меңгертуге біздің тренерлеріміз барынша күш салды. Көптеген психологиялық мәліметтермен
де таныстық. Мысалы, Пажарестің пікірінше, білім беру стилін таңдау кезінде мұғалімнің білімділігінен
гөрі сенімге негізделген ой-тоқтамдарының ықпалы күштірек деп сендіреді: оқыту үдерісінде
қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің сыныптағы барлық іс-әрекетіне әсер етеді. Әдістемелік құралдар
мен оқулықтардан гөрі, мұғалімнің сыныптағы іс-әрекеттеріне пәннің қалай оқытылуы керектігі
жөнінде әбден қалыптасып қалған пікірлері анағұрлым күштірек ықпал етеді [1, 6-б].
Бұл пікірмен толығымен келісе отырып айтатыным - осы өткен курс барысында барлығымыз өз
ісімізге, өткенімізге есеп беріп, қалыптасып қалған сабақ жүргізу әдісімізді өзгертуге, өзімізді өзгертуге
тырыстық. Себебі осыған дейін «өзімізше дұрыс» деп санап келген ойларымыздың, жұмыс жүргізу
стиліміздің шын мәнінде кей тұстарының дұрыс емес екеніне көзіміз жетті. «Сабақтың қожайыны
менмін, қалай айттым - солай болады, сендер тек тыңдаушы және қабылдаушы» деген үстемдігіміздің
дұрыс еместігіне толығымен көзіміз жетті. «Дәстүрлі» стильмен оқытудың тиімсіздігін түсіндік, өйткені
мұғалім белгілі тақырыпты түсіндіреді, оқушылар тұсынан кей кезде ғана сұрақтар қойылады, талқылап,
талданбайды. Әр сабақ алдын-ала жазылып қойылған сценарий сияқты, күнделікті бір әрекет қайталана
береді, алдымен үй тапсырмасы тексеріледі, қалған уақытта жаңа сабақ түсіндіру, бірді- екілі жаттығу
орындату, үй тапсырмасын беру - жылдар бойы жадымызда жатталып қалған сабақ жоспарының
кезеңдері. Мұндай сабақтардан оқушыларымыздың жалыққандығын сезсек те, қолымыздағы билікті
бергіміз келмейтін. Осындай таптаурындары қалыптасып қалған мұғалімдердің ой- пікірлерін өзгерту
оңай бола қойған жоқ. Курс барысында біздің жылдар бойы қалыптасқан көзқарасымызды өзгерту үшін
барлық жағдай жасалды. Күнделікті сабақтарымызбен қоса, «Назарбаев Зиякерлік мектебінде» жұмыс
істейтін ұстаздармен тәжірибе алмастық, шеберлік кластарына қатыстық, осы мектепке шет елдерден
келген мұғалімдермен пікір алыстық, өзімізге көп қажеттіні көріп-үйрендік.
Күнделікті сабағымызда тақырыпты өзіміздің меңгеруімізге мүмкіндік тудырылып отырды. Әр түрлі
тақырыптар бойынша жоғарғы деңгейдегі сұрақтар қойылып, құлшына да қызыға жұмыс істейтіндей
жағдаят тудырылды: әр шағын топ өз пайымдарын дәлелдеп, әр нәрсеге күмәнмен қарап, барлық жауап
нұсқаларын зерттеп, тақырыпты терең түсінуге зор мүмкіндік жасалды.
Негізінен, бұл бағдарлама нұсқаулықта атап көрсеткендей жай мұғалімдерге емес: Біріншіден,
оқыту мен зерттеуге ынта- жігерін салып, белсенді жұмыс істейтін және оқушыларға қамқорлық
көрсете отырып, ықпал ететін және бағдар беретін мұғалімдерге ;
Екіншіден, әрбір оқушының пәнді түсінуін қалай құрылымдау қажеттігін ойластыра білетін, осы
көзқарастар тұрғысынан білімі мен тәжірибесін қалыптастыратынын; сондай-ақ, оқушының білім беру
бағдарламасы деңгейлері бойынша ілгері жылжуын өрістету мақсатында мазмұнға сәйкес кері байланыс
орната алатын, кәсіби білімі мен түсінігі бар мұғалімдерге;
Үшіншіден, оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты өту өлшемдерін, өзі мен
оқушылардың бұл өлшемдерге қандай дәрежеде сәйкес келетіндігін білетін, оқушылардың игерген
білімі мен оқушылар мойындаған «Бұдан әрі неге қол жеткізу керек?», «Қандай іс-әрекет жасау
керек?», «Одан әрі не істеу керек?» деген сияқты табыстылық өлшемдері арасындағы алшақтықты
жою үшін не істеу керек екенін білетін мұғалімдерге;
Төртіншіден, бастапқы идеядан өзге идеяларды өрістетіп байланыстыратын және сол идеяларды
оқушылардың өздері құрастырып, жандандыра алатындай жинақтап, толықтырып, тереңдетіп бере
алатын мұғалімдерге қосымша көмек ретінде ұсынылады. Бұл дайын білім мен идеяларды ұсыну емес,
оқушылардың өздерінің білім мен идеяларды құруы болып табылады.(Мұғалімге арналған нұсқаулық
9-бет)
Жоғарыда аталып көрсетілгендей, бұл курс бағдарламасы мұғалімге аса зор жауапкершілік жүктеп
отыр. Жауапкерішілікті дұрыс орындау үшін мұғалімнің бойында Шульманның «үш көмекшісі» деп
аталатын қасиеттердің қалыптасқаны дұрыс. [1, 7-б]. Олар: «бас» - «кәсіби түсінік тұғырлы теорияға
негізделген және оқыту мен оқушылар туралы жеткілікті білім болуын талап етеді. Сондай- ақ,
тәжірибені түсіну, дамыту, жетілдіру үшін дәлелдер, зерттеулер нәтижелерін қалай қолдану керктігін
білуді көздейді.
411

«Қол» - оқытудың тәжірибелік дағдылары. Бұл ілім жұмыс жүргізу, түзету және оқытуды бағалау
сияқты тәсілдер арқылы идеяларды түсіндіре білудің техникалық, тәжірибелік дағдылары мен тәсілдерін
білуді талап етеді. Сонымен қатар, ынталандыру, көтермелеу, шектеу, сабақтар кезеңдерін жоспарлау
және бағалау әдістемелерін меңгеру қажет. Жоғарыда аталған дағдылар болған жағдайда, мұғалім сабақ
үстінде оқушылардың оқуға ынтасы мен жоғары, сәйкес деңгейлерге қол жеткізуге ұмтылатындай
қолайлы орта қалыптастырып, оның тұрақтылығын қамтамасыз етері анық.
«Жүрек» - кәсіби тұтастылық. Мұғалімдер ұстаз мамандығының этикалық және моральдік
кұндылықтарын ұстанады. Демек, олар шыншыл, батыл, төзімді; оқушыларға аяушылық, мейірім және
құрмет көрсете білетін әділ адамдар. Мұғалімдер білім саласындағы өзге мамандармен өзара тығыз
байланыста болып, оқытудың басты құндылықтарын сезініп, қабылдау мен тұжырымды пікірлерді
бөлісуде ұтымды әрекеттер мен шынайы қарым-қатынас қалыптастыра алады [1, 8-б].
Бұл қаситтерді өз бойына сіңіріп, оларды іс жүзінде ұтымды қолдана білу тек құзырлы мұғалімнің
қолынан келеді. Құзырлы мұғалім сыни тұрғыдан ойлап, жаңалыққа жаны құштар болып, жаңа
идеяларды қабылдауға, сараптауға, қорытынды жасауға даяр болуы керек.
Курс барысында біздің тренерлеріміз осы қасиеттерді бойымызға алуан түрлі тапсырмаларды
орындату барысында, талқылаулар барысында сіңіре білді. Ал, біздер, күнделікті сабақтан ойсанамыздың өзгеріп жатақанын мойындадық. Осы курс бағдарламасында көрсетілген жеті модульді
жете игердік десек артық болмас. Олар:
- білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;
- сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;
- білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау;
- білім беруде ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалану;
- талантты және дарынды балаларды оқыту;
- оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту;
- білім берудегі басқару мен көшбасшылық.
Осы жеті модуль идеялары қазіргі таңда өте өзекті. Жеті модульдің барлығында қарастырылатын
идеяларды білім беру мен білім алудың жаңа тәсілдері деп санауға болатынына қарамастан, біз жаңа
әдістер ретінде «Диалог арқылы оқыту» мен «Қалай оқу керектігін үйретуді» ғана қарастырамыз, себебі
олар әлеуметтік сындарлық көзқарасымен тығыз байланысты [1, 12-б].
Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта дилогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен
Литлтон өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар олардың
білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетті. Зерттеулерде ересектермен интерактивті
қарым- қатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті
дамуына әсер ететіндігі айтылған [1, 38-б].
Әсіресе, мені қатты қызықтырғаны «диалог арқылы оқыту» болды. Осы курсқа дейін мен мән
бермеген идея екен. Сондықтан мен курстың мектептегі тәжірибе кезеңінде осы «диалогтік оқытуды»
қөбірек қолданып, зерттеуге тырыстым.
Диалогтік сөйлеудің арқасында оқушының тілі дамиды, басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсе
алады, өзінің сөйлеу мәнеріне үлкен мән беретін болады, өзге адамдардың пікірімен санасып үйренеді.
Орыс сыныбының оқушылары көбінесе, даяр мәтіндерді жаттап алып, әр түрлі тақырыптарда
диалогтік құра бермейді, тілдік қарым-қатынасқа аз түседі, себебі орыс сыныбы оқушыларының
мемлекеттік тілде сөйлеу аясы оқулық деңгейінде ғана қалып қояды. Ал «диалогтік оқыту» тәсілі
арқылы орыс сыныбының оқушылары сабақта диалогтік сөйлесуге жиі қатыса отырып, өздерінің
сөйлеу тілдерін дамыта алады. Диалогтік қарым-қатынасқа тек қарама-қарсы тұрған екі адамның
сөйлесуі ғана емес, сонымен бірге ортақ мақсатта, бірлескен жұмыс барысында туындаған сұрақтар мен
идеяларды ұсыну, талқылау барысында бірнеше адам қатыса алады. Диалогтің негізгі шарттарының біріалаңдаушылықтың болмауы, бірлесіп жұмыс істеу барысында әр оқушының пікірі, ойлары тыңдалса,
оқушыда сенімділік, еркіндік пайда болады және еш қымсынбай өз ойын ортаға сала алады. Монологқа
қарағанда, диалог оқушыларға қызық және диалогтік талқылауларға, диалогтік сөйлесулерге олар
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қызыға қатысады. Монолог оқушылардан тыңдау, берілген мәтін бойынша еш өзгеріссіз сөйлеуді талап
етсе, диалог эмоциялы, белсенді болуды, өз ойын қосуды талап етеді.
Диалогтің тағы бір ерекшелігі - мұғалім сабақта сөйлеушіден тыңдаушыға айналады. Мұғалім
оқушылардың сөзін бөлмей, аяғына дейін тыңдап, диалог барысында оқушыларды құптап тұрса, бұл
оқушыларға үлкен психологиялық көмек және диалог барысында жіберілген қателерге ескерту жасамай,
өзіне түртіп алып, содан кейін осы қателерге оқушылармен бірігіп талдау жасаса дұрыс болады. Диалог
келесі сызба арқылы жүзеге асады: «мұғалім-оқушы», «мұғалім-оқушылар», «оқушы-оқушы» , «оқушыоқушылар тобы». Диалог-сөйлеудің ең негізгі түрі. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ең қарапайым
түрі-амандасу. Амандасудан басталған қарым-қатынас ары қарай өрби түседі. Оқушылардың мәдениетті
сөйлеу тілін дамытуда диалогтің берері мол.
Мұғалім тіл дамыту сабақтарына аса жауапкершілікпен қарап, сабақты сапалы да қызықты және
түрлендіріп өткізсе, оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту үшін жасалған алғашқы қадам деп ойлаймын.
Сабақта тек оқулықтағы берілген мәтін, тапсырмалармен шектеліп қана қоймай, сонымен қатар әр
түрлі тақырыптарды өту барысында оқушыларды сөйлеуге, тілдік қарым-қатынасқа түсуге болатындай
жағдаяттар, қосымша тапсырмалар беру арқылы дамытуға болады.
Мысалы, «Қазақстанның экономикалық аймақтары» тақырыбын өту барысында оқушыларға
электронды оқулық арқылы «Ауылшаруашылық, өнеркәсіп, көлік» тақырыбындағы мәтін тыңдап,
түсінуге ұсынылды. Оқушылар бір рет тыңдағаннан кейін сұрақтар қойылды. Бұдан кейін тағы да мәтінді
тыңдап, топтарда талқылап, диалог ретінде мәтіннен түсінгендерін айту тапсырылды. Талқылап, диалог
дайындау үшін 5-7 минут уақыт берілді.
Диалогті топтар жұппен, төрт оқушы, үш оқушы болып айтып шықты. Диалог айту барысында
оқушылар әр түрлі жағдаяттарды таңдап алды. Мысалы, екінші топтың жағдаяты. Олар Қазақстанға
Испаниядан, Америкадан, Италиядан келген адамдар ретінде, Қазақстанның экономикасы бойынша
сұрақтар қойды. Айта кететін жайт, олардың диалогі эмоциялы, қызықты болды. Алеша, Сабина,
Сережа құрған диалогтерінде мынандай сұрақтарды қойды: «Қазақстанның экономикасы қазір қандай
деңгейде?», «Ауышаруашылығын дамыту үшін қандай жұмыстар жасалуда?», «Ал Америка экономикасы
қазір қалай дамып жатыр?», «Сіз Италия экономикасы туралы не айта аласыз?», Екінші, үшінші оқушы
бұл диалогті өрбітіп, Америка мен Италия экономикасы туралы айтып берді.
Бұл жерде тілдік қатысым туралы қазақ тілін оқытудың қарым-қатынас әдістемесін зерттеген ғалым
Ф.Оразбаева анықтамасын көрсеткім келіп тұр. «Қатысымда сұрақ берудің ерекшелігі зор, себебі сұрау
- ойды қозғалысқа келтіретін тәсіл. Адамның ойлауы, пікірі тек қана сұрау арқылы ғана ортаға шығады,
ақыл-ойын жұмыс істету үшін сұрақтарға мұқтаж болады, тілді үйрену ақыл –ойдағы сұрақтарға жауап
табуға бағытталғандықтан, үлкен мағынаға ие болады»,-дейді [2, 272 б]. Мен бұл пікірмен келісе отырып,
айтатыным: шын мәнінде сұрақ мағынасына қарай, тиімді, ой тудыратындай болса, үлкен жетістікке
жетуге болады.
Оқушының сын тұрғысынан ойлауын дамыту үшін жоғары деңгейдегі сұрақтарды қою керек.
Мысалы, «Қазақстанның экономикалық аймақтары» тақырыбын өткен кезде, келесі сұрақтарды қойдым:
«Экономика дегеніміз не?», «Экономикасыз өмір сүруге бола ма?», «Экономиканы қалай дамытуға
болады?». Мұнда атап көрсететін нәрсе - оқушылардың ойларының, идеяларының байлығы және рөлдік
диалогке де кірісе алатындары. Диалогтерді тыңдаған кезде байқағаным, олар дилогтің мазмұнына
сәйкес дауыс ырғағын өзгертіп, эмоциялы түрде шеберлікпен жеткізуге тырысады. Мен сабақ барысында
оқушылардың диалогтік және монологтік сөйлеуі кезінде бір-бірінің жұмыстарын өздеріне бағалатуды
енгіздім.
Бұның бірнеше себептері бар: біріншіден, оқушылар өз сыныптастарының сөйлесуін мұқият
тыңдайды, екіншіден, тыңдап түсіну икемділіктері мен дағдылары дамиды, үшіншіден, бағалайтын
болғандықтан, жіберілген қателерге де мән беріп отырады, төртіншіден, бағалау критерийлері бойынша
баға берген кезде тілдері дамиды, сын тұрғысынан ойлаулары да дамиды. Сабақтарда тек қана диалогтік
оқыту ғана емес, сонымен қатар, сын тұрғысынан ойлау, бағалау, дарынды балаларменжұмыс да жүзеге
асты. Сын тұрғысынан ойлау - диалогтің жағдаяттарын өздері тауып жатқан кезде, бағалау - бір413

бірінің жауаптарын бағалаған кезде, дарынды балалармен жұмыс - диалогтік тапсырмаларға әр түрлі
жағдаяттарды таңдап алу барысында жүзеге асты. Егер қазақ тілі сабақтарында оқушылардың еркін
сөйлеуіне жағдай туғызылып, олардың бастапқы қадамдарына мұғалім тарапынан қолдау көрсетілсе
және бағалаудың формативті түрі қолданылса, яғни мадақтау жиі айтылса, мұғалім шығармашылықпен
жұмыс істесе, оқушының сөйлеу мәдениетін дамытуға көп үлес қосылады деп сенуімізге болады.
Осы бағдарламада көрсетілген барлық стратегилар бүгінгі күні өте маңызды және оларды күнделікті
сабақта қолдану өз жемісін береді. Сын тұрғысынан ойлау, оқыту үшін және оқуды бағалау, оқытуда
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және дарынды балаларды оқыту,
оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу, білім берудегі басқару мен көшбасшылық
- барлығы да бір - бірінен бөліп-жарып қарауға болмайды. Бұл аталған стратегиялар бір -бірімен
байланысып, ұштасып жатыр. Аталған стратегияларды үнемі тереңірек зерттеп, саралап, іс жүзінде
қолданып көріп, әр сабақтан кейін мұғалім өзіне рефлективті есеп беріп, ұтымды, ұтымсыз жақтарын
көре білсе, сабақтан кейінгі оқушылардың ой-пікірлері ескерілсе, жүйелі жұмыс жүргізілсе, алдағы
уақытта айтарлықтай жетістікке жетерміз деген ойдамын.
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МҰҒАЛІМ
Тілеуова С. С.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Қазақстан Республикасы
Аннотация
Қазақстанның заманауи саясаты білімді қоғам дамуының ең маңызды қайнар көзіне жатқызады.
Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті және білімнің жоғары нәтижелілігіне ықпал ете алатын мәселелерді
шешу басым болып саналады. Бұл мақсаттарға жету үшін біздің мемлекетке көп нәрсе қажет, бірақ ең алдымен жаңа тұрпатты мұғалім даярлау қажет. Көп жылдар бойы жер бетінде соғыстар, шиеленістер және
апаттар болды, солай бола тұрса да мұғалім өзінің негізгі қызметі-оқыту мен тәрбиелеуді тоқтатқан жоқ.
Аннотация
Современная политика Казахстана относит образование к важнейшим источникам развития общества. В современных условиях приоритетным считается решение задач, способствующих повышению
эффективности и конкурентоспособности образования. Для реализации этих целей нашему государству
нужно многое, но прежде необходимо подготовить педагогов новой формации. На протяжении многих
лет на земле были войны, конфликты и катастрофы, но учитель по-прежнему не утратил своей основной
функции - обучать и воспитывать.
Abstract
Modern politics of Kazakhstan include education to the most important sources of society development.
In modern conditions, solving problems is foreground that enhances the efficiency and competitiveness of
education. To implement these goals, our government needs much, but first you need to prepare teachers of the
new formation. For many years, there were wars, conflicts and disasters, but the teacher still has not lost its basic
function - to train and educate.
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Қазақстан Республикасының жоғары педагогикалық білім беру тұжырымдамасында [2]“Жаңа
формацияның мұғалімі – ол кәсіптік дағды мен пагогикалық дарыны қалыптасқан, жаңалыққа құмар,
рухани дүниесі бай, шығармашылықпен жұмыс істейтін тұлға”, - деп көрсетілген. Осыған орай, бұған
қосымша, қазіргі кездегі заман талабына сай қоғамнан, өмірден өз орнын өз еркімен таңдай алатын,
экономикалық тұрғыдан еркін ойлау қабілеті бар, тығырықтан жол таба алатын, алдын-ала істің нәтижесін
болжай алатын іскер, тапқырлық қасиеті бар толыққанды, дарынды маманды қалыптастыру, тәрбиелеу,
даярлау десек, артық айтылмаған болар еді.
Еліміз ХХІ-ші жаңа ғасырда дамудың жаңа белесіне шыққан шақта Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан
халқына арнаған Жолдауында: білім саласында –мамандарды даярлаудың жаңа сапасына көшу;    ғылым
саласында – зерттеулерді әлемдік деңгейге шығару және ғылымды инновациялық процеске тікелей қосу
міндеттерін қойды [1].
Мұғалім ғасырлар бойы қоғамда ерекше орын алған, бағаланған, құрметке ие болған. Мұғалім көптеген
мамандықтар сияқты көне, ертеден келе жатқан мамандық, онда ұрпақтар сабақтастығының мыңжылдық
тәжірибесі жинақталған.
А.К.Макарованың айтуынша: “мамандықтар – бұл қоғамға қажетті, тарихи қалыптасқан іс-әрекет
формалары, оны орындау үшін адам білімдер мен дағдылар қосындысына сәйкес, қабілеттер мен кәсіби
маңызды сапаларға ие болуы керек”. Шын мәнінде педагог – бұл ұрпақтар арасындағы байланыстырушы
буын, қоғамдық тәжірибені тасушы. Жер бетінде қаншама жойқын соғыстар, кикілжің, апаттар болса да,
мұғалімнің негізгі қызметі, міндеті – оқыту мен тәрбиелеу өзгерген жоқ,
Сапалы қоғам саналы адамымен, тәрбиелі жастарымен ғана мықты. Сондықтан болашақта белсенді
қоғам мүшесі, елі, жері үшін жанын аямайтын азаматты, яғни бүгінгі жас жеткіншектерді заман талабына
сай оқыту, тәрбиелеу мәселелері күрделі міндеттердің алдыңғы қатарынан орын алады.
Атап айтсақ, мектеп бiтiрушi, оның бiлiмi мен бiлiктiлiгiнiң дәрежесi, тәртiп деңгейiнiң қандай болатынын мұғалiмнiң жұмыс мазмұны, қызметi, бiлiмi мен iскерлiгi, шеберлігі айқындайды, сайып келгенде,
мемлекеттiң ертеңгi күнi де соған байланысты.
«Мұғалімдері қандай болса, қоғамы да сондай» деген бұлжымас заңдылық ерте уақыттардың өзіндеақ, белгілі болған. Адамзат өркениетінің даму тарихында жақсы мектебі мен мұғалімдері бар мемлекеттер
ғана алға озып шыққан.
«Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы», «Айтушы ақылды болса, тыңдаушы данышпан болады»,
«Ұстаз білімді, өмірге құштар, қажет десеңіз, ержүрек болуы керек» деген Әбу-Насыр әл – Фарабидің,
«Адамға әсер ететін нәрсе - мектеп пен тәрбиеші» деген Ж.Аймауытовтың ойларынан шәкірт бойындағы
ұстамдылықпен тәрбиелілік көбіне ұстазға байланысты екендігі, нағыз мықты ұстаз ғана салауатты да
саналы, рухани бай, жан-жақты дамыған жеке тұлға калыптастыра алатындығы айқындалған.
Ескендір Зұлқарнайы бірде: «Даңқ пен абыройға кенелуіме мен бір адамға карыздармын, ол - өз
ұстазым, Аристотель» десе, Абылайхан Төле биді, ал Шәкәрім ұлы ақын Абайды «ұстазым» деп, шексіз
құрметтеп өткен [5].
ХХ ғасырдың ірі өкілі белгілі ағартушы Жүсіпбек Аймауытов ұстаз қызметін: «Балаларға білім берумен, тәрбиелеумен мұғалімнің қызметі тәмам болмайды. Ол балаларды тәрбиелеуге, үгіттеуге міндетті,
басқаша айтқанда, мұғалім қарапайым қызметкер емес, ол шәкірттердің алдағы өмірін өз басынан кешірген
тәжірибесіне сүйеніп, оларға келешекте өмірден аяғын шалыс басып, соққы жеп өкінбеске күні бұрын
сақтандыратын қорғаушы, қамқоры» деп сипаттаса, педагогика классиктерінің бірі «Мұғалімдік — қиялы
бай адамдарға жарасар мамандық» деген екен.
Ал бүгінгі таңдағы Жаңа Қазақстанның Жаңа Ұстазына қойылатын талаптардың да түп-тамыры,
мағынасы, біздіңше, осыған саяды. Педагогикада «екі жерде екі төрт» теңдігі сақталмайтындығы белгілі,
себебі, қоғамның талабы, мүддесі қалай бағытталса, нені талап етсе, мамандар даярлау ісі сол қоғамның
қажеттілігіне талабына сай жүргізілетіндігі анық.
XXI ғасыр мұғалімінің қабілеті мен дайындығы - жеке тұлғаның бүкіл өмір бойы дамуы мен әлеуметтік
әрекетіне қажетті мүмкіндік беретін тиісті деңгейде тереңдетілген білім берудің дамуының негізгі
тенденцияларының бірі болып табылады.
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Елбасы Н.Назарбаев атап көрсеткендей, ел болашағының кілті – бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Жас
ұрпақтың тағдыры болса, оларға сапалы білім, саналы тәрбие беретін ұстаздардың қолында. Осыған байланысты, Елбасы педагогикалық жоғары оқу орындарының алдына бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелей
алатын жаңа формация ұстазын дайындау міндетін қойып отыр [1].
Бастауыш мектептен бастап оқушыларға бiлiмнiң қыры мен сырын жетiк таныту, қабiлеттерiн шыңдау,
адамгершiлiк қасиеттерiн дарытып, жеке тұлғаға қажетті адами құндылықтар мен жақсы әдет-дағдыларды
бойларына сіңіріп, қалыптастыру – ұстаздар қауымының басты мiндетi екендігі айтпаса да түсінікті.
Мұндағы маңызды мәселе – жас өспiрiмдердi адамгершiлiктiк тұрғыдан тәрбиелеп, дамыту, саяси –
идеялық, еңбек, сапалы қасиеттер мен эстетикалық талғам, сезiмдердi де қалыптастыруды кешендi түрде
жүргiзу.
Кәсіби маман мұғалім даярлаудың негізгі бағыттары мен мән-мазмұны Президент Н.Ә.Назарбаев
бекіткен «Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында»
айқындалған. Бағдарлама білім саласында осы күнге дейін орын алып келген олқылықтардың орнын
толтыруға, еліміздегі білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, ел экономикасының тұрақты
өсуі үшін сапалы білім беруді қамтамасыз ету арқылы адам капиталын дамытуға қол жеткізуді көздеп
отыр. Сондай-ақ, бағдарлама барлық деңгейдегі білім беру жүйелерін қаржыландыруды жақсарту, педагог мәртебесін көтеру, мектепке дейінгі білім беру мен тәрбие, орта білім, техникалық және кәсіптік
білім, жоғары және жоғары мектептен кейінгі білім беру, тәрбие жұмысы және жастар саясаты тәрізді
мәселелерді түбегейлі шешу міндеттерін қамтиды.
Жаңа адамды қалыптастырудың көпқырлылығы мен күрделілігі қазіргі тәрбие теориясы мен тәжірибесі
үшін педагогикалық біліктілікті қажет етеді. Бұл бір жағынан педагогтың педагогикалық мәдениетінің
маңызды компоненті болса, екінші жағынан кәсіптік дамуы мен жетілдірудің алғы шарты [4].
Мұғалімнің жеке тұлғасының оқушылардың танымдық iс-әрекеттерiн ұйымдастыруда кәсiптiк
ұстаздық қызметке құндылық ретiнде қараудың мәнiсi үлкен.
Педагогикалық iс-әрекеттiң, қызметтiң құндылығы деп, мектеп, арнаулы орта бiлiм беру мекемелерi,
жоғары мектептердегi оқу-тәрбие процесiн оңтайландыруға ықпал ететiн идеялар, ғылыми тұжырымдар,
алдыңғы қатарлы iс-тәжiрибелердi айтуға болады. (Әрине, бұл тізіммен шектеліп қалуға болмайды).
Жаңа заманның педагогы ол - жаңалыққа құмар, үнемі жаңаны зерделеп, үйреніп, талпынатын, алған
теориялық білімін өз қызметінде, іс-тәжірибесінде шеберлікпен қолдана алатын ізденімпаз тұлға.
Маман мұғалім дайындаудағы педагогикалық процестің міндеті - оқыту мен тєрбиелеуге қажетті
әртүрлі педагогикалық міндеттерді шеше алатын студенттің жеке тұлғасын маман мұғалімге айналдыру,
оқу, білім беру барысында студенттердің кәсіби бағдарын қалыптастыру болып табылады. Сондықтан
кәсіби маман мұғалім дайындайтын жоғары оқу орындағы оқу – тәрбие, білім беру процесінде жаңа тиімді
әдістерді қолданумен шектеліп қана қоймай, пән мұғалімі ретінде студенттерді даярлаудың құрылымы
мен мазмұнына өзгеріс енгізуді, оқыту мен сабақ берудің технологиялық деңгейін жоғары дәрежеге
жеткізуін талап етеді. Осыған орай XXI ғасырда әртүрлі білім беру жүйесінің интеграциясымен алдыңғы
қатарлы педагогикалық іс-тәжірибелерді үйрену, енгізу қажеттілігі туындайды.
Қоғамның толыққанды, мәдениетті мүшесін қалыптастыру мен жеке тұлғасын дамыту үшін оқу пәнінің
әртүрлі тиімді әдіс, форма, технологияларын енгізу қажет. Бұл, өз кезегінде, қазіргі заманғы инновациялық
технологияларды оқу-тәрбие процесінде қолдану мұғалімнен үлкен кәсіби даярлықты талап етеді.
Пәнді жетік білу негіз болып табылады, пәнді терең, жақсы меңгермей, мазмұны мен мақсатын
бұрмаламай кез-келген инновацияны қолдану мүмкін емес. Күрделі ғылымның немесе пәннің фундаментальды негізін білмей, пәнді игермейінше мұғалімге оның ешқандай таланты көмектесе алмайды…
ЖОО-да барлық студенттерге бір жоспар бойынша бір бағдарламамен білім беріледі, оқытылады, бірақ
ЖОО–нын бітірген соң, әртүрлі дайындық деңгейінен өткен мұғалім болып шығады. Неге? Себебі студенттер берілген білімді, теорияны әртүрлі деңгейде қабылдап меңгереді. Оған қоса мектептен әртүрлі
дайындық деңгейімен келеді. Бұдан басқа өмір сүру, даму барысында әртүрлі факторлар: биологиялық,
әлеуметтік және т.б әсер етеді. Бұдан шығатын қорытынды көп қырлы білім беру жағдайында тез, әрі
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жеңіл бейімделіп, сапалы білім алуы үшін әрбір студентке жеке - даралап, қарым-қатынас жасаудың
қажеттілігі туындайды.
Жалпы білім беру мекемелерінің басымды мақсаттарының бірі - адамгершіліктік тұрғыдан рухани
дүниесі бай, гармониялық даму процесінде жетілген шығармашылық пен өзіндік бағалай білетін, істің
мәнін анықтау қабілеті бар жеке тұлғаны қалыптастыру.
Кез-келген оқыту, білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмысы оқушылар өмірі мен мұғалімдердің
кәсіби қызметтерінің маңызды элементі болып табылады. Бұған қоса жаңа ақпараттық технологиялар мен
әдістемелерді енгізе отырып, танымдық қызығушылықтарын дамыту; білім беру процесінің субектілерінің
бірлескен қызметтері барысында тәрбие жұмысын ізгілендіру.
Қазiргi кезде жалпы бiлiм, кәсiптiк бiлiм және жоғары мектептер алдында, маңызды, шешуiн
күттiрмейтiн оқу-тәрбие процесiнiң сапасын арттырумен тұтас педагогикалық процесте нақты өзгерiстер
енгiзу, кәсiби тұрғыдан даярлығы жоғары маман ұстаздар даярлау күн тәртібіндегі өзекті, маңызды
мәселердің бірі. Қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялық процестер мұғалім мамандарға қойылатын
талаптарды күшейтті, оларға жаңа күрделі міндеттер анықтады
«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырым-дамасына» сәйкес
білім алушылардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабілеттілігін қамта-масыз ету үшін кәсіптік дағдылар
алуына жағдай жасап, ақпараттық технологияларды енгізу орта білім жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі
болып табылады. Тұжырымдамада қойылған міндеттерді іске асырудың бір жолы болып, орта білім беруде оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес жоғары сатыдағы бейіндік және кәсіптік
бағдарлы оқыту жүйесін құру көрсетілген.
Өмірде адамдарға қойылатын талаптар секілді, мұғалімдерге де қойлатын кәсіби талаптар жүйесі бар.
Ол талаптарды орындамайынша, ол бәсекеге қабілетті, толыққанды маман мұғалім бола алмайды.
Қоғам мұғалімге үлкен сенім білдіре отырып, көптеген жауапкершілігі мол, талаптар қояды.
Жаңа ғасыр мұғалімі – адамгершілігі мол, рухани дүниесі бай, азаматтық жауапкершілікті сезінетін,
белсенді, бастамашыл, жасампаз, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, өз білімін жетілдіріп отыратын,
әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық, әдістемелік тұрғыдан алғанда дайындық деңгейі мен қарымқатынас мәдениеті жоғары, жеке тұлға.
Білім, баршаға белгілі, өзара байланысты үш үрдістің бірлігі: бірінші - қоғамдық құндылықтарды
жеке адамның меңгеріп, қабылдауы; екінші – тұлғаның белгілі бір құндылықтарды қабылдауына қажетті
білімді меңгеруі; үшінші – әлеуметтендіру, яғни тұлғаның азамат ретіндегі міндеттер мен құқықтарды
меңгеруі
Мұғалім білімнің құндылығын саналы түрде ұғынып, өз пәнін, әдістемені, педагогика мен
психологияны, заманауи педагогикалық технологияны жетік меңгеруі және өзінің жеке тұлғалық кәсіби
қасиеттерін үнемі жетілдіріп, шыңдап отыру қажет екенін саналы түрде ұғынуы тиіс.
«Бакалавр-магистр» жүйесінің бар мәнісі сонда, егер мұғалім өзін үнемі жетілдіріп отырмаса, ол маман
мұғалім болып қалыптаспайды. Алған білімдері өз құндылығын жоғалтады. Бұл өз кезегінде, бүгінгі
студент, ертеңгі мұғалім кәсібін үйренушілерге қатысты. Студент мектепке барғанда қандай мұғалім
болады, ол оқушыға не үйретеді? Мектепке қандай мұғалім керек, кімді дайындадық, қалай дайындадық?
Міне, осы сауалдар бүгінгі педагогикалық бағытта мамандар дайындайтын жоғары, арнаулы оқу
орындарының оқытушы-профессорларының алдында тұрған маңызды мәселе екендігі айқын.
Льюис Кэроллдың «Ғажайыптар әлеміндегі Алисасындағы» « Орныңда қалу үшін жүгіру қажет, ал
аздап алға жылжу үшін екі есе тез жүгіру керек» деген сөздері қазіргі кезде орынды болып тұр. Себебі,
ақпараттық ғасырда өмір сүріп жатырмыз, ақпараттар ағыны, жаңалықтар күн санап өмірімізге еніп жатыр, көлемі, мазмұны, саны көбейіп жатыр, сондықтан жаңа ғасыр маманы өзінің білімін, біліктілігін,
кәсіби шеберлігін үнемі жетілдіріп, шыңдап отыруы қажет 3..
Мұғалім өзінің оқушыларына белгілі бір білімдерді беріп қана қоймай, оларды ізденіске, зерттеу
жұмыстарымен шұғылдануға, мәселені шешудің міндеттері мен шешу жолдарын таба біліп, анықтап,
өздерінің ой-пікірлерін білдіріп, дәлелдей алуға, қиын да күрделі жағдайларда жол таба білуге үйретуі
қажет. Ал жоғарыда аталған, қойылған талаптарды орындамаса, мұғалім осы қасиеттер мен іскерліктерді
оқушы бойына қалыптастыра ала ма деген сұрақ еріксіз туындайды.
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Педагогикалық қызметтің белсенді әрекет етуші субьектісі ретіндегі мұғалімнің кәсіби сапалары
мен қасиеттері күрделі тұтас жүйе. Бұл жүйені мұғалімнің психологиялық, кәсіби-жеке тұлғалық образы
ретінде қарастыруға болады
ХҮІІ ғасырдағы атақты чех педагогы Я.А.Коменскийдің «Кімді, қалай, тез және тәуір оқытуға болады?» деген сұрағы қазіргі дәстүрлі «Не үшін?» (білім беру мақсаты), «Нені оқыту?» (білім беру мазмұны),
« Қалай оқыту?» ( оқыту әдістері) сұрақтарымен астасып жатыр емес пе?
Мектептегі білім беру мен Қазақстанда мұғалім мамандар даярлау мәселесіне бүгінгі таңда ерекше
мән беріліп отыр. Соның бір айғағы ретінде ҚР Білім және ғылым министрі Б.Т.Жұмағұлов «Ұстаздың
кәсібі мен мәртебесін көтеру – біздің басты міндеттеріміздің бірі. Бұл жұмысты үш бағытта істейтін боламыз. Екінші бағыт – педагогтердің біліктілігін арттыру. Әр мұғалім өз кәсібіне сай болуы қажет. Ол үшін
жыл сайын 73 мыңнан астам педагог біліктілігін арттыру курстарынан өтетін болады» - деп атап өткен.
XXI-ші ғасыр қатаң бәсеке ғасыры болғандықтан жалпы білім беру, оқу-тәрбие процесіне жаңа сапалық
өзгерістерді енгізіп отыру педагогикалық процеске қатысушылардың тікелей міндеті болып қала бермек.
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НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Тюкачева Л. В.
Школа-гимназия №1г. Шучинск
Республика Казахстан
Аңдатпа
Автор өз мектепіндегі тәжиребесіне сүйеніп, тәрбие процесін жоспарлау және сабақтан тыс
жұмыстарды ұйымдастырудағы педагогтің рөлін анықтайды.
Аннотация
Автор статьи рассказывает о роли педагога в планировании воспитательного процесса и организации
внеклассной деятельности на основе опыта в своей школе.
Abstract
The author describes the role of the teacher in planning and organization of the educational process of
extracurricular activities. The research is based on the author’s experience at school.
Великий русский педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу - школу
воспитания добрых чувств».
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В ХХI веке духовность человека, его творческий интеллект, открытость инновациям расцениваются
как основной капитал общества.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед
каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в
вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения.
Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных жизненных
ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе,
спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, подмена физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей, отсутствие
патриотического воспитания.
Перед каждым педагогм на сегодняшний день стоит задача – воспитать такого гражданина Республика
Казахстана, который знает и ценит его культурно-историческое наследие, любит свой родной край, готов
в нём жить, работать, быть достойным членом этого общества, патриотом своей родины.
Ещё Пирогов Н.И. писал: «Чтобы судить о ребёнке справедливо и верно, надо ... самим переселяться в
его духовный мир».
Все мы родом из детства. А детство и школа – во многом тождественные понятия. И в памяти каждого
из нас хранятся воспоминания о школьных друзьях, шалостях и проказах, двойках и пятерках в дневнике,
субботниках и волнующих школьных вечерах.
И счастливы те люди, в чьей памяти неизгладимый след оставили мудрые слова учителя, те, чья память
хранит самые добрые и теплые воспоминания о родной и любимой школе.
За свою более чем тридцатилетнюю историю наша школа стала для многих неким эталоном интеллигентности и духовности, храмом познаний и науки и, наконец, просто любимым вторым домом. Здесь
всегда рады гостям. Сюда приводят своих детей повзрослевшие ученики и отдают их в добрые ласковые
руки своих первых учителей. И не прерывается нить познания, постижения мудрости.
С раннего утра и до позднего вечера гудит многоголосый школьный улей. Череда уроков, классных
часов, дополнительных факультативов и кружков, спортивные секции и развивающие кружки, самостоятельная работа в библиотеке все это и называем мы, повзрослев, ностальгически – школьные годы.
И все же школа не только место, где наши дети получают образование. Именно здесь происходит духовно-нравственное формирование ребенка, осознание им себя гражданином своей страны.
Но первые уроки гражданственности и патриотизма дети получают в семье.
Именно в семье происходит формирование привычек, жизненных принципов. От того, как строятся
отношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на первом плане, зависит, какими вырастут
дети.
Истоки гражданственности детей - в нас, взрослых, нашей любви к Родине, в чувстве гордости за ее
успехи и искреннем стремлении разделить все ее заботы и беды, сохранить и умножить духовную и материальную культуру своего народа.
Сегодня и учителя, и родители откровенно говорят школьникам о трудностях, которые переживает
страна в период всемирного экономического кризиса. Но при этом важно показать детям, какой большой
путь не только экономического, но и культурного прогресса прошла она за годы независимости и какой
путь ей надо пройти при непосредственном участии наших детей. Роль семьи в современных условиях
возросла многократно: от нее во многом зависит сохранение у молодежи идеалов, цели в жизни. Важно
уберечь детей от злобности, нетерпимости, утраты здравого смысла, сформировать у них правильное отношение высоконравственной системы ценностей.
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами
счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших
детей было счастливым.
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Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синее-синее небо,
густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки
доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.
В нравственном воспитании учащихся весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.
Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского направлений,
а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке работы.
В этом плане в школе с детьми проводится немало различных мероприятий: беседы на этические темы,
чтение художественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. Традиционно проводятся посиделки с родителями, учащимися, конкурсы “Папа, мама и я – дружная семья”.
Интересно проходят предметные недели с подведением итогов: а это и концерты, и олимпиады, и научнопрактические конференции. Веселые старты, соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе
оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души. Большую работу проводит с
нашими учениками учителя физкультуры.
Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприятий была эффективной, необходимо, чтобы
каждое воздействие педагога имело силу формирующего.
Духовно-нравственное воспитание в школе-гимназии реализуется через цикл предметных спецкурсов
и учебно-воспитательную работу, поисковую, экскурсии, встречи памяти.
Предметные циклы включают:
- уроки русской словесности (цель: формирование ученика как субъекта возрождения духовной культуры)
- уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с ними, любящего Родину, свой народ)
- уроки естественно-научного цикла (познание мира и своего места в нем)
- уроки музыки, ИЗО, хореографии (погружение в мир культуры, познание красоты, воспитание чувства прекрасного)
- уроки физической культуры (формирование здорового образа жизни)
- уроки технологии (воспитание хозяйки домашнего очага, хозяина дома).
Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. Классные часы, праздники посвященные Дню Победы, празднование Дня языков, Наурыза, Дня солидарности народов Республика Казахстана все это оказывает положительное влияние на духовно-нравственное воспитание наших детей.
Традиционные праздники: народные игры, казахская кухня, традиции. Проведение праздников
по народному календарю, которые постепенно возвращаются в дома наших учеников. Дети знакомятся с
фольклором, обычаями и традициями своего народа.
Работа с семьей: Создание «школы для души и сердца» не только для детей, но и для родителей. Для
этого освоены новые формы работы с родителями: открыта «Школа для родителей», где практикуется
посещение любых уроков, совместные праздники, письма родителям, общение по телефону и в режиме
«online», индивидуальные консультации, родительские семинары, нестандартные родительские собрания
(конференции пап, задушевные разговоры с бабушками и дедушками).
Результатами воспитывающей деятельности в рамках системы духовно-нравственного воспитания являются:
- повышение эрудиции и интеллектуальное развитие;
- изменение духовно-нравственных ценностей воспитанников;
- проявление ответственности, инициативности, милосердия в поступках учащихся;
- формирование здорового эмоционально-психологического климата в коллективе;
- эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса и способности к творчеству через ознакомление с высокими образцами духовной культуры;
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У любой школы есть мечта. Мечта нашей школы - построить такой дом, в котором всем было бы комфортно и радостно. В любом доме складывается определенная система ценностей, так и в нашем школьном доме складывается система педагогических ценностей:
• Принимай и понимай ребенка таким, каков он есть.
• Помогай ребенку, когда он нуждается в твоей помощи.
• Не сравнивай одного с другим, а сравни его вчерашнего с ним сегодняшним.
• Не учи ребенка, а развивай его, поддерживай его позитивные устремления.
• Твори, заботься о его физическом и душевном здоровье, но не навреди.
Мы хотим, чтобы в нашей школе царил дух уважения, искренности, доверия, доброты, творчества,
заботы и любви. Чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично развитая личность, любящая свою
Родину, бережно относящаяся к традициям своих народов, осознающая приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья. Думается, что система нравственного развития личности учащегося нашей школы принесет свои плоды.
Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он
как человек состоялся. Великий русский педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе
одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств».
Хочется верить, что наша школа посеет в душе детей доброту, человечность, чуткость, доброжелательность, станет для детей школой «воспитания добрых чувств». И наши дети вырастут достойными гражданами своей страны, станут оплотом будущего Республика Казахстана!
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем
Республика Казахстана, о его молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера,
которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. Конкурентноспособную личность
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. К.Д.
Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания».
В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют
младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Самое сильное влияние на нравственное развитие школьника в процессе его обучения оказывает
личность учителя. Один и тот же жизненный идеал и принципы могут и должны связывать учителя и
ученика, иначе педагогическая цель не будет достигнута. Чтобы ученик поверил учителю, он должен быть
сам носителем духовных ценностей.
В нравственном воспитании педагог вооружает питомцев не только знаниями; он воздействует на них
своим поведением, всем своим обликом. Сердечность, чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость, честность, справедливость, любовь – обязательные качества учителя, которые должны стать – Профессиональными.
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Чтобы стать субъектом деятельности в духовно-нравственном воспитании детей, педагогу необходимо
самоопределиться в сфере духовной деятельности, стать объектом самопознания и саморазвития.
Проанализировав немалый опыт работы школы по духовно - нравственному образованию и воспитанию учащихся мы сделали для себя важные выводы:
• Стараться понять ребенка, видеть происходящее его глазами;
• Видеть в ребенке равноправную личность;
• Готовность критически отнестись к самому себе и открыто признать критику в свой адрес со
стороны детей.
Мы поняли, что наша главная задача- это общение с детьми, стремление к диалогу, желание найти альтернативный выход, всегда быть терпимым и вежливым. Может поэтому уже много лет наши ученики
являются участниками и призерами многих научных проектов и культурных конкурсов, Человек – это целый мир, океан, вселенная, в котором бушуют радости, переживания, огорчения... Так будем внимательны,
доброжелательны и мудры, чтобы этот мир становился более чистым, человечным
В послании Президента РК Нурсултана Назарбаева народу РК говорилось, что современное образование в РК нуждается в моделировании принципиально нового подхода в развитии гармоничной личности.
Таким образом, осуществляемые реформы в образовании приводят к выводу, что курс «Самопознание»
должен стать государственной образовательной программой духовно-нравственного воспитания в республике Республика Казахстан.
Предмет «Самопознание» предполагает целенаправленное, поэтапное воспитание и обучение детей,
подростков, молодежи в духе общечеловеческих ценностей, направлена на формирование целостной гармоничной личности Республика Казахстанского общества и решает задачи личностно-ориентированной
гуманной педагогики – учит простым истинам как стать Человеком, как построить добрые взаимоотношения с другими людьми, с окружающим миром, как жить в гармонии с собой и быть успешным, сохраняя
достоинство и человечность даже в самых сложных жизненных ситуациях.
Именно через образование мы хотим возродить в нашем обществе нравственно-духовные ценности,
чтобы каждый человек мог в полной мере реализовать заложенные в нем от рождения способности и тем
самым принести пользу не только нашему государству, но и всем людям на Земле“
Назарбаева Сара Алпысовна.
Уважаемые коллеги! От каждого из нас сегодня зависит будущее страны – наши дети! Мы должны
стремиться к тому, чтобы воспитывать умных, красивых душой и телом, доброжелательных и успешных в
жизни юных граждан, что является залогом нашего с вами успеха, успеха нашей Республики.
Позвольте пожелать Вам успешной, плодотворной работы, творчества, воплощение идей гуманизма,
любви и добра в конкретные дела формирования нового поколения суверенной Родины.
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«ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕГРАЦИЮ ПРЕДМЕТОВ И
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Тюкачева Л. В.
Школа-гимназия №1, г.Щучинск
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада автор пәндерді кіріктіру және заманауи білім технологиялары арқылы көп тілді тұлға
тәрбиелеудің тиімді жолдарын іздеу туралы айтады.
Аннотация
В данной статье автор рассказывает о поиске эффективных путей в воспитании полиязычной личности учащихся через интеграцию предметов и современные образовательные технологии.
Abstract
In this article, the author tells about the search for effective ways in educating multilingual personalities
through the integration of subjects and modern educational technologies.
«На горизонте еще не видно» – так отзываются многие специалисты о перспективах трехъязычия. В
будущем каждый Республика Казахстанец должен свободно говорить на казахском, русском и английском.
А вот кто поможет школьникам овладеть ими, пока остается большим вопросом. 2004 год, как ни один
другой на протяжении многих десятилетий, оказался самым «урожайным» на новшества в области отечественного образования. В тройку революционных изменений вошли единое национальное тестирование
(ЕНТ) – экзамен, совместивший выпускной и вступительный в вузы, промежуточная аттестация обучающихся в высших учебных заведениях страны.
Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация процесса поиска эффективных условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с другими культурами.
История общества показывает, что процветание общества зависит не только от экономики и техники и
даже не от общей культуры, а от культуры слова. И действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем культуры (в том числе и культуры слова) – главная проблема высшего
образования сегодня.
Реалии современного этапа развития общества, языковая ситуация в Республика Казахстане – многонациональном, с многовековой историей, в которой переплелись народы, нации, культуры, в настоящее
время диктуют необходимость разработки основных методических принципов и подходов к формированию коммуникабельной языковой личности.
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По мнению Президента Н.Назарбаева «...Республика Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… Поликультурность Республика Казахстана - это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов
Республика Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный Республика Казахстанский вариант развития поликультурности».
Поликультурное образование в Республике Республика Казахстан на сегодняшний момент является
одним из главных направлений в системе высшего образования. Именно школы являются важнейшим
этапом в процессе формирования и развития поликультурной личности, этапом, когда осознанно формируются основные ценности и жизненные принципы. Именно школа способна предоставить ученику благоприятную среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития гуманистических общечеловеческих
качеств личности с возможностью полной реализации его национально-культурных, этнических потребностей.
Следует заметить, что в современных условиях образ жизни человека определенным образом унифицируется, стираются многие национальные различия, теряется связь человека со своими корнями, обесценивается нравственный опыт предыдущих поколений. Поэтому перед педагогами стоит важнейшая задача – использовать весь свой уникальный опыт и знания культурных традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры в создании благоприятной образовательной и воспитательной
среды, способствующей формированию социально-активной личности.
Для решения этой задачи педагогам, на мой взгляд, необходимо:
1. Способствовать формированию общегражданских ценностей личности, активной гражданской позиции, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций.
2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости за свою Родину.
3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной установки личности.
4. Развивать положительное отношение к культурным ценностям Республика Казахстанского общества
на основе изучения мировой художественной литературы.
5. Формировать представление о здоровом образе жизни, привлекать к участию в культурно-спортивных мероприятиях.
В своем ежегодном послании народу Республика Казахстана Президент нашей республики
Н.А.Назарбаев выделил главной задачей сферы образования расширение предоставления качественных
образовательных услуг. Одним из пунктов данной задачи является ускорение реализации культурного
проекта «Триединство языков» («Тілдердің ұш тұғырлылығы»). В связи с этим главой нашего государства
поставлена цель - разработать и внедрить на основе международного опыта самые современные программы и методики обучения языкам, разработать лучшие инновационные методические и практические пособия, аудио-видеоматериалы, способствующие эффективному изучению государственного языка.
Портрет современного выпускника школы - это личность, владеющая наряду с казахским языком, как
государственным, русским, как языком межнационального общения и одним из иностранных языков, как
средством общекультурного развития.
В «Концепции развития образования РК» особая роль и место определяется полиязычному образованию, как действенному инструменту подготовки молодого поколения и жизнедеятельности в условиях
взаимосвязанного и взаимозависимого мира.
Реализуя послание президента, наше государство уделяет большое внимание и средства для решения
задач по полиязычному воспитанию личности, владеющей не менее чем тремя языками.
С этой целью с 2007 года в Бурабайском районе, была организована творческая группа учителей языковых дисциплин, в которую вошли педагоги школ города и района, преподающие казахский, русский и
иностранные языки и при этом владеющие сами двумя и более языками. Руководителем данной творческой группы является учитель английского языка с высшей категорией школы – гимназии №1 Мусаипова
Алия Каиркеновна.
Цель работы творческой группы является поиск эффективных путей в воспитании полиязычной личности учащихся через интеграцию предметов и современные образовательные технологии. На заседаниях
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творческой группы обсуждались вопросы по улучшению качества преподавания языковых дисциплин,
преподавания иностранного с опорой на родной язык, когда происходит процесс взаимосвязи трех языков,
а, следовательно, взаимообучаемости и интеграции; изучение передового опыта и передача его молодым
педагогам.
В последнее время образовательное пространство Республика Казахстана бурно заполняется новейшими технологиями. В нашей школе регулярно проводятся мероприятия по внедрению новых информационных технологий обучения. В школе успешно функционирует мультимедийный кабинет и 7 кабинетов с интерактивной доской. В школе имеются комплекты учебников нового типа - электронные. Примером таких
электронных учебников может служить сингапурская программа MERITS, предназначенная для изучения
казахского, русского и английского языков. Программа представляет собой пакет комбинированных электронных учебников, которые включают демонстрационно - тренировочный, контрольно - тренировочный
и тестирующий модули. Программа MERITS позволяет наиболее эффективно и быстро ввести учебную
информацию, обеспечить тренировку, контроль за ходом обучения, содержит тесты для проверки знаний
лексики, грамматики всех трех языков; программа способствует развитию устной и письменной речи.
MERITS - легкий в использовании, он делает учебный процесс более интересным для учащихся за счет их
активного участия в нем. Огромная роль отводится информационным технологиям и в сфере организации
самостоятельной работы с целью изучения и овладения языками. Они становятся основой для метода проектов, для самостоятельной учебно – исследовательской деятельности. Рождаются проекты, в которых
дети совместно с педагогами - предметниками изучают структуру языка, культуру страны изучаемого языка. Так, на конкурс научных проектов ежегодно представляются ряд проектов полиязычного направления.
В нашем районе проводятся конкурсы «Одаренный учитель – одаренным детям», «Лингвистическая
олимпиада», где активное участие принимают лучшие учащиеся школ, владеющие не только родным, но
и серьезно изучающие иностранные языки. Наши учащиеся успешно выступают на таких конкурсах и
занимают призовые места. На протяжении нескольких лет учащиеся принимают участие в различных интеллектуальных международных марафонах - «Английский бульдог», «Русский медвежонок», «Ақ бота»,
и другие.
Одним из новейших направлений в последнее время является – использование интерактивных технологий в процессе обучения языкам. Поистине революционным является интерактивная доска, которая
помогает педагогу в короткий срок представить большой объем информации на любом языке, активно и
красочно комментировать, вести полноценную работу с любым языковым материалом. За последнее время на базе школы – гимназии №1 были проведены ряд семинаров – тренингов для учителей языковых дисциплин по использованию программы MERITS; демонстрация возможностей интерактивной доски в целях развития полиязычия, семинары районного, областного и республиканского уровней с демонстрацией
интегрированных уроков, внеклассных мероприятий, а также лекции для слушателей областных курсов
повышения квалификации, открытый урок в режиме on line, который прошел на высоком методическом,
техническом уровне. Подробные отзывы об этом уроке были опубликованы на страницах «Республика
Казахстанской правды».
В 2009 году в кабинете английского языка была установлена интерактивная доска с программным обеспечением для обучения школьников английскому языку иностранным преподавателем.
Согласно президентской программе о привлечении иностранных преподавателй для обучения школьников Республика Казахстана иностранному языку, в нашей школе на протяжении трёх лет работают дипломированные специалисты из таких стран как Марокко, Нигерия и Филиппины. Они проводят дополнительные занятия для учащихся нашей школы, не только обучая их языку, но и, готовя их для участия в
языковых конкурсах разного уровня, а также занимаются проектной деятельностью.
Проектная деятельность стала неотъемлемой частью в работе с одарёнными детьми в школе – гимназии
№1. На протяжении нескольких лет в нашей школе успешно работает УНИО «Аль Бируни», в которое
входят дети с научным складом ума, желающие заниматься научной деятельностью и собирающиеся продолжить данную работу в ВУЗах Республика Казахстана и дальнего зарубежья.
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Звёздным годом для школьного научного общества стал 2010 год, когда сразу трое учащихся нашей
школы стали призёрами республиканских научных соревнований школьников и заняли первое, второе и
третьи места, сорвав весь пьедестал и прославив родную школу и своих учителей на всю республику. Это
Оразалы Шынгыс - 1 место, Кусаинов Санжар – 2 место, Чикризов Владимир - 3 место.
В 2011 году учащийся Оразалы Шынгыс, Кызымбаева Асель на областном конкурсе научных соревнований школьников успешно защитили проекты по языкознанию, где консультантом был преподаватель
английского языка из Нигерии Амода Джалил.
В этом году, благодаря международному сотрудничеству, мы успешно вышли на международный уровень. Учащийся школы Кусаинов Санжар достойно выступил и стал обладателем Гран-при в конкурсе
молодых ученых в г.Сеул Кореи, что позволяет ему обучаться в ВУЗе Сеула.
В этом году впервые в нашем районе состоялись дебаты в английской лиге, где наши учащиеся показали прекрасные знания иностранного языка.
Все вышеперечисленные новшества современной педагогики способствуют тому, что наши дети добиваются хороших результатов при сдаче ЕНТ, где с каждым годом все больше учащихся выбирают пятым
предметом иностранный язык. С каждым годом повышается активность детей школы – гимназии №1 в
участии в предметных олимпиадах, которые проводятся в пять туров, где учащиеся также добиваются
хороших результатов в предметах гуманитарного цикла и в языковых дисциплинах. Об этом говорят призовые результаты по казахскому языку, русскому языку и литературе учащихся школы – гимназии №1.
Хорошие знания языков выпускниками школы – гимназии №1 помогают им при поступлении в языковые
ВУЗы Республика Казахстана, России и дальнего зарубежья. Многие выпускники школы выбирают своей
будущей специальностью языки.
Высокие знания учащихся школы - гимназии №1 позволяют успешно обучаться выпускникам по программе «Болашак». Наши выпускники обучаются в Канаде - Хаким Зарина, в Великобритании – Сейткасова Асель, Бабажанова Гульнара, в Италии – Салыкова Динара, во Франции – Микишев Джанет.
Многие выпускники обучаются в ВУЗах дальнего и ближнего зарубежья: Канафин Данияр, Канафина
Айгерим обучаются в Британской академии в Лондоне, а также в ВУЗах Китая – Аубакиров Руслан, Темирханов Хасан, Темирханов Султан, Ширманкин Максим, Сыздыкова Индира. Контарбаев Батырбек в
этом году зачислен в военную академию США.
Ученики нашей школы успешно продолжают обучение в учебных заведениях, где практикуется обучение на иностранном языке: Назарбаев университет (Орнов Нурсултан), Назарбаев интеллектуальная
школа (НИШ) г.Кокшетау (7 учащихся), в казахско-турейком лицее (5 учащихся), в республиканской физико – математической школе г. Алматы (2 учащихся), в IT университете г. Алматы (Чикризов Владимир),
в зарубежных закрытых школах Малайзии, Китая (2 учащихся).
Учащиеся нашей школы за особые достижения в учебе и общественной деятельности внесены в книгу
«Надежды Республика Казахстана. Лучшие учащиеся республики 2010-2011 гг.», «Одаренные дети – будущее Республика Казахстана» 2012г.
Работа над воспитанием полиязычной личности молодого поколения нашей республики в школе –
гимназии №1 будет планомерно продолжаться, для того чтобы воспитать молодых профессионалов, которые смогли бы найти свое место в происходящих в стране процессах и принять самое активное участие
в строительстве будущего.
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К НЕПРЕРЫВНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ
Уваров А. Ю.
Федеральный институт развития образования
Министерства образования и науки РФ
Россия
Аңдатпа
Педагогикалық тәжірбиенің жылдам өзгеруімен байланысты дәстүрлі мұғалімдерді қайта даярлау курстарының жүйесі де өзгеруде. ЮНЕСКО ұсынысы және мұғалімдердің АКТ құзіреттілігі
мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуына бағытталған.Мұғалімдерді сертификаттаудың жаңа жүйесі
мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуына негіз болады.
Аннотация
В условиях быстрого обновления педагогических практик традиционная система курсовой подготовки учителей уходит в прошлое. Рекомендации ЮНЕСКО по ИКТ компетентности учителей (UNESCO
ICT CFT) ориентирует на непрерывное профессиональное развитие учителей. Новая система сертификации учителей, основанная на признанных международных стандартах, может стать основой для построения системы непрерывного профессионального развития педагогов.
Аbstract
The educational practices are changing fast in ICT reach environment of the modern school. UNESCO ICT
CFT provides a good basis to move from traditional course oriented to persistent teacher’s professional development system. The use of new internationally recognized system for teacher’s professional ICT competence
can become a basis for creation of new approach to uninterrupted, continuous professional development for all
teachers.
Новый этап информатизации школы, который разворачивается во втором десятилетие XXI века,
делает акцент на внедрении и освоении новых педагогических практик, которые поддержаны новыми

427

информационными технологиями [1]. Эти практики нашли свое отражение во второй редакции рекомендаций ЮНЕСКО по ИКТ компетентности учителей (ICT CFT) [2] и служат основой для трансформации традиционной курсовой подготовки учителей. Новый подход к формированию педагогической
ИКТ-компетентности работников школы естественно использовать для всех областей профессионального развития. Рассмотрим возможности совершенствования системы повышения квалификации (профессионального развития) педагогов, которые открываются с появлением второй редакции ICT CFT и
выполняемых на её основе разработок [3, 4].
Курсовая система повышения квалификации учителей
Традиционная система повышения квалификации работников образования (педагогов) предполагает
проведение регулярных (раз в несколько лет) курсов повышения квалификации, где педагоги знакомятся
с изменениями в профессиональной области за прошедшие годы. Пока эти изменения были сравнительно
медленны, система курсовой подготовки, в целом, удовлетворяла потребностям школы. Сегодня процесс
преобразований в школе существенно ускорился. Информатизация образования ведет к обновлению образовательных результатов, организационных форм и средств учебной работы. Появляются новые, высоко
результативные педагогические практики и информационные инструменты, расширяется доступ в Интернет. Педагоги вынуждены постоянно осваивать новые методы и инструменты профессиональной работы.
Особенно остро эта проблема встает в связи с развернувшимся по всему миру переходом школы на новые
образовательные стандарты, развивающейся тенденцией к распространению индивидуализированных моделей образовательной работы, педагогическому освоению ИКТ. В России, где за последнее десятилетие
сотни тысяч педагогов неоднократно прошли различные курсы «компьютерной грамотности», особенно
ощутимы их недостатки:
• усредненные программы подготовки не учитывают пробелов, которые требуют внимание для
одних слушателей, а другим – предлагают уже знакомый ранее материал.
• сертификаты о прохождении курсов фиксируют количество «учебных часов», а не образовательные результаты в форме вновь приобретенных профессиональных компетентностей.
• успешное завершение тех или иных курсов не фиксируется в сопоставимых образовательных
результатах, что существенно затрудняет построение непрерывно модульной системы повышения квалификации педагогов.
• Крайне низкая результативность такой работы проявляется, в том числе:
• в медленном освоении массовой школой новых информационных и педагогических технологий,
• в снижении интереса школьников к учебе, в формировании отрицательного отношения к «отставшей от жизни школе».
В результате, достижения, на которые школа ориентирует учащихся, не олицетворяют для них освоения жизненно важных умений, изменения социального статуса. Они не ведут к приобретению нового опыта, открытию новых перспектив и изменению в жизненных планах. Переход высоким образовательным
стандартам неосуществим без модернизации традиционной курсовой системы профессионального развития педагогов, без использования в этой работе индивидуализированных образовательных траекторий.
Рекомендации ЮНЕСКО
В мире эти проблемы хорошо осознаны. На их решения были также направлены усилия ЮНЕСКО по
разработке требований к педагогической ИКТ компетентности педагогов (ICT-CFT). Несмотря на название, навыки работы с компьютерами (ИКТ компетентность) здесь не самое главное. В центре внимания
находятся новые педагогические подходы, методика и организация образовательного процесса, которые
необходимы педагогам для того, чтобы результативно использовать ИКТ и цифровые образовательные
ресурсы для совершенствования образовательного процесса, сотрудничества с коллегами, формирования
у каждого в лидерской позиции в области совершенствования работы школы.
Вторая редакция рекомендацию ЮНЕСКО по ICT-CFT, которая опубликована год назад [2], уже стала
признанным инструментом, который позволяет зафиксировать педагогическую ИКТ компетентность, необходимую каждому педагогу, как лидеру инновационных процессов в своей школе, разработать необходимые учебно-методические материалы и использовать этот подход по всему миру. Завершившийся этап
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разработка ICT-CFT позволяет:
•
Задать основные требования к современной подготовке педагогов, которые достаточны для разработки повсеместно доступных учебно-методических ресурсов и обеспечить достижение этих требований каждым педагогом.
•
Подготовить квалификационные инструменты для оценивания готовности отдельных педагогов
интегрировать ИКТ в свою повседневную работу.
•
Согласовать понятийный аппарат и представления об использовании ИКТ для профессионального развития педагогов на международном уровне.
•
Создать систему непрерывного индивидуализированного профессионального развития педагогов, которая помогает осваивать современные педагогические представления, продуктивно сотрудничать
с коллегами, применять ИКТ для развертывания инновационных процессов с учетом развития процесса
информатизации в конкретной школе.
Выполненная разработка открывает новые перспективы для совершенствования традиционной системы повышения квалификации учителей. Она создает условия для перехода к индивидуализированной системе профессионального развития учителей, которая основана на широком использовании средств ИКТ
и дистанционных образовательных технологий.
Создание под эгидой ЮНЕСКО Стандартов и основанной на них международной системы сертификации педагогов открывает возможности для построения во всех странах членах ЮНЕСКО национальных
интегрированных систем для непрерывного профессионального развития педагогов, которые:
•
действуют под контролем национальных правительств (органов управления образованием) и используют принятые в стране (регионе) государственные языки,
•
учитывают местные особенности и хорошо соотносятся с международными стандартами,
•
в полной мере используют потенциал новых информационных технологий, существенно сокращают расходы на функционирование системы профессионального развития учителей и качественно (измеримо) повышают ее результативность,
•
позволяют осуществлять непрерывную модульную подготовку педагогов, которая вступает в
действие по мере того, как у них возникает потребность в такой подготовке (например, по мере внедрения
новых образовательных стандартов),
•
задают рамку для оперативного обновления требований к профессиональной подготовки педагогов по мере развития новых педагогических и информационных технологий.
Появление общепринятых требований, которые охватывают весь диапазон педагогических практик с
использованием ИКТ, включая еще только зарождающиеся, позволяет работникам образования различных стран использовать согласованные механизмы для анализа результатов использования выполненной
разработки и ее последовательного совершенствования. Появляются инструменты для оценки учебно-методических материалов для подготовки педагогов, которые разработаны различными независимыми провайдерами, оценки работы самих провайдеров, которые работают в области профессионального развития
педагогов.
Система непрерывного профессионального развития педагогов
Рекомендации ЮНЕСКО по ICT CFT побуждают к появлению международной системы их сертификации, создают условия для качественного обновления традиционных подходов к повышению квалификации, профессиональному развитию и аттестации педагогов.
•
Одна их таких разработок выполнена корпорацией Microsoft, которая вместе с Intel и Cisco выступала в качестве партнеров ЮНЕСКО по созданию ICT CFT. Пилотные испытания этой разработки
уже начались в России [4]. Ожидается, что до конца года эта разработка будет доступна всем учителям на
портале программы Партнерство в образовании. Используя универсальную базу данных для оценки педагогической ИКТ компетентности, она даст возможность педагогам различных стран с помощью Интернет
получить доступ к учебным материалам, единым оценочным процедурам и инструментам. В результате
автоматизированной компьютерной оценки уровня своей подготовки они (пре-тест) учителя получают
информацию о том:
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в какой мере их профессиональные знания и навыки соответствуют международным стандартам,

каковы пробелы в их подготовке (если они есть),

какие вопросы им рекомендуется изучить дополнительно,

где найти необходимые для этого высококачественные учебно-методические материалы, которые
прошли сертификацию ЮНЕСКО.
Оценка уровня подготовки педагогов – достаточно известная задача, которая уже решается на практике. Появление рекомендаций ЮНЕСКО и международно признанной сертификации педагогов на их основе с использованием Интернет порождает качественно новые условия. Органы управления образованием
получают возможность строить действующие на уровне мировых стандартов интегрированные системы
непрерывного профессионального развития педагогов в стране или отдельных регионах, а образовательные учреждения – на деле решать задачи подготовки выпускников к работе в условиях инновационной
экономики. Такая разработка включает в себя достаточно много сложных аспектов, однако ее общую
концепцию можно представить в виде семи шагов.
1. Органы управления образованием устанавливают стандарты для профессиональной подготовки
педагогов. В зависимости от условий конкретной страны, они могут совпадать со стандартами ЮНЕСКО,
превосходить или быть ниже международных стандартов по тем или иным аспектам.
2. Работники образовательных учреждений используют автоматизированную систему сертификации для выявления пробелов своей подготовки или определения требований к ее повышению.
3. Разработчики системы предоставляют библиотеку учебно-методических ресурсов, которые позволяют педагогам получить необходимую подготовку.
4. Педагоги повышают свою компетентность, используя рекомендованные ресурсы, а также методическую поддержку своих коллег в сетевых образовательных сообществах и на местах в рамках смешанного обучения (blended learning).
5. После того, рекомендованный материал освоен, педагоги проходят очередное тестирование и получают сертификат о приобретении соответствующей компетентности.
6. В ходе использования приобретенных знаний, умений и навыков в ходе своей профессиональной
работы, педагоги получают необходимую методическую поддержку, как в школе, так и в рамках сетевых
профессиональных сообществ к которым они принадлежат.
7. Педагоги повторяют описанный цикл работы по своему профессиональному развитию в соответствие с индивидуальными планами по мере того, как у них возникает потребность в повышении своей
квалификации. Последнее может быть обусловлено, например:
• развитием инновационных процессов в школе,
• необходимостью в освоении новых педагогических технологий,
• появлением на рабочем мести новых технологических решений и т.п.
Интегрированная система для непрерывного профессионального развития педагогов может решать не
только задачи обеспечения педагогической ИКТ компетентности, но и другие задачи профессионального развития педагогов (освоение новых педагогических технологий, специальная предметная подготовка
и т.п.). Методические, организационные и технологические решения, использованные и отработанные в
рамках построения такой системы на основе ICT-CFT, могут быть успешно использованы для построения
всеобъемлющей системы профессионального развития каждого педагога в стране по всем направлениям
(воспитание, методика и предметное содержание).
Заключение
Разработка национальных интегрированных систем для непрерывного профессионального развития
педагогов достаточно сложная и наукоемкая задача. Ее решение может стать существенно быстрее, проще
и дешевле, если:
• в полной мере использовать результаты закончившейся программы ЮНЕСКО,
• объединить между собой опыт и ресурсы отдельных стран с ресурсами и опытом международных
бизнес партнеров (которые уже имеют соответствующие наработки).
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Главные задачи каждой из стран-партнеров:
•
обеспечить участие экспертов в разработке новой системы,
•
осуществить аутентичный перевод всех необходимых для работы системы материалов на родной
язык,
•
решить организационные и нормативные проблемы, связанные с использованием международных стандартов, инструментов и материалов в учреждениях образования,
•
подготовить и провести широкомасштабный эксперимент по использованию и оценке интегрированной системы непрерывного профессионального развития педагогов в области педагогической ИКТ
компетентности,
•
осуществлять мониторинг и развитие интегрированной системы непрерывного профессионального развития педагогов в координации с партнерами с учетом местных реалий, накапливаемого опыта и.
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Старший менеджер
Центра педагогического мастерства
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
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Аңдатпа
Мақалада оқытудың тиімді принциптері қарастырылады. Олар Педагогикалық шеберлік орталығында
Кембридж Университетінің эксперттерінің қатысуымен жүргізілген курстардың өтілу барысы жайлы
өз ой толғанысыма негізделген. Сонымен қатар оқытудың барысы, әдісі, стратегиялары және курста
қолданылу жолдары сипатталады.
Аннотация
В статье рассматриваются принципы эффективного обучения, основанные на собственных рассуждениях о курсах обучения тренеров, проводимые Центром педагогического мастерства с участием
экспертов Факультета образования Кембриджского университета. Также описывается ход обучения,
методы, стратегии, применяемые на курсах.
Abstractt
The paper describes the principles of effective teaching based on my own reasoning about the training
courses of coaches, conducted by the Centre of Excellence with experts of the Faculty of Education, University of
Cambridge. Also, developments, methods, strategies and ways of teaching in the course are described.
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В современном мире, сотрясаемом глобальными катаклизмами и кризисами, трудно переоценить значение личности, обладающей лидерскими качествами, способной и желающей учиться, мыслящей свободно вне рамок и шаблонов. Мир стоит на пороге глобальных преобразований.
В этой связи, любое государство делает ставку на молодое поколение, как на локомотив новаторства
и инноваций. Республика Казахстан не является исключением. Н.А. Назарбаев, предлагая реализовать национальный проект «Интеллектуальная нация - 2020», отмечает важность того, чтобы «…наша молодежь
умела не только получать, но и создавать новые знания. Самым ценным знанием сегодня становится
креативное мышление, умение перерабатывать знания, рождать новые решения, технологии и инновации».
В основе любой организации образования стоят две личности: личность ученика и личность учителя.
Уделяя огромное внимание ученикам, нельзя забывать и о повышении профессионального мастерства педагогов. Одним из таких проектов, является Республика Казахстанско-британский проект повышения квалификации педагогических работников по трехуровневой программе: третий (базовый), второй (средний),
первый (продвинутый), разработанной Центром педагогического мастерства (далее - Центр) совместно с
экспертами Международного Экзаменационного Совета и Факультетом образования Кембриджского университета. Мне посчастливилось учиться на курсах по программам третьего и второго уровней, поистино
у великих ученых-педагогов Кембриджского университета Фэй Тернер и Мораг Мориссон.
Данная статья предоставляет возможность размышления о теоретическом материале, которому нас
обучали эксперты Кембриджского университета (далее – тренеры). Курсы на всех уровнях программы
проводились в форме двух аудиторных этапов и практики в школе, которая позволила реализовать конкретные задания в период практики. Каждый уровень курса предоставил слушателям опыт разнообразного обучения и методов преподавания. Основная часть программы курса сосредоточена на новых подходах
к преподаванию и обучению, модулям «Оценивание для обучения и оценивание обучения», «Управление
и лидерство в обучении», «Обучение критическому мышлению», особое внимание обращено на обучение
талантливых и одаренных учеников, на обучение связанное с возрастными особенностями и стадиями обучения, использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании и обучении [1].
Лучший международный опыт обучения и преподавания, представленный тренерами был направлен на
развитие понимания и применения, чтобы Республика Казахстанские учителя республики могли продолжать разрабатывать и внедрять новые подходы преподавания и обучения, развивать профессиональное
мастерство других учителей путем коучинга и наставничества. Программа курсов расширила мои теоретические знания об обучении и преподавании, кроеме этого изменило мое отношение к практическим навыкам, полученным в годы работы в школе, отношение к оцениванию для обучения и оценивание обучения,
я получила большой опыт в проведении «исследования в действии» и рефлексии. На протяжении всего
обучения, наблюдалась работа вовлеченных тренеров, которые направляли и поддерживали нас т.е. слушателей, предоставляли возможность принимать правильные и неправильные решения, видеть ценность
совместных действий, думать, понимать и развиваться.
Хочется отметить эффективность обучения и принципы, формирующие основу обучения на курсах.
Уместно вспомнить слова доктора философских наук, профессор Стокгольмской школы экономики Лоуренс Стаут ( Lawrence W. Stout), «Успешное обучение начинается со знания основных концепций обучения.
Они состоят в том, что обучение основано на взаимоотношениях, оно представляет собой естественный процесс, оно необходимо, индивидуально, требует определенных усилий, заразительно и тесно связано с практикой» [2].
Во первых, обучение на тренерских курсах было основано на тесных взаимоотношениях между слушателями и тренерами. Неважно, что тренер имеет больше образования или опыта, хотя чаще всего мы
именно так думаем о квалификации учителя или тренера. Важно, что основой обучения является просто доверие. Доверие приходит тогда, когда есть профессиональное мастерство, учитель обладает необходимыми знаниями, владеет новыми технологиями и приемами, коммуникабелен. Если доверия нет,
обучение просто невозможно. Обучение на тренерских курсах подкреплялось интерактивной беседой, в
совместной групповой работе слушатели приобретали знания, достигали взаимопонимания при рассмо-
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трении вопросов, развивали чувство вовлеченности и ответственности за свое личное обучение. Кроме
всего, учителя создавали климат в группе, способствующий исследованию и взаимному сотрудничеству
для обучения [2].
Во вторых, обучение на курсах было естественным процессом. Мы впитывали массу новой информации: физическое окружение, новые коллеги, нюансы новых обязанностей. Все это происходило само
собой – мы учились естественно. Но, как сказал Уинстон Черчилль, «я всегда готов учиться, но не всегда
готов к тому, чтобы меня учили».
В третьих, обучение на курсах было необходимо - это была наша фундаментальная внутренняя потребность. Большинство людей, знакомых с иерархией потребностей Маслоу, полагают, что эта иерархия
– довольно жесткая структура, и, прежде чем обращать внимание на потребности и отношениях, нужно
удовлетворить социальные потребности, а до них нужно удовлетворить физиологические потребности и
т.д. Однако в трудах, рассматривающих теорию Маслоу, редко упоминается о том, что существует и две
других потребности: свободно задавать вопросы и свободно самовыражаться, а также потребность
знать и понимать. Другими словами, в основе всех потребностей лежит потребность в обучении. На ней
основано все остальное. Именно потребности свободно задавать вопросы и свободно самовыражаться, а
также потребность знать и понимать присутствовали на протяжении всех этапов обучения на курсах.
В четвертых, хотя обучение на курсах было естественно и необходимо, оно все же требовало сознательных усилий. Мы должны были активно трудиться в процессе обучения, приложить усилия, чтобы
интерес к обучению не пропадал. Наши тренеры смогли найти хороший баланс, побуждали нас прилагать
максимум усилий, никогда не выдвигали нереалистичных ожиданий, точно знали каков наш потенциал и
как нужно развивать навыки, мотивировали нас, вселяли в нас уверенность. Обучение на курсах не было
скучным и утомительным. Курсы приносили слушателям радость от общения, самовыражения, получения
навыков критического размышления (рефлексии) о своей практике, развивали в нас способности к самосовершенствованию. Мы приобретали новые навыки в обучении и воспринимать новые знания – замечательные и острые ощущения. Но этот процесс требовал дисциплины и постоянных усилий.
Пятое, обучение на курсах было заразительно. Заразительность обучения проявляется двумя путями.
Если человек попадает в группу других людей, которые находят обучение интересным и радостным, он
обязательно начнет считать так же. С другой стороны, если группе людей скучно учиться, новому человеку тоже будет трудно поддерживать свой интерес. Чтобы нормально жить и работать, мы нуждаемся в
других людях. Это касается и обучения. Именно во взаимодействии мы учимся многим вещам. Именно
таким было обучение-во взаимодействии.
Основная идея данной программы обучения это активный процесс, в котором слушатели конструируют
новые идеи и понятия, основанные на своих прежних знаниях, подбирают информацию, выдвигают гипотезы и принимают решения, опирающиеся на логические построения, мысленные эксперименты, которые
обеспечивают приобретение опыта и позволяют человеку “шагнуть за рамки имеющейся информации”.
Тренер и слушатель были вовлечены в активный диалог (обучение по Сократу).    Bruner (1966) утверждал, что теория обучения должна учитывать следующие аспекты:
Обучение должно соприкасаться с опытом, который помогает обучаемым и повышает их заинтересованность.
1. Обучение должно быть построено таким образом, чтобы материал легко схватывался студентами
(“спиральное” построение).
2. Обучение должно предоставлять возможность для расширения знаний или для заполнения пробелов (возможность “шагнуть за рамки имеющейся информации”)[6].
Шестое, обучение тесно связано с практикой в школе. Этот принцип – самый главный. Наш ум не
хранит того, что не имеет для нас практической ценности. Мы помним только ту информацию, которую
считаем полезной. Практическое обучение существует потому, что наш ум постоянно обрабатывает информацию, стремясь понять смысл окружающего мира. Чем теснее теоретический материал связан с
практикой, тем лучше мы его усваиваиваем. Чтобы учиться, мы должны видеть связь новых знаний с
применением в жизни класса, школы. И конечно же, это касается нашего собственного личного опыта.
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Курсы обучения тренеров, проводимые на базе Центра педагогического мастерства в рамках Программы повышения квалификации педагогических работников республики действительно были примером эффективного обучения, мы получили большой опыт не только в обучении, но и в преподавании.
«Специалисты Кембриджа отмечают большую заинтересованность наших педагогов в расширении
своих теоретических знаний и практических навыков, стремление поднять школьное образование на новый уровень, что может стать своего рода гарантией успешности проекта» [7].
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МҰҒАЛІМНІҢ ЖАСӨСПІРІМ КЕЗЕҢДЕГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ
ДАРЫНДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ
Умбетова Г. М.
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада интеллектуалды дарынды балалар мәселесінің бүгінгі таңдағы өзектілігі айқындалған.
Және интеллектуалды дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеу, дамытудың ерекшеліктері көрсетілген.
Сонымен қатар, интеллектуалды дарындылық мәселесін зерттеген ғалымдардың ой-пікірлері көрсетілген.
Аннотация
В этой статье определена актуальность проблемы интеллектуально одаренных детей. И рассматривается особенности обучения и воспитания, развития интеллектуально одаренных детей. И наряду с тем
показаны научные взгляды ученых, исследовавщих проблемы интеллектуальной одаренности.
Abstract
In this article the urgency of a problem of intellectually exceptional children is defined. Also it is considered
features of training and education, development of intellectually exceptional children. And along with that
scientific views of the scientists investigating problems of intellectual endowments are shown
Еліміздегі әлеуметтік саяси өзгерістерге байланысты білім беру мекемелерінде өскелең ұрпақтың
бойында рухани адамгершілік, біліктілік, маңызды қабілеттерді қалыптастыру мақсатында жұмыстар
ұйымдастырудың қажеттілігі туып отыр. Болашақта ел тұтқасын ұстар білімді де, іскер де, тәрбиелі
өнегелі ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды мәселердің бірі. Осыған орай,
Қазақстан білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Жалпы
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білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған
азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамассыз ететін білім алудағы
қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды
дамыту болып табылады» – делінген [1, б. 21].
Қазіргі кезде қоғамымызда негізгі болып дарындылықтың ғылымилығы ғана емес, сонымен бірге
дарындылықтың өмірде шынайы көрінуі, оны анықтаудағы әдістер, балада дарындылықтың дамуы және
оның әлеуметтік тұрғыдан қалыптасуы негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Бүгін дарынды балаларды
қамқорлау бұл ертеңгі ғылым дамуы мен мәдениетті және әлеуметтік өмірді сақтау болып табылады.
Дарындылықты анықтаудың әдістері баршылық, олардың өз қабілетін жүзеге асыру үшін өзіндік жобалар
жасалуда. Балалардың дер кезінде өз дарындылығын түсіну және өз шығармашылығын жетілдіру,
жауапкершілікті де өз мойына алу мәселелері де жеткілікті келеді. Барлық мұғалімдер балаларды оқытуда
барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін қолайлы ортаны жасауға тырысады. Интеллектуалды
дарынды балаларға қатысты бұл едәуір күрделі мәселе ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды
талап етеді.
Елімізде дарындылығы дер кезінде анықталмай дарындылығы дамымай қалған жастар өте көп.
Оның басты себебі ата-ананың, ұстаздың баланың жеке ерекшелігіне дер кезінде көңіл бөлмеуінен
де болуда. Дарынды бала ең алдымен өз мектебінің бетке ұстар азаматы болса, кейін елінің болашақ
тірегі, білікті маманы, қуанышы болып табылады. Сондықтан дарынды талантты балаларды
анықтауды мектеп кезінен бастай отырып, әрі олармен жекелей жұмыстану қажет, себебі дарынды
балалар саны тек арнайы мектеп гимназияларда ғана емес, сонымен қатар жай жалпы білім беретін
мектептерде де жеткілікті болып отыр.
Бүгінгі дарын-ертеңгі ғалым. Интеллектуалды дарынды айқындау мен дамыту –ұстаз парызы.
Дарындылық- адамның өз бейімділігі арқылы шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасқан
қасиет. Оқушының дарындылығын анықтайтын диагностикалық әдістемелердің тиімділігін, нәтижелілігін
білетін білікті мұғалім ғана интеллектуалды дарынды оқушымен нәтижелі жұмыс істей алады. Көбінесе
“Дарынды оқушы - бұл жақсы оқитын оқушы” деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологі
Е.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында да жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда
қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті
жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақтар қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын,
тәуелсіз, көбіне, түсініспеушілік туғызатын, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. Психолог
Е.Торранстың зерттеуі нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететін және
оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер
осы зерттеудің нәтижесін есте ұстағандары жөн. Дарынды балаларды оқытудың басты мақсаты – әрбір
шәкірттің жеке дара ерекше қабілеттерін ілгері дамыту, дарындылығы анықталған оқушыны қабілетіне
сай шығармашылықпен ойлай алатын азамат етіп қалыптастыруға жағдайлар жасау, дарынды балалармен
жұмыс жасау аясында ғалымдар мен ізденімпаз ұстаздар ұжымын топтастыру. Интеллектуалды дарынды
оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуге қойылатын міндеттер мынадай:
• оқушылардың ақыл-ой қабілетін жетідіру,
• оқушылардың шығармашылық жеке дарындылығын дамыту,
• оқушылардың қоршаған ортаны аялауға, әлемдік, адамгершілік негіздерін басшылыққа алуға,
демократия мен ізгілендіру талаптарына сай болуға баулу, оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын
қалыптастыру. Және оқушылардың ғылыми қоғамын қалыптастыру арқылы ғылыми зеттеушілік жұмыс
дағдыларын қалыптастыруға өз білімін жетілдіруге, өз интеллектісін дамытуға талаптанған оқушы
жастарға мүмкіндік береді [2, б.36-42].
Дарынды оқушымен жұмыс істейтін әрбір мүғалімнің көкейінде мынадай сан қилы сұрақтар тұрары
сөзсіз. “Дарындылық, данышпандық, қабілеттілік дегеніміз не? Дарындылықтың пайда болу негізінде
қандай себеп жатыр қоршаған орта ма, тұқымқуалаушылық па, әлде тәрбие ме?”, “Оқушы дарындылығын,
оның әлеуметті қабілетін қалай анықтауға болады?”, “Дарындылықты анықтайтын психодиагностикалық
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әдістемелердің қайсысы нәтижелірек, қайсысы тиімдірек?”, “Неліктен кейбір адамдардың (Паскалъ,
Моцарт, Гаус, Гете, Архимед, т.с.с.) қабілеті ерте жасында байқалады, ал тағы басқа біреулердікі (Ньютон,
Гегель Дарвин, Менделеев, Декарт, т.б.) ересек жаста пайда болады?”. Осы сұрақтарға талмай жауап іздеп
және соны таба білген мұғалім ғана дарынды оқушымен нәтижелі жұмыс жасай алмақ.
Оқушы дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбіне мүғалімнің кәсіби біліктілігіне және
оның түлғалық қасиетіне байланысты.
Дарынды оқушымен жұмыс жүйесінде мүғалім маңызды орын алады. Оқушының болашақтағы
мамандығына байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мүғалімге байланысты. Өкінішке
орай, дарынды баланы анықтау, дамыту, оған қолдау көрсету қазіргі уақытта білім жүйесіндегі қолға
алынып жатқан өзекті мәселе екеніне қарамастан еліміздегі жоғары оқу орындары осындай категориялы
оқушылармен жұмыс істейтін мүғалімдерді даярлау мәселелерін нақты, әрі мақсатты қарастырмаған.
Мектепте мүғалімдер мен психологтардың дарынды оқушылармен жұмыс істеу тәжірибелері жеткіліксіз.
Дарынды оқушыны анықтау, дамыту және оқытуға арналған ғылыми әдістемелік оқулықтар тапшы.
Сондықтан әрбір мүғалім өзінің жинақтаған және семинарларда алған тәжірибесі деңгейінде ғана
оқушымен жұмыс жасайды. Ал бұл дарындылық мәселесін шешуге қиындықтар туғызады.
Дарынды окушымен жұмыс істейтін мүғалімге қойылатын педагогикалық-психологилық талаптарды
мынадай бөліктерге бөлуге болады:
1.Мұғалімнің бағыт-бағдарына байланысты қойылатын талаптар:

дарынды оқушымен жұмыстың әлеуметтік қажеттілігін сезінуі;

оқушыны жақсы көруі және қабілеті жоғары оқушылармен жақсы қарым-қатынаста болуы;

дарынды оқушымен жұмысқа тұрақты қызығу танытуы және нәтижелі әдіс-тәсілдерді талмай
іздеуі;

дарынды оқушының ата-анасымен тығыз байланыс орнатуы;

дарынды окушымен жұмыс кезінде жоғары нәтижелерге жетуге ұмтылуы.
• 2.Мұғалімнің біліміне койылатын талаптар:

өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білуі;

қызмет нысанын, яғни бірыңғай педагогикалық үрдісті білуі;

оқушы дарындылығының моделін білуі;

жеке тұлга теориясын, оны қалыптастырудың әдіс-тәсілін білуі;

дарынды оқушыны анықтаудың психодиагностикалық әдіс-тәсілін білуі;

қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білуі;

дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу үрдісінде үлгірімге ғана көңіл бөлмей, оның басқа
көрсеткіштермен байланысына да көңіл бөлуі;

дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен жұмыс жасайтын
тапсырмалар дайындай білуі.
• 3.Мұғалімнің іскерлігіне қойылатын талаптар:

дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жұмыс жасай алуы;

дарынды оқушыларды (жекелей және топпен) оқытуға арналған тереңдетілген бағдарлама
құрастырып, сонымен тұрақты жұмыс жасай білуі;

оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы;

дарынды оқушыны зерттеуге психодиагностикалық күнделік жургізуі;

оқытудың инновациялық психологиялық, дифференциалды әдісін қолдана білуі;

оқушылармен қарым-қатынасын психологиялық тұрғыдан сауатты орната білу;

дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі;
дарынды оқушының ғылымиізденіс жұмыстармен айналысуына жетекшілік етуі;

дарынды оқушыны олимпиядалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете алатындай
деңгейде жұмыс жасауы;

дарынды оқушылардың ата-аналары әр түрлі педагогикалық- психологиялық кеңестер беруі
[3, б. 354].
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Сондай-ақ дарынды оқушымен нәтижелі жұмыс жасайтың мұғалімнің кәсіби бейнесі мынадай
қасиеттерден тұрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, білімпаздық, ойлап табуға және
ғылыми зерттеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін өздігінен жетілдіруге ұмтылушылық. Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне, қызметіне және кәсіби біліктілігіне жаңа жоғары талап
қояды. Тіпті оның кәсіби жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.Мұғалімнің дарынды оқушымен
жұмысқа дайындығының қалыптасуының мәселесі арнайы ғылыми зерттеуді қажет етеді. Ал қазіргі
жағдайда республиканың әлеуметтік экономикалық дамуы үшін интеллектуалды әлеуметті арттыру аса
қажет. Сондықтан мұғалімдер арнайы курстар арқылы және өзін-өзі жетілдіру арқылы, әріптестерімен
тәжірибе алмасу арқылы осы бағыт бойынша кәсіби деңгейін жоғарлатуы тиіс. Ұлы ойшыл Плутах
кезінде былай деген:
«Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарындылықтың
табиғи құбылысына терең бойлай, тұлпарды есекке айналдырып құртып тынады.» Міне, ұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек.
А.М. Матюшкин дарынды балалармен жұмыс бағдарламасын былайша ұсынады және бұл аталған
бағдарлама мұғалімге дарынды балалармен барлық даму кезеңінде жұмыстануға көмектеседі.
1. Дарынды балалардың жанұяда дамуы.
Мақсаты: Балалардың шығармашылық потенциалды мүмкіндігін дамыту мен стимулдау үшін атааналар мен тәрбиешілерді психологиялық әзірлікпен қамтамассыз ету.
Жүзеге асуы: ата-аналарға дарынды балалар жөнінде ақпаратты радио бағдарламаларда, теледидарларда, баспада үнемі шығарып отыру.
2. Мектепке дейінгі дарынды балалардың дамуы.
Мақсаты: Дарынды балаларға және олардың ата-аналарына психологиялық көмек көрсетіп,
дарындылықты анықтауға психологиялық әзірлікпен қамтамассыз ету.
Жүзеге асуы: Мектепке дейінгі мекемелерде шығармашылық ойындармен және кітаптармен,
ақпараттармен қамтамассыз етіп, баланың ізденушілік қызығушылығын арттыру. Балабақшадағы
баланың барлық шығармашылық потенциалын анықтауға әдістеме жасап және арнайы қабілетті анықтап
оны дамытатын жұсытар жүргізу. Дарынды және талантты балалармен жұмыс бағдарламасын жасау.
3. Бастауыш мектептегі дарынды балаларды дамыту.
Мақсаты: Дарынды балалармен жұмыстануға бастауыш сынып мұғалімдерін психологиялық
даярлықпен қамтамассыз ету.
Жүзеге асуы: мектепке қабылдау барысында тек мектепке дайындығын анықтау ғана емес, сонымен
қатар, оның шығармашылық мүмкіндігін, тұлғалық ерекшелігін, арнайы қызығушылығымен, қабілетін
анықтау.
4. Дарынды жасөспірімдерді дамыту.
Мақсаты: Жасөспірімнің әртүрлі салада шығармашылық қабілеті мен өзіндік көрінісін және өзін-өзі
өзектендіруді қамтамассыз ету.
Жүзеге асуы: шығармашылық дарындылығын анықтау және дамыту және оқушының кәсіби
қызығушылықтарын, жаратылыстану, гуманитариялық, бейнелеу, әлеуметтік техникалық аймақтардағы
қабілеттерін мақсатты түрде жүзеге асыру.
Жасөспірімдерге арналған «Шығармашылық психологиясы» және «Шығармашыл тұлға психологиясы» атты факультативті сабақтар жүргізу, шығармашылық қызығушылықтарына байланысты оқыту мен
тәрбиелеу үйірмелерін ұйымдастыру және жасөспірімдерге арнап психологиялық кеңес беруді жүргізу
өте маңызды болып саналады.
5. Дарынды балалардың кәсіптік қызығушылығын анықтау кезіндегі дамыту мен оқыту.
Мақсаты: Жоғары сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту.
Жүзеге асуы: оқушының әртүрлі ғылыми саладағы сайыстардың нәтижесіне байланысты
дарындылық пен талантылықты анықтау.
6. Орта және арнайы білім берудегі дарындылықты дамыту.
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Мақсаты: Оқушының арнайы қабілетінің, кәсіби қызығушылығының басымдылығы мен тұлға
ерекшелігінің негізінде кәсіби шығармашылығын дамыту.
Жүзеге асуы: талантты оқушының
жеке қабілетін, бейімділігі мен кәсіби қызығушылығын
шығармашылық жұмыстар мен сайыстарға қатысу негізінде анықтау. «Менім мамандығымдағы
шығарашылық» атты арнайы оқу курстарын ұйымдастыру қажет.
7. Жоғары оқу орныдарында дарындыларды дамыту.
Мақсаты: Дарынды студенттердің қабілетін мамандығының саласы негізінде дамыту және жүзеге
асыру.
Жүзеге асуы: зерттеу жобалары мен конкурстарға қатысуы негізінде ғылыми зерттеушілік
дағдыларды дамыту [4, б. 88-97].
Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта дарынды және талантты балаларды анықтау, диагностикалау,
қалыптастыру және оқыту мен дамыту жұмыстарында мұғалімнің алатын орны ерекше. Интеллектуалды
дарынды балалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын дұрыс қалыптастыру, дарынды баланың
өз қабілетін толықтай көрінуіне мүмкіндік береді. Бұл сұрақ әсіресе жасөспірімдік шақта негізгі
орын алады, себебі дәл осы жас уақытында өзіндік санамен құлықтық сенім, өмірге көзқарас,
қызығушылықтар қалыптасады. Дарынды балаларға жағымды психологиялық жағдай жасау өте
маңызды, ол интеллектуалды және тұлғалық даму арасындағы үзіліс арақашықтығын жеңе білуге
және оны дамытуға көмектеседі. Сондықтан да оқушылардың жеке қабілетін анықтап, әрі сол бағытта
оларды жетелеу ұстаз парызы болып табылады.
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БІЛІКТІ ҰСТАЗДАН БІЛІМДІ ШӘКІРТ
Умбетова Ж. Ж.
«Гимназия сыныптары бар №21 жалпы білім беру
орта мектебі» мемлекеттік мекемесі, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бүгінгі күннің басты талабы –жан-жақты дамыған, білімді де білікті шәкірт тәрбиелеу. Мұндай тұлғаны
үнемі өз ісіне сын тұрғысынан қарай білетін, өзін - өзі кәсіби тұрғыдан жетілдіріп отыратын,мемлекеттің
білім беру саясатын тиімді жүзеге асыра алатын, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуеті жоғары
ұстаз ғана тәрбиелей алады. Мақаланың мақсаты да сол білімді шәкіртті тәрбиелейтін мұғалімнің жаңа
педагогикалық технологиямен қаруланған, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, заманауи білім беруге
дайын дүниежүзілік стандартқа сай ұстаз болуы керектігін көрсету.
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Аннотация
Основная цель сегодняшнего дня - воспитания всесторонне развитого, образованного подрастающего
поколения. Личность, которая умеет относиться к себе самокритично, занимающиеся профессиональным
самообразованием, осуществляющий государственную политику образования, может воспитать только
творческий, высококвалифицированный, интеллектуальный педагог. Цель данной статьи показать, что
педагог должен обладать современными технологиями, творческими работами, с применением новшеств
образования, соответствующих мировым стандартам.
Abstrsct
Nowadays’ main demand is to bring up educated student . Such person can be brought up with intellectual
and creative teachers who know his critical thinking himself increase his professional abilities and realize government’s educational policy. The aim of this article is to showthat the teacher who brings up well-educated student
have to be equipped with new pedagogical technologies and have to work creatively to teach with modern world
standards.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту –
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің білім беру жүйесін
жаңартуға ерекше көңіл бөлінді.
«Білім беру жүйесін жаңарту шарттары:
- біріншіден, оқу процесіне заманауи әдістемелер мен технологияларды енгізу;
- екіншіден, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының тәжірибесін қазақ
стандық білім беру жүйесіне тарату» [3, 2-б] деп атап көрсеткен болатын. Дүниежүзілік стандарт бойынша қазіргі заманғы ұстаз - бұл ерекше проблемалық - педагогикалық және сын тұрғысынан ойлау
қабілетіне ие шығармашыл жеке тұлға, оқытудың әлемдік озық тәжірибесі мен жаңа технологиясына
сүйенген көп вариативтік бағдарламаны жасаушы.[2, 10-б] Демек қазіргі заманғы ұстаз алдында өздерінің
кәсіби біліктілігін дамыту, оқушылардың творчестволық тұрғыдан ойлау қабілетін қалыптастыру үшін
жағдай жасау міндеті тұр.»Заманауи білім берудің даму тенденциясы жаңа жағдайларда ойлау мен әрекет
етуге үйретудің жаңа тәсілдерін іздестіру қажеттігіне әкеп соқтырады, сондықтан білім беруді келешекке - болашақ ұрпақтың жаңаша өмір сүру стиліне бастайтын оқытудың жаңа теориясы қажет - бұл сын
тұрғысынан ойлау;оқыту процесін біртұтас жүйе ретінде анықтау,оқу тапсырмаларын оқушылармен
бірге шешу; басты назарда оқушы, мұғалім оқыту барысын басқарады, оқушылардың барлығын ойлауға
үйретеді;»Дұрыс»және «дұрыс емес» дегеннің айқын сызылған шекарасы шайылады.»[2, 12-б]
Яғни, «Ел ертеңі - білімді ұрпақ», - деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай ел болашағының көркейіп,
өркендеуі үшін білімді де талантты, дарынды да алғыр ұрпақ тәрбиелеп шығару ұстаздар алдындағы
бүгінгі күннің басты міндеті болмақ.Сондықтан да мұғалімдер алдында тек сабақ беріп қана қоймай,
оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатты орындау үшін мұғалім білім беру
ортасын құру керек, соның арқасында оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай, оқу үдерісіне белсенді
қатысатын болады.
Сыныптағы оқу үдерісінің пайдалы, пайдасызын айқындайтын негізгі факторлар мыналар:
• Балалардың білім алу үдерісін түсінуі;
• Нені оқу керектігін түсінуі;
• Білім алу үдерісін қалай құрылымдау туралы ұғым қалыптастыруы;
• Оқу нәтижелілігін бағалау мүмкіндігін игеруі;
Осы орайда Қазақстандық мұғалімдерге пеагогикалық тәжірбиесін жетілдіру мен бағалауда
үшінші(негізгі)деңгей курсының берері мол деп есептеймін. Енді курс барысында үйренген төменде
аталған жеті модульдің нәтижесіне тоқталсам.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер модулінде білім алу - есте сақтау, ақпарат жинақтау,
мағынаны ұғыну және анықтау, шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру ретінде жүзеге асса, білім
беру адамның білім алудағы нақты мүмкіндіктерін пайдалану сипатын қалыптастыратын жиынтық болып
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табылады. Бұл орайда ынтаның иеарархиялық моделін әзірлеген Авраам Маслоу (1968) теориясы бойынша білім алу өзін-өзі көрсетудің бір жолы болса, Карл Роджерстің «Мен» тұжымдамасы бойынша бізді
алға жылжытатын және мінез-құлықтарды бағыттайтын өзін –өзі өзгертуге жетелейтін әлеуметтік стимул
болып табылатын әр түрлі жеке сипаттамалары бар барлық когнитивті және аффективті компоненттердің
үйлесуі болып табылады. [1, 24,25-б]
Жалпы мұғалім оқушыларда Чиксентмихан (2008) «өзіндік мақсат» және Райан мен Деки (2009) «ішкі
уәж» деп атайтын қасиеттердің болуына жағдай жасауы керек.[1, 34-б] Осы орайда оқушылардың өздеріне
берілген тапсырмада өзіндік пікірін білдіріп, оны қорғап шығуы мен өткізген Р.Ғамзатовтың «Ана тілі»
өлеңінде балалардың ана тілін құрметтеуге деген өз ой пікірлерін эссе түрінде жазып және сұхбат интервью арқылы дәлелдеулерінен көрініс тапты.
Сыныптағы диалогті әңгімені дамыту модулі (Александр 2004) диалог барысында келісілген нәтижеге
жету үшін күш-жігерін жұмсайтын және Мерсер (2000) сипаттағандай «білімді бірлесіп алуда» немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестіктер болып табылады» - деп көрсеткендей сабақ
барысындағы сұрақтар мен жауаптар, яғни оқушылардың да, мұғалімнің де сұрақтары мен жауаптары
арқылы жүзеге асты.[1, 39-б] Осы орайда Рэгг және Браун (2001) ұсынған әрекет түрлерін пайдалану,
оқушылардың ақпаратты игеру үдерісін бақылауға мүмкіндік туғызса, сұрақ қойғаннан және жауап алғаннан кейінгі кідіріс жасау (Харгрив және Гэлтон2002) оқушылардың өз жауаптарын түзетуге,
нақтылауға және дұрыстауға мүмкіндік береді.[1, 41,42-б] Мәселен О.Генридің «Соңғы жапырақ» новелласын өткізуде мен «Суретші екі қыз қалай танысқан екен?» «...ауырып қалған Джонсиға доктор шақыра
ма екен? Сьюди не істер екен? Джонси тағдыры не болды? Берман қарттың ше?» т.б. түрткі болатын
сұрақтар қою және жауап алуда кідіріс жасау арқылы оқушылардан толыққанды жауап алдым.
Сыни тұрғыдан ойлау модулі қарсы пікір айту, баламалы шешімдер қабылдау, іс-әрекетіміз бен
тәсілдерімізге сыни тұрғыдан ойлауды жүзеге асырады. Яғни балалар күннен – күнге қолжетімділік
артып келе жатқан анағұрлым кең коммуникациялық үдерістерге тиімді және ойдағыдай қатысуға
мүмкіндік беретін сыни тұрғыдан ойлау мен зерттеу дағдыларын дамыту керек. (Wolfe and Alexander
2008) Александрдың тәжірбиеде зерттелген бес диалогтық үлгісін негізге ала отырып, қызығушылықты
ояту мақсатында О.Генридің «Соңғы жапырақ» новелласында алғашқы абзацты оқып, «оқиға әрі қарай
қалай өрбіді?» деген сұрақ тастасам, «Ана тілі» тақырыбын өткенде, бұрын өткендерді еске түсіру үшін,
яғни декломация үлгісі бойынша тест жұмысы жүргізілді. Сондай-ақ сабақ барысында оқушылардың өзөзін бағалауы, топтық бағалау жұмыстарын жүзеге асыруы - өз құрдастарының жауабын сыни тұрғыдан
бағалаудың бірден – бір дәлелі. Ал бағалау формативтік және жиынтық бағалау болып бөлініп, формативті
немесе оқыту үшін бағалау 1999ж. (Assessment Reform Croup) авторы болған кітапша жарияланғаннан
кейін белгілі болған. Бағалау мақсаты - оқытудың қиындықтарын анықтау, жетістікке жеткенін көрсететін
кері байланыс, болжау және сұрыптау, стандарттарды бақылау және орындау, оқыту бағдарламасының
бақылау және білім беру стилін бақылау, яғни оқушының сұрақтарға берген жауаптарын бақылау. Бұл
айтылғандар оқытуды жақсарту үшін қажет болып табылады. Ал ол үшін төмендегі бес факторды жүзеге
асыру керек.
• Оқушылардан тиімді кері байланысты қамтамасыз ету;
• Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы;
• Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту;
• Бағалаудың оқушылардың өзін – өзі бағалауы мен қызығушылығына едәуір ықпал етуі;
Оқушылардың өздерін – өздері бағалай алуы және өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатыныдығын
түсіну қажеттілігі.
Осы факторларды жүзеге асыру мақсатында Ғ.Тоқайдың «Өмір жолына қадам басқандарға» өлеңінде
өзін-өзі бағалау, топтық бағалау жүргізілсе, О.Генридің «Соңғы жапырақ» новелласында оқушылардың
бір-бірін бағалауы жүргізіліп, өзімнің қорытындылауыммен жиынтық баға қойылып отырды. Нәтижесінде
18 оқушы – «5», 2 оқушы «4» деген бағаға бағаланды. Білім беруде АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды
түсіндіруде және олардың қабылдауын, түсініп, жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде
көмектесетін маңызды құрал болып табылады. АКТ-ны қолдану барысында үш білім саласы бойынша
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технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білім беріледі, яғни жаңа технология оқуды жақсарту
жағынан өзгертуге қабілетті болуға тиіс болса, онда жоспарлау үдерісі пәннің ерекше білімдерін оқушылар
қалай түсінетінін біле отырып, ықпалдасуын қамтуы керек. (Мишра және Келер 2006) [1, 65-б]
Осы мақсатта «Соңғы жапырақ» новелласында оқушылар интернет арқылы О.Генри туралы мәлімет
алса, Ғ.Тоқайдың «Өмір жолына қадам басқандар» өлеңін өткенде ақын өмірі бойынша жасалған слайдттар арқылы, «Ана тілі» сабағында «Ақын Р.Ғамзатов» тақырыбында интернеттен мәліметтер алды.
«Талантты және дарынды балаларға білім беру модулі бойынша талантты немесе қабілетті үнемі
айқындай отырып, бастауыш мектептердің мұғалімдері өздерін «дарынды бақылаушылар» ретінде
көрсетуге тиіс» «Eyr and Lowe 2002» [1, 75-б] деп көрсеткендей ең бірінші сыныптың оқушыларына
зерттеу жұмысын жүргізген дұрыс. Осы мақсатта мен «Есте сақтау қабілетін дамыту» зерттеу сабағын
өткіздім. Онда:
• Көру арқылы есте сақтау
• Көру және есту арқылы есте сақтау
• Есту арқылы есте сақтау, логикалық тапсырманы орындау сияқты тапсырмалар берілді,
қорытындысында сынып оқушылары төмендегідей нәтиже көрсетті.
Көру арқылы есте
Көру және есту
Есту арқылы есте
Логикалық тапсырма
сақтау
арқылы есте сақтау
сақтау
10-12
20-25
6
10-12
13-15
4 оқушы
4 оқушы
3 оқушы
жоғары
жоғары
оқушы
жоғары
жоғары
7-9 орта19-21
7
7-9 орта12-10 ор12 оқушы
12 оқушы
6 оқушы
ша
жақсы
оқушы
ша
таша
18-15 ор8
6-1 төмен
8 оқушы
6-1 төмен
8 оқушы
9-1 төмен
15 оқушы
таша
оқушы
3
14-1 төмен
оқушы
Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу модулінде баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті, яғни когнитивтік дамуына назар аударуымыз керек. Бұл баланың оқуға деген қабілеттілігін, зейін, сөз сөйлеу дағдылары, ойлау, негіздеу және шығармашылық зияткерлік сияқты
қабілеттерді дамытуға және тұрақтандыруға қатысты. Жас ерекшеліктеріне байланысты оқытудың негізгі
теориялары ретінде оқытудағы гуманистік тәсіл (Маслоу мен Роджерс1983) «жоғарырақ деңгейге өту
тек төмен орналасқан қажеттіліктер орындалған жағдайда ғана мүмкін болады» [1, 79-б] деген қағидасын
басшылыққа алған дұрыс деп білемін. Бұл тәсілді қолданғанда логикалық және интуитивті зият пен сезім
үйлесім тапқан, барлық тәжірбиесімен, білімімен қоса алғанда «жеке тұлға» тәрбиелеп шығарамыз. Хаген мен Хейл (1973) зерттеулеріне қарағанда төмен жастағы балалар өзіне қажеттіліктерден гөрі, қажет
емес, бірақ бір көргеннен көзге түскендерді есте сақтаса, жоғары 14-15 жастағылар сол көптің ішінен
өзіне қажетті тиімді дегендерін таба алған, яғни зейінін өзіне қажетті затқа аудара білді.[1, 79,80-б]
Сондықтан біз де төменгі сынып оқушыларына тақырыптың мазмұнын ғана тапсырып өтсек, жоғарғы
сынып оқушыларына оның негізгі идеясы мен бүгінгі күнмен байланысты, сенің өміріңде алар орыны,
т.б талдау, зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы оқушының шығармашылығын дамыту нәтижесінде жанжақты ойлайтын, ойын жүзеге асыра алатын, өзіндік пікірі бар «жеке тұлға» шығарамыз.
Бұған мысал ретінде Р.Ғамзатовтың «Ана тілі» өлеңінде балалардың «тілге құрмет – елге құрмет»
өз тілін сыйламаған өз жерін де сыйламайды» деген ой түйіндері арқылы көреміз. Демек бұл балалар
Отанымыздың – болашақ патриоттары, көшбасшысы болады деген сөз. Бұл - Уильям Джеймс (1890) Выготский (1962) және Флавелл (1995) зерттеулеріндегі «Білімді сапалы түрде ұғып бақылаудың біртіндеп
өсуін, балалардың өзіндік ойлау үдерісін жақсы түсінуге, өзінің бақылауымен ұйымдастыруын игеруге
көмек бере алар едік» [1,81-б] - деген пікірін жүзеге асыру. Мен сабақ берген 7 «д» сыныбында 1998
жылдың шілдесі мен 1999 жылдың тамыз аралығында туылған балалар жинақталғандықтан берілетін тапсырмалар бірдей болды. Сыныпта 1997 жылдың қаңтар айында туылған Айнагүл деген оқушының тапсыр441

маларды орындауда шапшаңдығы, ойын жеткізуде тиянақты, нақ сөйлеуі барлық сабақтарда да байқалып
отырды. Қалған сынып оқушыларында айтарлықтай жас ерекшелігінің айырмасы байқалмады.
Бұл әрекетті жүзеге асыруда білім берудегі басқару мен көшбасшылық модульнің маңызы зор.
«Адамгершілік мақсаттағы мұғалімдер өздерінің әріптестерін және айналасындағыларрға әсер ету үшін
көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Олардың көңілінде үнемі талапқа сай білім беру тұрады» [1,88-б]
(Frost 2011) дегендей мұғалім өзінің көшбасшылығын дамыту жұмыстарын (МКДЖ) жүргізіп отыру керек.
Бұған әріптестермен біріге отырып, стратегиялық шешімдер қабылдап, бірігіп жұмыс істеуде фактілерді
жинау мен қолдануға кәсіби білімді құруға және таратуға, іс-тәжірбиені жетілдіру жолындағы біздің
бүгінгі күні жасап жатырған жұмыстарымыз дәлел бола алады. Осы курс барысындағы жеті модуль бойынша өткізілген сабақтарымызды әріптестерімізбен бөлісуіміз, мектеп оқушыларына сабақ берудің жаңа
үлгісі ретінде енгізуіміз – көшбасшылығымыздың алғашқы бастамасы болса,жаңа оқу жылында қалалық
білім үйлестіру орталығы жанынан құрылған шығармашылық топ алдағы уақытта білім жетілдіру сатысынан өтіп келетін жаңа әріптестерімізібен жұмысжасау, тәжірибе алмасу барысында жалғасын табатыны
сөзсіз.
Көріп отырғанымыздай , барлық сабақтарда да жеті модуль бір-бірімен өзара байланыста болады екен.
Сонда ғана біз оқушыларға толыққанды білім бере аламыз. Ал осы сабақтарда пайдаланған сыни тұрғыдан
ойлау модулінің 4 сабақта пайдаланған әдістеріне тоқталсам:
1. Ғ.Тоқайдың «Өмір жолына қадам басқандарға» өлеңінде Ғ.Тоқай кім? Топтастыру әдісі, берілген
тапсырмаларға сыни тұрғыдан ойлай отырып, пікір айту, топтық және өзін-өзі бағалау;
2. О.Генридің «Соңғы жапырақ» новелласында «миға шабуыл» әдісі,сыни тұрғыдан бағалау, топтық
жұмыс, метатану тәсілі,сыни тұрғыдан пікір айту;
3. О.Генридің «Соңғы жапырақ» новелласындағы кейіпкерлер құндылығы» тақырыбында миға шабуыл, кері байланыс,эссе жазу,сыни тұрғыдан пікірлерін білдіру;
4. Р.Ғамзатовтың «Ана тілі» өлеңін өткенде декламация әдісі бойынша өткен сабақтарды еске түсіру
мақсатында тест алу,сыни тұрғыдан ойлап, пікір айту,эссе жазу,диалог арқылы сыни тұрғыдан ойлау,
бағалау, топтық бағалау әдістері қолданылды. (слайд)
Осындай бағытта жүргізілген сабақтар нәтижесі қандай болмақ десек,
1. Топтық жұмыс жасауға үйренді.
2. Өз пікірлерін еркін, қысылмай жеткізуге үйренді.
3. Әділ түрде бағалауға үйренді.
4. Ойтолғау, эссе жазу арқылы тіл шеберлігі дамыды.
5. Барлық оқушы үздіксіз жұмыс жасайды.
Қорыта келгенде,оқушылар ақпаратты бағалауға, ұйымдастыруға және сақтауға жеке таңдау жасауға,
өздерінің бойындағы шығармашылық қабілеттерін көрсетуге, тез тіл табыса отырып, топтық жұмыс
жасауға, топтың жұмысын ұйымдастыра білуге және топ ішінде лидерлік қасиетін көрсетуге, өзара пікір
алмасуға, өз ой - пікірлерін қорғай білуге, өз білімдерін бағалай білетін өзіндік ой-пікірі бар, тіл мәдениеті
дамыған білімді тұлға қалыптасады.
Жоғарыда көрсетілгендей нәтижеге жеткен мұғалім дүниежүзілік стандартқа сай қазіргі заманғы ұстаз
деген сөз.
Сөз соңында әріптестеріме»Жұмысына талдау жасай алатын ұстаз өз ісінің нағыз шебері, тәжірибелі
маман болып шығады»- деп В.А.Сухомлинский айтқандай үнемі өз ісіне сын тұрғысынан қарай білетін,
өзін - өзі кәсіби тұрғыдан жетілдіріп отыратын, мемлекеттің білім беру саясатын тиімді жүзеге асыра алатын, интеллектуалдық және шығармашылық әлеуеті жоғары ұстаз бола білейік дегім келеді.
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ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Упинова Р. А.
КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 38»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада оқутыдың әдістері, тәсілдері және қуралдары бірлігі болып табылатын педагогикалық
технологиялардың негізгі инновациялық үрдістер берілген. Қазіргі кезде инновациялық педагогикалық
технологиялар кез келген оқыту бөлімдерінің ең маңызды компоненті. Тек инновациялық әпекет зонада
білім беру нарығында бәсекеге түсе алатын білім мекемелерін сонымен қатар педагогтың кәсіби дамуын, оның шығармашылық ізденуін, тәрбиеленушілердің тұлғалық дамуын қамтамасыз етеді. Сондықтан
инновациялық әрекет педагогтар мен тәрбиеленушілердің оқу-зерттеушілік ғылыми-әдістемелік
әрекетімен тығыз байланысты.
Аннотация
В статье отражены основные процессы инновационных педагогических технологий, которые являются совокупностью методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого
учебного заведения. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному
росту воспитанников.
Abstract
The article reflected the basic processes of innovative pedagogical technologies, which are a collection of
methods, techniques and training tools. Currently, innovative pedagogical activities is an essential component of
the educational activities of any educational institution. This innovation not only creates the framework for the
creation of an agency’s competitiveness on the market of educational services, but also determines the direction
of professional development of a teacher, his creative search, actually contributes to the personal growth of
students. So innovation is intrinsically linked to the scientific methodical work of educators and educational,
research students.
Учитель живёт до тех пор, пока он учится.
Как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель.
К.Д. Ушинский
Значение слова «образование» в наше время связывается с толкованием таких понятий как «обучение»,
«воспитание», «развитие». Словарные значения рассматривают термин «образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» что-то новое. В
широком смысле создавать новое – это и есть инновация. Следовательно, образование в своей основе уже
является инновацией.[1]
Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его конкуренции с другими социальными институтами. В современной социально-экономической ситуации не только содержание, но и формы, технологии обучения важны для создания позитивной ориентации молодёжи на образование. Развитие новых методов и каналов образования становится настоятельной необходимостью. Повышение качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер,
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рост социальной мобильности и активности молодёжи, её включённости в различные образовательные
среды делают систему образования важным фактором обеспечения национальной безопасности нашей
страны, роста благосостояния её граждан.
Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под педагогическими инновациями
следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, определённое изменение педагогической деятельности через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и управленческих
новшеств. Соответственно развитие инновационных процессов - есть способ обеспечения модернизации
образования, повышения его качества, эффективности и доступности.
Внутрипредметные инновации: то есть инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено
спецификой его преподавания. Примером может служить переход на новые учебно-методические комплексы и освоение авторских методических технологий. Это более чем актуально, т.к. ныне действующие
учебники не поспевают за новыми программами. Общеметодические инновации: к ним относится внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей
природе, так как их использование возможно в любой предметной области. Например, разработка творческих заданий для учащихся, проектная деятельность и т.д. Административные инновации: это решения,
принимаемые руководителями различных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности. Идеологические инновации: эти
инновации вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются первоосновой всех остальных
инноваций, так как без осознаний необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно
приступить непосредственно к обновлению.[2]
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий,
совокупности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая
деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И это не случайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для
создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует
личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научнометодической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников.
Существующая в современной педагогической науке проблема эффективности инновационной деятельности - это во многом следствие непонимания, искажения сущности самого термина «инновация».
Инновация - это новое, призванное обеспечить постепенное развитие, усовершенствование системы, переход ее в качественно новое состояние в существующих условиях. Инновации осуществляются за счет
ресурсов самой системы и направлены на ее полное изменение - в этом их принципиальное значение.
Они не исчерпываются только отрицанием старого, общепринятого, консервативного, предполагая целенаправленный характер нововведений и их ориентацию на стабильность.
Инновации в образовании внедряются непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и методики. Изменения могут коснуться педагогической деятельности, системы финансирования и
оценки качества образования. В современном обществе образование объективно имеет огромное значение. Отсюда – очередной этап поиска перспективных направлений его развития. А это тем более актуально, поскольку система образования в настоящее время выживает главным образом за счет внутреннего
запаса прочности, созданного в прежние времена.
Инновация - это внедренное новшество, обладающее высокой эффективностью. Является конечным
результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий,
изобретений и рационализации в виде новых или отличных от предшествующих объектов. Они характеризуются введением на рынок совершенно новых продуктов интеллектуальной деятельности человека,
обладающих более высоким научно-техническим потенциалом, новыми потребительскими качествами,
которые со временем в свою очередь становятся объектом для совершенствования. Инновационные методы - методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных техно
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логий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путём развития у студентов
творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и
самостоятельности студентов). Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и
в дистанционной технологии обучения.
Метод портфолио - современная образовательная технология, в основе которой используется метод
аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Данный метод
чаще всего соотносят со сферой образования, хотя в широком смысле этого понятия он применим для любой практико-результативной деятельности. В переводе с итальянского «портфолио» - портфель. Метод
портфолио возник на Западе из проблемного обучения. В основе этого метода - технология сбора и анализа
информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности. Портфолио - систематический и
специально организованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на собственную деятельность и представления её результатов в одной или более областях для текущей оценки
компетентностей.3.
Метод проблемного изложения – метод, при котором учитель, используя самые различные источники
и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем,
раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Учащиеся как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.
Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. Можно использовать как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. Краткосрочные хороши тем, что результат
их не заставляет долго ждать.
Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка умений и навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или исследовательской деятельности обучаемых; реализуется через
словесные, наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе постановки и разрешения проблемной ситуации.
Учебно-исследовательская работа - это самостоятельная работа учащихся под руководством учителя
с определением её этапов, представлением списка использованной литературы (подготовка эссе, рефератов, аналитических работ, переводы статей, текстов и т.п.; проведение лабораторных исследований явления или изучение какого-либо предмета).
В 5-9 классах предлагаются маленькие работы, которые должны быть посильны для учащихся, рассматривающие один аспект проблемы. Например, «Слова с безударными гласными в корне в баснях
И.Крылова», «Тема природы в произведениях поэтов Прииртышья», составление книги хорошего тона с
использованием односоставных предложений.
Этапы работы:
1. Выбор темы
2. Уточнение формулировки
3. Определение цели и задач исследования
4. Изучение критической литературы по вопросу, обзор данной литературы
5. Выдвижение гипотезы
6. Анализ литературного источника, подтверждение гипотезы
7. Выводы
Ученик не должен делать научных открытий. Понятие «новизны» не входит в ученическую исследовательскую работу. Из предложенных точек зрения ученик выбирает близкую ему.
Учитель помогает подобрать литературу, консультирует, составляет план работы.
Структура работы:
1. Введение
•
цели
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•
этапы работы
1. Основная часть
•
обзор литературы по данному вопросу
•
Обосновывается точка зрения
•
анализ текста
•
систематизированное описание
1. Заключение
2. Использованная литература
Проблемное обучение – 1) технология, направленная в первую очередь на «возбуждение интереса».
Обучение заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в
ходе совместной деятельности учащихся и учителя при оптимальной самостоятельности учеников и под
общим направляющим руководством преподавателя; 2) активное развивающее обучение, основанное на
организации поисковой деятельности обучаемых, на выявлении и разрешении ими реа льных жизненных
или учебных противоречий. Фундаментом проблемного обучения является выдвижение и обоснование
проблемы (сложной познавательной задачи, представляющей теоретический или практический интерес).
Возможны три уровня проблемности в учебном процессе: проблемное изложение, частично-поисковый и
исследовательский уровни.
Учебный проект - это чётко спланированная, самостоятельная, под руководством учителя практическая деятельность ученика, выполняемая с применением теоретических знаний из разных областей наук,
итогом которой является конкретный продукт труда, востребованный в реальной жизни.
Плюсы проектов
• практическая деятельность
• взаимосвязь дисциплин
• формирование целостного представления об обществе
Учебные проекты делятся на:
1. Индивидуальные
2. Коллективные
Кроме этого немаловажны и сроки работы над проектом, поэтому еще подразделяем на краткосрочные
и долгосрочные.
Индивидуальный проект - это сборник стихов поэта, сборник басен, высказывания писателей по какойто теме, написание очерка о сверстнике, интервью, рецензия на книгу.
Коллективный проект - это вечер, спектакль
Этапы работы над проектом:
1. Выбор темы, определение цели, практической значимости работы. Учитель на этом этапе предлагает темы проектов, консультирует
2. Отбор текстов и иллюстраций, составление плана, систематизация материала. Учитель на этом
этапе даёт промежуточные задания, вопросы для анализа произведения, вносит исправления
3. Оформление чернового материала, окончательное оформление проекта. Учитель указывает на недостатки, поощряет.
Лекция-визуализация – при чтении лекции-визуализации соблюдается принцип наглядности; лекция
представляет собой информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым
и осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Видеоряд должен не
только иллюстрировать устную информацию, но и сам быть носителем содержательной информации. При
подготовке к лекции содержание должно быть перекодировано в визуальную форму. Наглядность может
быть выражена в разных формах: натуральные материалы, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические (схемы, таблицы). Важно соблюдать: визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку,
стиль общения.[4]
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную
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деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться
в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет
максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем,
что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.
Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становлению знаний, об адекватности
образования социально-экономическим потребностям настоящего и будущего можно говорить лишь в том
случае, если его модернизация будет основываться не только и не столько на организационных нововведениях, сколько на изменениях по существу – в содержании и технологиях подготовки кадров и подготовке
научных исследований. Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности и потенциального работодателя.
Научная основа преподавания – это тот самый фундамент, без которого невозможно представить современное образование. Именно такое образование повышает личностную, а в будущем – профессиональную самооценку выпускника, передает ему значительную часть культурных и социальных стандартов
общества.
Как следует из сказанного, инновации – это прямой путь интеграции образования, науки и производства. Одновременно инновации во всех аспектах: организационном, методическом и прикладном – это
основной инструмент улучшения качества образования.
Использованная литература
1. По материалам Специализированного образовательного портала Инновации в образовании [Электронный ресурс]
- http://sinncom.ru (05.11.12)
2. По материалам интернет-журнала «Эйдос» [Электронный ресурс]
- http://www.eidos.ru/journal (05.11.12)
3. По материалам сайта Детская Психология, Загвоздкин В.К. [Электронный ресурс]
- http://www.childpsy.ru (05.11.12)
4. По материалам сайта Открытый класс, сетевые образовательные сообщества, Суворина В.Г. [Электронный ресурс]
- http://www.openclass.ru (05.11.12)
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МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ- ОЗЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ТӘЖІРИБЕ НЕГІЗІ
Усерова Ш.А.
Жамбыл облысы әкімдігі білім
басқармасының оқу-әдістемелік кабинеті
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада мұғалімнің кәсіби дамуының негізі – озық шығармашылық тәжірибе негізі екендігі,
мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің теориясы педагогикалық шығармашылық теориясынан,
алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені тарату, педагогикалық новаторлық теориясы, ғылымның
соңғы жетістіктерін практикаға жүйелі енгізу теориясынан дамығандығын атап көрсетіледі. Сонымен қатар инновациялық іс-әрекет - педагогикалық еңбектің өнімділігін сапалы өзгертетін оқыту мен
тәрбиелеудің жаңа үлгілері мен әдістерін құру процесіне ықпал жасайтындығын да тілге тиек етеді.
Аннотация
В статье рассматривается основа профессионального развития учителя, как основа передового творческого опыта, теория педагогического новаторства, распространение передового педагогического опыта, и
систематическое внедрение современных достижений науки в области практики. Также, в статье указывается инновационная деятельность, как двигатель качественного результативности педагогического труда.
Abstract
Basis of teacher’s professionalism development as a foundation of the best creative experience and its distribution, theory of pedagogical innovation and system increasing of last scientific achievements into practice are considered in this article. Innovative activity as promotion of qualitative result of pedagogical work is also considered
in this article.
Педагогикалық қызмет – қоғамдық құбылыс. Қоғамдық қарым – қатынастың өзгеруі, өндірістің
жетілдіруі, әлеуметтік прогресс педагог кызметінің мазмұндық сипатын өзгертуді талап етеді, себебі ол
қоғамның әлеуметтік сұранысын қанағаттандыру тиіс. Қазіргі заман мұғалімі - қоғамдық дамудың
деңгейінен көрінетін, оның әлеуметтік парызына жауап беретін, жаңалыққа жаны сергек, педагогикалық
құбылыстардың барысын идеялық - адамгершілік тұрғысынан шеше алатын, жаңаша ойлау дағдысын
меңгерген, балалардың талапкерлігі мен қабілетін, өздігінен еркін дамуын ұйымдастыра алатын, әрі
шығармашылықпен еңбек ете алатын маман. Жас ұрпақ тәрбиесі, оның жеке тұлғасының жаңаша
қалыптасуы, әлеуметтік дүниеге көзқарасы, жалпы болмысы ең алдымен мұғалімге байланысты. Көрнекті
педагог В.П. Сухомлинскийдің «егер мен сабақ беруші ғана болсам, педагогтық деңгейге көтеріле алмас
едім, шәкірттерімнің жүрегі мен үшін қақпасын мәңгі ашпас тас қамалдай болып қала берер еді» деген
тұжырымдамасы педагогикалық қызметтің мәнін аша түседі. Сапалы білім беру үздіксіз ізденумен тығыз
байланысты. Үздіксіз іздену бүгінгі таңда мұғалімге қойылып отырған басты талаптардың бірі.
Педагогикалық шеберліктің негізінің бірі- оқушының жан дүниесін түсіне білу, онымен тығыз қарымқатынас жасау. Біздің ойымызша, мұғалім оқушының қоршаған ортасына, яғни отбасына, достарына көп
көңіл бөлу керек. Себебі оның үлгерімінің төмен болуы отбасы мүшелерімен немесе достарымен
арасындағы қақтығыстар, түсініспеушіліктердің болуына байланысты. Әдетте, бұл жағдайлар (атаанасының ажырасуы, материалдық жағдайдың төмендігі, денсаулығының нашарлауы, достарымен қарымқатынасының өзгеруі, т.б.) балалар психикасына қатты әсер етеді. Аталған ситуациядан шығу үшін
оқушының ата - анасымен және жеке оқушымен жиналыс өткізіп, сыныпта өзін - өзі ұстауын бақылап,
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шыққан нәтижелерден қорытынды жасап, педагогикалық шеберлігін таныта білуі керек. Өзгермелі
қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты, өзін-өзі
жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Нарық жағдайындағы
мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби
шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалімі
- рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалықәдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің
жоғары деңгейімен сипатталатын рухани - адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты,
шығармашыл тұлға.1.Педагогикалык шеберлік негізі неде? Сабақты тартымды, қызықты етіп өткізумұғалімнің шеберлігі, білімділігі, таланты. Егер, мұғалім сабақта бір тақырыпты оқытуда оқушыларды
ойландыруға, ізденуге, тәжірибе жасап, істеген жұмысын қортындылай білуге, сөйлеу мәдениетін
дамытуға, ғылыми тілде сөйлей білуге назар аударса, келесі бір сабақтың тұрмыс, салт- сана көрінісіне,
қазіргі жеткіншек жете білмейтін ұғым - түсінігін бүгінгі өмір салтына жинастыра көңіл аударса, сол
арқылы танымдық мақсат қояды. Сөйте отырып, ұлттық дәстүрді қадірлей білуге, адамгершілікке,
ізгіліктілікке, ұлттық тәлім- тәрбие беруге назар аударылады. Сабақ үрдісінде оқушылар өзіне - өзі баға
беруге, әлсіз жақтарына сын көзбен қарауға, өзінің жетістігін жете білуге, өз бетімен іздене білуге
дағдылары қалыптасады. Оқушылар арасында ынтымақтастық, сенім ахуалы қалыптасып, өзара сыйластық
орнайды. Міне, осыларды педагогикалық шеберлікті аша түсудің тағы бір қыры деп есептейміз. Мұғалім
адамның өз пәнін терең меңгеруі оның ең алғашқы қыры, кәсіби шеберлігін үздіксіз ұштай, шыңдай түсуі
екінші қыры болмақ. Үшінші қыры – мұғалімнің тілді меңгеруі – тіл шеберлігі. Сөзді жетесіне жеткізе
сөйлей білудің өзі – өнер. Себебі, тіл – тәрбие құралы. Төртінші қыры – байқағыштық сезімі – көрегендігі.
Бесінші қыры – әр жүректі білім шұғыласымен нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін
жасампаздығы. Алтыншы қыры – жан-жақты дарындылығы. Жетінші қыры – үздіксіз, тынымсыз
ізденімпаздығы. Сегізінші қыры – үлгі-өнегесі, мұғалім мәдениеті немесе педагогикалық әдеп – этикасы
деуге болар еді. Себебі, мұғалімнің келбеті – сыртқы мәдениеті, қарым-қатынасы, өзін-өзі басқаруы,
бақылауы, сөйлеу мәдениеті, үздіксіз жаңарып, өзгеріп, үнемі жаңа сипатқа ие болып отыруы мұғалімдік
мамандықтың ең басты этикалық сапалық белгісі. 2.Педагогикалық шеберлік – ұстаздық талантпен тығыз
байланысты. К.Д.Ушинский: «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, педагогикалық әдептің
қыр – сырын меңгермейінше, бұған оның оның қолы жетпейтіндігін», - атап көрсеткен. Қазіргі мұғалімге
жаңашыл шығармашылық педагогика неліктен қажет?3. Өйткені, оқытудың индустриялануы, қазіргі білім
үрдісінің психологиялануы, білім жүйесіндегі құрылымдық өзгерістердің интегративтелінуі, білімнің
гуманизациялануы, білім мазмұнының стандарттылығы, демократиялануы, тұлғалық және тұлғалықбағыттылық тенденциялардың дамуынан еді. Бірақ, шығармашылық, жаңашылдық өзіндік әрекеттер
тұтастай, жаппай көрініс табатындай біржақты үміттенуге болмайды. Өйткені даралық, басымдылық,
тұлғалық нәтиже артады. Біздің пікірімізше, тұлғаның өз әрекетін модельдей білуі, мақсатқа сай жүзеге
асуы өз тәжірибесінің қажеттілігінен туындап, қоршаған ортадан объектіні іздеуі өзіндік бағдар - болжам
жасауы, қайта құру тәсілін таңдауы анықтауы, творчестволық мәнге ие болады. Түйіндесек: оқушының
өзін ізденушілікке, жетілуге, қанағаттанушылыққа рефлексиялыққа, өзін түзету, өзгерту жасай білуге,
дербестікке үйретеді. Ақыл-ой еңбегінің жетілуі, дамытылуы, интеллектуалдық қанағаттанудың сезімін
дамытады. Олай болса, қазіргі педагогика мұғалімге жан-жақты дамытылған творчестволық педагогика
болуы керек. Озық тәжірибелі мұғалімнің, жаңа формация мұғалімінің қандай гуманистік идеяларды
негізге алу керектігін Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Бақылаудың орнына ынталандыру; мәжбүрлеудің
орнына кеңес беру; ауыстырудың орнына сенім білдіру; үгіттеудің орнына түсіндіру; жоюдың орнына
тегістеу; басқарудың орнына қатысу; айғайлаудың орнына әзілдеу; кіналаудың орнына қорғау; бұйрық
беріп тексерудің орнына көмек көрсетіп, қолдау жасауға ұмтылу керек», - деп айтқан. Педагогикалық
жаңалық - жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана емес, педагогикалық процесс элементтерінің
бірлігінің немесе жеке элементтерінің білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттерді тиімді шешу жолы.
Осыған байланысты педагогикадағы жаңалықтарды жасаушыларды ерекше атап өту қажет. Себебі,
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инновациялық дамудың негізгі түсініктерін ашу жаңалықтарды іске асырушы адамдарсыз мәнсіз болып
табылады. Қазақ этнопедагогикасы негізінде қалыптасқан ұлттық педагогика жүйесі алдында тұрған ұлы
міндеттерді іске асыру үшін, жеке тұлға стандартты емес, еркін тұлға түде дамуын, оның талантын,
білімінің мәнін ашу және ғылымның сырларына ену, «жоғары моральдікке, ойланып істеген істерге,
сұлулыққа, жоғары рухани көздерге» ұмтылатын тұлғаның қалыптасу мүмкіндіктерін зерттеу, сонымен
қатар бұл педагогикалық құбылыстар бағынатын заңдарды зерттеу үшін кәсіби, ғылыми және халық
педагогикасының рухани және өнімді «механизмін» қалыптастыру қажет. Мұғалімдердің кәсіби дамуының
негізі-гуманистік көзқарасының болуы. Яғни Г.Н. Волковтың «Зердесіз – дәстүр жоқ, дәстүрсіз – мәдениет
жоқ, мәдениетсіз – тәрбие жоқ, тәрбиесіз – руханилық жоқ, руханилықсыз – тұлға жоқ, тұлғасыз – халық
жоқ» деген ұлағатты сөздері гуманистік көзқарас қалыптастырудағы мақсат екенін көрсетеді. Сондықтан
да рухани мазмұнды құндылық қарым-қатынастарды оқу-тәрбие шараларының ажырамас міндетті
құрылымына айналдыру қажет. Шығармашылық іс-әрекетпен жүргізілген педагогикалық іс-әрекет
инновациялық іс-әрекетке жеткізеді. Ал, мұғалім инновациялық іс-әрекеттің әдіснамалық негіздерін:
жаңалықты енгізудің жүйелілік тұжырымдамасын меңгергенде, енгізілетін жаңалықты талдап, жинақтап,
оны енгізуде кездесетін қиыншылықтарды болжай білгенде іске асады. Сонымен қатар, инноватика жайлы
білім мен қаруланса, жаңалықтың топтамасын, жаңалықты енгізуші орта белсенділігін анықтай білуі
шарт. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің теориясы педагогикалық шығармашылық теориясынан,
алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені тарату, педагогикалық новаторлық теориясы, педагогикалық
жаңалық теориясы, ғылымның соңғы жетістіктерін практикаға жүйелі енгізу теориясынан дамыған.
Сонымен инновациялық іс-әрекет - педагогикалық еңбектің өнімділігін сапалы өзгертетін оқыту мен
тәрбиелеудің жаңа үлгілері мен әдістерін құру процесіне ықпал жасайды.[4,5] Көпшілік ғалымдардың
айтуы бойынша мұндай нәтижеге жетуі үшін педагогтың инновациялық іс-әрекеті келесі талаптарға сай
болуға тиісті:
- өзінің жеке қасиеттерін есепке ала отырып, басқалардың инновациялық тәжірибесін өзгерту, жетіл
діру, қабылдау қабілетіне;
- жаңа ғылыми идеялар мен басқалардың тәжірибесімен хабардар бола отырып, өз жұмысын ұғыну
қажеттілігіне;
жаңа ғылыми зерттеулер, олардың әдістемелік жүзеге асуын үздіксіз тәжірибеге енгізуі;
- педагогикалық инновацияның жаңа әдістерімен тәсілдерін өз бетінше жасау;
- педагогикалық кертартпалықпен, артта қалушылықты болдырмау.
Инновациялық іс-әрекет - қазіргі мектептің даму тәртібінің бір аспектісі. [6]
Осы бағытта педагогикалық шығармашылықтың төмендегідей алгоритмдерін ұсынуға болады:
I. Оқушылардың жаңа материалды игеруіне жағымды жағдай жасау:
1. Оқытудың әрбір кезеңдерінде қажетті міндеттерді қою және белгілеу.
2. Мотивациялық кезеңде дайындық іс-әрекеттерін қолдану.
3. Сабақ тақырыбына байланысты негізгі шешу мәселелерді талдау.
Шығармашылық тапсырмаларды шешу.
4. Зерттеушілік іс-әрекеттерді қолдану.
II. Оқылған материалдың мазмұнын қорытындылау:
1. Тақырып мазмұнын меңгертудің бірізділігі.
2. Сабақ барысындағы кей тақырыптардың мазмұнына сәйкес берілетін тапсырма көлемін ұлғайту.
3. Тақырып мазмұнын нақтылау.
4. Әрбір бөлімге жоспар құру.
III. Оқушылардың зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру.
1. Бағдарлама деңгейіндегі материалдар мен әдістер.
2. Бағдарлама материалдары мен әдістері ғылыми – танымдық әдебиеттердегі фактілермен
толықтырылады.
3. Мұғалім оқушыларды ғылымдағы шешілмеген проблемалар және ғылыми болжамдармен таны-
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стырады. Оқушылар мұғаліммен осы проблемаларды шешіп, ғылыми болжамдарға талдау жасауды үйретеді.
4. Оқушыларды зерттелетін ғылымның болашақ бағыттарымен таныстыру.
IV. Оқытылатын материалдағы негізгі қатынасты бөліп көрсету.
1. Тақырып бойынша сабақтың мазмұны жеке сабақтың шеңберінде байланыссыз болуына байланысты оның мазмұнына өзгерістер енгізіледі.
2. Сабақ шеңберіндегі біртұтас тақырып бойынша негізгі идеяларды біріктіру.
3. Оқытылатын материал тақырыбын келесі тақырыппен байланыстыру.
Y. Оқу ақпаратын нақты ережеге негіздеу.
1. Тірек ұғымдар, формулалар, ережелер.
2. Түсініктер арасындағы қарым – қатынасты бөліп көрсету.
3. Тірек сигналдары, педагогикалық сурет, тірек конспектілері, құрылымдық – логикалық схемалары.
YI. Оқу іс - әрекетінің әдістері.
1. Жеке әдіс тәсілдер, әдістегі өзгерістер мен толықтырулар.
2. Сабақтағы бір-бірімен байланысты әдістердің тізбесі.
3. Оқушылардың өздігінен білім алу әдістерін жетілдіру.
4. Оқушылар үшін зерттеу қызметтерінің әдістері.
YII. Шығармашылық ойлаудың әрекеттері.
1. Әдістердегі өзгерістер.
2. Жеке әдістер. (арнайы)
3. Жеке алгоритмдер, алгоритмдер жүйесі, алгоритмдік жолдары.
4. Шығармашылық ойлау әдістері. (модельдік, жүйелі – құрылымдылық, проблемаларды шешу
әдістері)
YIII. Оқушылардың оқу үрдісіндегі жұмысын жандандыру.
1. Жан – жақты ұйым
2. Нұсқа, қатарлар, ұжымдық ұйым
3. Оқытудың белсенді формасы
4. Жеке – жұптық ұйымдар.
IX. Сабақтың уақытын дұрыс пайдалану – тиімділіктің негізі.
1. Дәстүрлі сабақтың әр кезеңіне өзгерістер
2. Сабақтың басқа кезеңдерін қысқарта отырып, кейбір кезеңдерін ұлғайту.
3. Сабақ – кезеңдер.
4. Кіріктірілген сабақтар.
5. Негізгі бөлімнің даму кезеңдері – сабақ тақырыбының жүйелілігіне байланысты.
X. Оқу материалын оқытудың көрнекіліктері:
1. Схема, таблица, модель, техникалық құралдар,қажетті көрнекіліктер.
3. Жеке тәжірибе, жеке бақылау, өзіндік жұмыс көріністері.
4.Практикалық жұмыс, лабораториялық жұмыс.
5. Зерттеу жұмыстары.
XI. Оқыту процесінің дифференциациясы.
1. Оқытудың бірдей деңгейлігі.
2. Дарынды және үлгерімі төмен оқушыларға қосымша тапсырмалар.
3. Оқу материалының міндетті және қосымша деңгейін бөліп қарау.
4. Оқыту материалының үшдеңгейлік бағдарламасын игеру.
XII. Оқушылардың сабақ процесінде өзін - өзі басқару дағдысын дамыту.
1. Мұғалім сабақты өзі өткізеді, бірақ сабақтың кейбір кезеңдерінде оқушыларды өзіне көмекке
шақырады.
2. Сабақтың әрбір кезеңдерінде оқушыларды өзіндік бағалауға үйрету.
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3. Бағалаушы оқушылар ұйымын жасау.
4. Оқу процесіндегі өзін - өзі бақылау мен тексеруді ұйымдастыру. [7]
Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін,
оқушының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын, тұлғалық- ізгілілік
бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс- қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті,
оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген және білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып, оларды таңдап сараптай алатын, отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана
білетін кәсіби маман педагогті айтамыз.
Елбасы өз Жолдауында: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен
айқындалады», - деп атап өтті. Өйткені, соңғы жылдары пайда болған «ілімге негізделген экономиканы»
ескермесе болмайды. Әлемдік бәсекелестік заманда әрбір адамның білім санасын, қабілеттік деңгейін
іскерлік мүмкінділігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері күн тәртібіне өткір қойылып,
адамның білімі мен біліктілігі қазіргі кезеңде мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды
көрсеткішіне айналып отыр. Бәсекеге қабілетті интеллектуалдық күші жетік маман кадрлар болмай,
әлемдік бәсекеге төтеп бере алатындай экономика дамымайды. Қай заманда да өркениеттің өрлеуі
интеллектуалдық шығармашылық қабілеттің негізінде іске аспақ. Мұғалім білімін көтермей, кәсіби
шеберлігін шыңдамай,өскелең ұрпаққа тәлім-тәрбие берем деу қазіргі заман талабына сай келмейді. Бұл
бізге үлкен жауапкершілікті жүктеп отыр. Оның үдесінен шығу- біздің үлкен міндетіміз.
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ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОДЕРЖАНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВУЗОВСКИХ ДИСЦИПЛИН
Утегенова Б.М.
Аңдатпа
Ұсынылған мақалада үздіксіз кәсіби-педагогикалық дамуда жоғары оқу орнында оқытушылардың
ақпараттандыру салаларында электрондық оқу-әдістемелік кешенді қашықтан оқыту жолында
пайдаланудың өзекті мәселелері сипатталған. Ғылыми мақалада болашақ мұғалімдерді үздіксіз дамытуда ақпараттық мазмұнды толық қамтамасыз ету талаптары сипатталған.
Аннотация
В научной статье раскрываются общие тенденции непрерывного профессионального развития педагогов, одним из элементов которого является обеспечение на вузовском этапе электронного обучения,
осуществляемого средствами УМКД. В статье рассматриваются как негативные моменты (как элемент
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повторения УМКД на бумажном носителе), так и позитивные стороны в разработке УМК по требованиям цифровых образовательных ресурсов. Системными задачами современных УМК является направленность на квазипрофессиональную деятельность, насыщенность содержательного наполнения УМК.
Abstract
In the scientific article common tendencies of teachers` ceaseless professional development, one of the elements of which is supplying with electronic education by means of educational – methodological complex on the
university level are described. Both negative (such as usage of the same educational – methodological complex
on a paper carrier) and positive points in educational – methodological complexes` working out according to the
demands of digital educational resources are highlighted. The system-defined aims of modern educational – methodological complexes are its orientation on quasiprofessional activity and intensity of its content.
Система непрерывного педагогического образования в Республике Республика Казахстан в настоящее
время направлена на решение задач профессионально-личностного становления педагога, специфики видов его деятельности и постоянно изменяющегося круга функциональных обязанностей. Она обеспечивает выпускникам педагогических учебных заведений более эффективную адаптацию на рынке труда в
новых социально-экономических условиях. Ориентируется на целостное развитие человека как личности,
субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни, на повышение возможностей трудовой
и социальной его адаптации в быстроменяющемся мире. Имеет целью развитие способностей каждого
человека, его стремлений и возможностей самосозидания, разностороннего саморазвития.
Содержание непрерывного педагогического образования ориентируется на опережающее отражение
проблем развития общества, производства, науки, культуры, других сфер социальной практики. Предполагает преемственность и многовариантность общего и профессионального образования, основу которых
составляют фундаментализация образования, усиление внимания к методологической его составляющей.
Помимо самих знаний, умений, навыков в содержание входит сам процесс, опыт их приобретения и практического применения, пути и способы самостоятельного добывания, поиска и открытия, самообразования - “личностный опыт” как компонент содержания образования. Студент является субъектом учебного
процесса. Преподаватель выполняет функции организатора учебы, призван на деле обеспечить индивидуальный подход в обучении. В профессиональной подготовке при условии доминирования продуктивных,
активно-творческих методов обучения, предполагающее самостоятельную и творческую деятельность
проблемно-практического характера, имеющее целью дать не только знания, но и опыт их самостоятельного добывания, обучение строится по коллективно-индивидуальному принципу, при котором каждый
обучающийся имеет возможность двигаться вперед своим темпом, осваивая необходимое содержание и
технологии в соответствии с государственным образовательным стандартом.
Непрерывное развитие будущего специалиста, ориентированное на духовно-нравственные ценности,
сущность которого раскрывается через категории целостности и целенаправленности, преемственности и
поступательности, гибкости и динамичности, перманентной смены социальной ситуации развития личности, регулирует взаимоотношения, взаимосвязи различных этапов и ступеней общего и профессионального образования человека.
Педагогическое образование является приоритетной и системообразующей областью в сфере образования, которая:
- обеспечивает формирование профессионально-компетентной личности педагога, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость педагогической деятельности, нести ответственность за ее результаты;
- способствует социальной стабильности и развитию общества;
- определяет качество подготовки кадров для всех сфер функционирования общества и государства.
Применение информационных и коммуникационных технологий в высшей школе традиционно развивается по двум основным направлениям. Первое направление предполагает использование возможно-
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стей этих технологий для непосредственного включения в процесс образования лиц, для которых в силу
тех или иных причин возможна и доступна только дистанционная форма обучения. Второе направление
ориентировано на использование информационных технологий для изменения содержательной составляющей процесса обучения путем обновления и совершенствования его методической базы, создания и
внедрения на этой основе новых прогрессивных методик.
Синтез этих направлений – создание современных электронных учебно-методических комплексов дисциплин, которые могут использоваться как при дистанционной, так и традиционной очной форме обучения. В состав такого комплекса входят теоретические материалы, лабораторные работы и практикумы, а
также средства для контроля знаний обучаемых, например, в форме тестовых вопросов. Объединенный
общей проблематикой, этот комплекс может достаточно успешно использоваться в реальном учебном
процессе, поскольку его применение позволит не только более эффективно организовать работу студентов, но и значительно сократить нагрузку на преподавателя по проверке их знаний.
ЭУМК может использоваться как в сетевом, так и в кейсовом вариантах в зависимости от потребностей
и возможностей студентов. Применение ЭУМК в процессе преподавания позволяет в значительной мере
использовать огромные возможности, предоставляемые современными телекоммуникационными технологиями.[1, с.4]
Электронное учебное издание - интерактивный учебник нового поколения, охватывающей весь объем
знаний по определенному курсу с предоставлением доступа к необходимым источникам и организацией
межпредметных связей. Это сложные электронные продукты, сочетающие достижения современной техники, содержание предмета и методику обучения, дизайн и художественные качества. Преимущественно
это автоматизированный вариант печатного издания, который предусматривает сохранение его структуры
и предоставляет дополнительные возможности, которые реализуются через гипертекст и мультимедиа.
Типология электронных учебных изданий представлена в ряде работ, однако эти разделы достаточно условны, поскольку компьютерные обучающие программы содержат различные взаимосвязанные элементы информационно-коммуникационных технологий. Поэтому в психолого-педагогической науке до сих
пор нет четкого разграничения ряда важных для информатизации профессиональной подготовки понятий
(педагогическое программное средство - электронное учебное средство - электронное издание учебного
назначения - программное средство учебного назначения - автоматизированный (электронный) учебный
курс - электронный учебно-методический комплекс и др.)., отсутствует их совершенная общепринятая
классификация, не обосновано дидактическое назначение и особенности применения [2, с.12]. Основу
учебно-методического обеспечения дистанционных образовательных программ составляют учебно-методические комплексы изданий в электронном виде (УМК), отличающиеся от обычных учебников и учебных пособий не только организацией содержания знания, но и его представлением – интерактивностью, комплексностью, адаптивностью к личностным особенностям обучающихся.
Высокая технологичность ЭУМКД для ДО с учетом реальных возможностей респондентов - не критерий его качества, важнее учесть дистанционный характер деятельности и самостоятельный способ освоения при минимуме контактности с преподавателем, а это требует конкретизации и сокращения объемов
заданий, превращении их в задания практико-ориентированные, позволяющие сразу осуществить перенос
в профессиональную сферу. Так, например, при проектировании ЭУМК по дисциплине «Педагогический
менеджмент» мы используем следующую структуру: типовую программу, рабочую программу, силлабус
для студента, лекционный комплект по дисциплине, файл с индивидуальными заданиями (у нас это составление тематической логико-структурной схемы, таблицы, краткий конспект, составления тематического глоссария), вопросы и задания тестового характера для первого и второго рубежного контроля, задания для итогового контроля знаний студентов. Кроме этого, понимая ограниченные возможности студента
заочного дистанционного обучения, в информационный учебный пакет мы вложили содержательное наполнение по темам курса: это и гиперссылки на источники интернета, электронные учебные пособия,
наглядный и демонстрационный материал, методические указания по каждому виду самостоятельной работы студентов. При этом преподаватель вуза (помним, что он не специалист в области «e-learning») при
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разработке учебного курса должен понимать методику и специфику ее разработки для дистанционного
обучения, чтобы адаптировать под разный уровень обучающихся. Преподавателю необходимо формировать компетенции методического проектирования собственно профессионального продукта ЭУМКД; способность разрабатывать стратегию своего дальнейшего профессионального развития в области дистанционного обучения; компетенции владения приемами создания различных видов педагогического контроля
(проекты, рефераты, отчеты, логико-структурные схемы, таблицы, тесты и т.д.), проектирования системы
оценки качества контрольных материалов, умения выбора программного обеспечения и технологий проведения контроля и др.; компетенции в сфере владения педагогическими технологиями дистанционного
обучения на практике (проведение виртуальных дискуссий, вебинаров, ролевых и деловых игр, круглых
столов, проектной деятельности, ситуационного анализа и т.д.); компетенции в сфере самостоятельной,
познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации (овладение техническими средствами обучения, программным обеспечением, ориентирование в системах дистанционного обучения); компетенции в сфере образовательно-организационной деятельности, в том числе умение анализировать учебную ситуацию, ориентироваться в нормах и
этике взаимоотношений дистанционных преподавателей и обучающихся, оценивать собственные профессиональные возможности, навыки самоорганизации.
В подборе материала при создании ЭУМКД исходными являются требования к знаниям и компетенциям выпускника высшего учебного заведения. На их основе определяются цели обучения, производится
отбор источников информации, используемой в ЭУМКД и структурирование содержания учебного материала.
Определение источников информации целесообразно начинать с анализа перечня литературы, помещаемого в конце учебной программы по дисциплине. Особое, а в целом ряде учебных дисциплин главенствующее положение среди источников информации занимают нормативные документы: законы, постановления директивных органов, уставы, наставления и др. Их включение в число источников информации
является обязательным.
Структурирование содержания темы – выявление системы смысловых связей между элементами учебной дисциплины, ее части, раздела, темы и расположение учебного материала в последовательности, которая вытекает из этой системы связей. После чего учебный материал располагается с учетом логики выявленных взаимосвязей, и результаты работы отражаются в наглядной форме (в виде матрицы связей или
графа учебной информации, листа основного содержания и его электронного аналога).
Для психолого-педагогических дисциплин целесообразен комплексно-блочный метод, основанный на
смысловом анализе содержания учебных элементов и всей совокупности связей между ними. На основе
этого метода разрабатывается структурно-логическая схема, «разбивающая» содержание на смысловые
блоки, ведущим видом связи между которыми является функционально-смысловая связь.
Индивидуальные задания представляют программный комплекс, в процессе работы которого предлагаются поэтапно различные операции и задания, требующие активных действий от студента. На каждое
действие студента тренажер выдает определенную реакцию в виде оценки действий, подсказок, советов и
рекомендаций.
Неправильно считать, что если изложен учебный материал, к нему поставлены вопросы и даны задачи
требуемого на экзамене уровня, то освоение материала обучающимся является его личным делом. Необходимо подкрепление правильности понимания предмета со стороны преподавателя и контроль качества
усвоения знаний теории, алгоритмов, умений и навыков в процессе изучения каждой темы. Особое внимание следует обратить на контроль регулярности и добросовестности работы по изучению тем и разделов.
Дидактической основой технологий ДО является активная самостоятельная учебная деятельность обучающихся, следовательно, профессиональная компетентность педагога в процессе дистанционного обучения проявляется в умении планировать, организовывать, контролировать продуктивную самостоятельную
работу; мотивировать учащихся к различным видам самостоятельной учебной деятельности с использованием средств ИКТ; моделировать предметное содержание в мультимедийной, интерактивной форме;
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обеспечивать вариативность способов изложения, освоения и закрепления изучаемого учебного материала
с учетом индивидуального подхода.
В будущем использование видеолекции может сопровождаться мультимедиа презентациями, где логически четко структурирован учебный материал, дополненный иллюстрациями, графиками, схемами,
анимациями, вставками демонстрационных экспериментов, опытов и т.д. Презентации позволяют разнообразить представление учебного материала, акцентировать внимание слушателей на ключевых и
сложных тематических моментах, сделать более интересным само изложение материала. Эргономичность и дизайн презентаций, соответствие психолого-педагогическим требованиям позволят студентам
легко усваивать и воспринимать информацию. Видеолекции преподавателей, стремящихся донести
материал с определенной эмоциональной окраской и показать собственную индивидуальность, с использованием мультимедиа презентаций, видеофрагментов создают эффект соучастия в познании.
Изменение функций преподавателя при работе в открытой образовательной среде требует дополнительной подготовки кадров. Весь преподавательский состав, инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал, участвующий в учебном процессе с использованием технологий ДО, должен пройти
переподготовку или повышение квалификации в области новых информационных и образовательных
технологий и быть соответствующим образом аттестованным. Концепция профессионального развития
педагогов и их методической поддержки с помощью Интернет должна быть основана на разработке
модели специалистов, работающих в современной образовательной информационной среде. Квалификационные характеристики этих специалистов должны учитываться при разработке учебно-методического
обеспечения программ подготовки специалистов в области информационных ресурсов и систем, организации учебного процесса по программам повышения квалификации.
Дополнительная подготовка
преподавателей должна включать изучение методики и методологии дистанционного обучения, методики и технологии разработки и создания учебно-методических материалов для системы ДО. В связи с
этим, преподаватели должны предварительно пройти переподготовку по созданию новых учебников,
проектированию и производству мультимедиа средств, созданию виртуальных лабораторий, обучению
технологиям проведения сетевых занятий, созданию дидактических сайтов в Интернете, управлению
учебным процессом. По существу, преподаватели должны обучиться новому мышлению в области
образовательных технологий. Построение дидактических моделей, разработка новых обучающих средств,
проектирование образовательных программ, основанных на компьютерных технологиях, должны быть
основой программы повышения квалификации преподавателей в области ИКТ[3, с 123]. Расширение задач педагога основано на переходе от репродуктивных к творческим, активным методам обучения.
Решение новых педагогических задач, по существу, приводит к вовлечению педагогов в новую образовательную методологию, которая формируется в условиях развития информационного общества.
Поэтому создание системы подготовки кадров новой формации, обладающих наряду с высокой
профессиональной подготовкой в предметной области специфическими знаниями в области ИКТ,
является основой развития современной системы образования. Основными направлениями профессионального развития педагогов и их методической поддержки является развитие методик применения ИКТ в учебном процессе и их распространение в педагогической среде; разработка учебных и
методических материалов по использованию ИКТ в педагогической деятельности. 	Н е п р е р ы в ное профессиональное развитие преподавателя вуза и подготовка к работе в условиях дистанционного
обучения предполагает создание и поддержка информационной образовательной среды, содержащей необходимое дидактическое обеспечение ДО, проведение регулярных конференций, семинаров и круглых
столов, посвященных проблемам дистанционного обучения. Современный преподаватель сегодня — это
не только традиционный преподаватель, обладающий компетенциями для очного обучения, но и человек,
знающий образовательный сегмент Интернета, ориентирующийся в педагогических сетевых сообществах,
имеющий навыки проведения образовательного процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий, знающий педагогические технологии дистанционного обучения, умеющий преподавать
свой предмет в любой форме с помощью любых средств общения. Непрерывное развитие преподавателя
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требует от него постоянного повышения компетенции педагога в области владения педагогическими технологиями дистанционного обучения, сетевым инструментарием и методикой его использования в рамках
учебного процесса [4].
Глубоко продуманный и тщательно разработанный ЭУМКД способствует мотивации и активизации
самостоятельной учебно-познавательной и практической деятельности обучающихся, индивидуализации
и дифференциации содержания обучения; повышает наглядность обучения, делает более доступным для
обучающихся учебный материал.
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Аңдатпа
Осы мақалада педагогикалық тәжірибе халықаралық жазушылардың еңбектері туралы қарастырылады.
Бұл мақалада экзекуция дүние жүзілік әдибиетте тәрбиелеу әдісі ретінде қарастырылады. Сол сияқты,
мұнда тәрбиелеудің осындай әдісінің салдарлары көрсетілген.
Аннотация
В данной статье рассматривается педагогический опыт в произведениях писателей разных стран. В
этой статье рассматривается экзекуция как метод воспитания в мировой литературе. А также здесь показаны последствия такого метода воспитания.
Abstract
This article observes the problems of pedagogical experience in works of international writers. Article
observes also the execution like rise methods in world literature. Furthermore, here is discussed the consequences
of those methods of rising.
Мировая литература в той или иной мере отразила педагогический опыт разных стран, народов и
времен согласно национальному самосознанию. Именно менталитет лежит в основе воспитания литературных персонажей: они или подчинятся общепринятым методам воспитания, или идут вразрез с ними,
а то и просто гибнут от несовершенства педагогических методов как, например, Поль в романе Чарльза
Диккенса “Домби и сын”. Великий английский писатель со всей присущей ему иронией осмеял педагогическую систему Англии как смертельно опасную, приводящую к гибели беззащитных детей, отданных
состоятельными родителями в дорогую школу-пансион. Английская классическая литература в лучших
своих образцах, например, в романе Уильяма Теккерея “Ярмарка тщеславия” показала общепринятый
подход воспитания и обучения англичанами своих детей в дорогих частных школах-пансионах. У ан-
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гличан XIX века не принято было у богатых дворян растить детей в семье, дома, вблизи от родителей
[4]. Дома росли только дети бедняков, как Крошка Доррит в одноименном романе Чарльза Диккенса [4].
Хотя трудно назвать домом долговую тюрьму, в которой родилась и выросла Крошка Доррит [1]. Это
произведение является в известной мере автобиографическим: ведь Диккенс сам в детстве жил с отцом в
долговой тюрьме и хорошо знал все изнутри. В романе об Оливере Твисте Диккенс показал воспитание
сирот в приюте, что тоже было невыносимо. Сбежав оттуда, Оливер Твист попал в школу для малолетних
уголовников-карманников, где его учили воровству. Лишенные родительской любви дети в произведениях английских писателей XIX века по большей части были представлены сами себе, будь то дорогие
частные учебные заведения или государственные приюты для обездоленных детей [4]. Возможно, что
именно здесь таятся истоки пресловутой английской холодности и чопорности как результат своеобразной самозащиты и способа выживания в неблагоприятный среде, где нет любви, которая бы окружала
детей с детства и тепла, согревающего в этом жестоком мире. Художественные произведения английских
классиков охлаждают пыл рьяных поклонников английского воспитания и образования, возложенных на
невежественных учителей, хотя родители платят большие деньги за образование и воспитание своих чад
в частных учебных заведениях. В наши дни особенно важно помнить педагогический опыт, описанный
английской классикой и «не создавать себе кумира” (Адам Мицкевич). Но не стоит пренебрегать и тем
положительным, что можно получить из зарубежного педагогического опыта: самостоятельность как
необходимое условие формирования личности у детей, приобретение навыков выживания в агрессивной
враждебной среде без родительской опеки, реальное восприятие мира [3].
Но не только английская литература дала миру отрицательные примеры педагогической деятельности. Особенности национального воспитания и образования высмеял и немецкий писатель Генрих Манн
в романе “Учитель Гнус”. Говорящее имя персонажа не нуждается в комментариях. Естественно, что ничему хорошему этот горе - педагог не мог научить молодое поколение, которое платило ему ненавистью и
презрением за неблаговидные поступки. Но нет пророка в своем отечестве. И Генрих Манн был изгоем:
фашисты лишили его гражданства и сожгли его книги на кострах [6].
Лауреат Нобелевской премии Томас Манн в романе “Будденброки” показал насилие в немецкой школе, издевательства детей друг над другом. Писатель- реалист совершенно не считал детей невинными
ангелочками, с которыми надо сюсюкать. Его детские персонажи довольно грубы и жестоки [2]. В его
правдивом романе школа – это своеобразная модель мира, отображающая отношения, царившие в немецком обществе . И экзекуция (телесное наказание) как метод воспитания здесь был в порядке вещей. Как
и в русском обществе XIX века, что нашло отражение в произведениях русских писателей. Например, в
«Черной курице» Антония Погорельского: испугавшись экзекуции, Алеша предал друга. В России XIX
века было раздельное обучение, поэтому для мальчиков розги для публичного наказания нерадивых учеников были обычным делом, являлись необходимым аксессуаром учебного процесса. Парадокс, но выдающиеся деятели России XIX века, а в том числе и писатели - мыслители прошли через это, испытали
на себе методы “палочной” дисциплины, методов физического наказания за любые провинности. Метод
физической расправы над детьми как основной метод воспитания показан и в художественных произведениях А.П. Чехова и А.М. Горького. Например, в таких хрестоматийных произведениях, как “Ванька”
Чехова, где малолетний мальчик ежедневно подвергался побоям за малейшую провинность. А.П. Чехов
одним из первых показал, что значит “жить в людях”: “в люди” отдавали сирот и детей из многодетных
бедных семей, чтобы их обучали ремеслу взамен работы по дому7. Но таких детей, как правило, ничему не учили, а превращали в домашних рабов. В невыносимых условиях эти дети обычно страдали от
недоедания, физического переутомления, болели и умирали. Особый художественный эффект рассказа
“Ванька” состоит в его эпистолярной форме: мальчик пишет письмо дедушке с просьбой спасти его от
верной гибели “в людях”, но этот крик о помощи не дошел до адресата, так как Ванька не знал адреса, а
его надпись “на деревню дедушке” стала крылатым выражением, символом безадресности 2. Но в этом
произведении писатель выступил как фаталист: даже если бы письмо и дошло, то у Ваньки - сироты все
равно нет будущего, так как у дедушки Константина Макаровича “вечно пьяные глаза”. Мастер худо-
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жественной детали, Чехов одной ремаркой показал обреченность маленького Ваньки, который не знал
родительской любви, но зато подвергался постоянным побоям со стороны своих жестоких хозяев. Это
яркое произведение- приговор русскому обществу, которое не заботится о своих детях, а значит, о своем
будущем. Пресловутая “слеза ребенка”, о которой говорил Ф.М. Достоевский, это лишь метафора, потому
что в России XIX века лились целые реки слез обездоленных детей, для которых экзекуция была привычной7. Иного метода воспитания они и не знали ни дома, ни в школе. В рассказах Чехова нет и намека
на знаменитый юмор. Писатель-гуманист близко к сердцу воспринимал страдания бедных детей6. Элементы натурализма в описании их мучений лишь еще больше подчеркивали недопустимость подобного
отношения к детям. Разоблачая социальные противоречия царской России, Чехов в своих произведениях
показал причинно-следственные связи жесткого общения с детьми. Так, например, в рассказе «Спать
хочется» девочка Варька, брошенная после смерти отца матерью на произвол судьбы «в люди», подвергалась побоям за то, что по ночам плакал хозяйский ребенок5. У нее, доведенной до отчаяния отсутствием
сна, а также страхом быть снова избитой, сложилось ложное представление об истинных причинах ее
страдании и возможной скорой гибели без сна от переутомления: оно решила, что все ее беды не от безжалостных хозяев, а из-за вечно плачущего по ночам ребенка, поэтому она задушила младенца, чтобы
немного поспать. Жестокость к ребенку породила убийство. Одно преступление над ребенком, повлекло
за собой еще большее преступление по отношению к другому ребенку. Чехов не давал готовых рецептов избавления от этого порочного круга, но констатировал пороки общества и невозможность такого
положения дел. Ведь насилие над детьми оборачивается еще большим злом. Чехов изобразил больное
общество с его патологическим безжалостным отношением к беззащитным детям, где побои являются
основным методом воспитания молодого поколения. Бездушное отношение к детям социально опасно,
так как имеет далеко идущие последствия и тормозит развитие общества[7].
В лучших традициях русской классики написана автобиографическая трилогия А.И. Горького «Детство. В людях. Мои университеты», где главный герой сызмальства подвергался физической расправе
со стороны взрослых. И не только посторонних работодателей, но и у себя дома. После смерти матери
маленький Алеша оказался в доме родного деда, который для профилактики избил его до полусмерти в
воспитательных целях. Пример Горького – редкий случай выживания сироты в бесчеловечных условиях
царской России. Удивительно, что он вообще остался жив, а к тому же еще и стал знаменитым писателем.
Видимо, воля к жизни, стремление к знаниям и творчеству были так сильны, что смогли побороть жизненные невзгоды, побои, унижения. Но, к сожалению, не всем это удается, не у всех есть большой талант
и стремление к победе. Здесь можно говорить о самовоспитании и самообразовании. Многие русские
и американские писатели не имели высшего образования, но тем ни менее добились всемирной славы,
признания их таланта: Есенин, Маяковский, Дж. Лондон, Драйзер и др. Это люди, которые много работали вопреки злой судьбе, социальной неустроенности, невостребованности. А методы самовоспитания
и самообразования каждый из них выбирал для себя сообразно своим представлениям о человеческих
возможностях. Большую часть знаний они самостоятельно добывали из книг, так как родители тоже не
имели университетских дипломов, не могли поделиться знаниями.
В русской литературе с ее особым отношением к экзекуции, официальному методу воспитания, особняком стоит творчество А.С. Макаренко, основоположника советской педагогики, начальника колонии
для малолетних преступников, который не только поднял руку на главаря банды своих воспитанников, но
и вообще собирался убить их столько, сколько хватит патронов. По странному стечению обстоятельств
именно это происшествие послужило началом новых отношений педагога с его воспитанниками: почувствовав в Макаренко личность, которая может постоять за себя, ответить «по-мужски», малолетние преступники стали его уважать и подчиняться ему. В последствии сам Макаренко много писал о значении
личности педагога как необходимом условии взаимоуважения учителя и учеников в процессе воспитания
и образования детей: они должны видеть в своем педагоге личность, достойную уважения, способную
быть для них примером для подражания [7].
Реализм писателей диктовал им необходимость правды жизни в художественных произведениях: педагоги – лишь живые люди со всеми присущими им недостатками. Поэтому великий педагог Макаренко
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и мистер Домби у Диккенса (английский джентльмен!) поднимали руки на детей. Жизнь есть жизнь. И
художественная мировая литература знает много случаев, когда взрослые были не в силах удержаться от
избиения детей как от метода обучения и воспитания3. И в этой связи необходимо упомянуть повесть Сэлинджера «Над пропастью во лжи». Секрет успеха этого произведения состоит в том, что автору удалось
показать проблему подростка: половое созревание и инфантильность сознания, отсутствие самокритики, неприятие мира, не отвечающего запросам самовлюбленного юнца с амбициями 2. Лифтер в целях
воспитания ударил Холдена Колфилда, преподав ему урок взрослой жизни, существующей по своим
суровым законам рыночной экономики, где нет места слабости и сомнениям. М.О. Ауэзов в рассказе «Сиротская доля» со всем свойственным ему суровым реализмом обрушился на существовавшее в казахской
степи социально – политические отношения: исторически сложилось так, что девочек не учили, а рано
выдавали замуж. В «Сиротской доле» Газизу зверски изнасиловали, а она, убегает от позора, замерзла
в морозной степи2. Вместо получения воспитания и образования насильно была отдана замуж Айша в
«Первом учителе» Ч. Айтматова.
В «Балладе забытых лет» А. Кекильбаева отцы воспитывают сыновей на личном примере. Это, пожалуй, эффективный метод воспитания детей: делай, как я – люби родину, рази врагов, работай с удовольствием, цени свою семью. Немногословие степняков не было помехой: в условиях дикой природы, где на
каждом шагу таится опасность, не до пустых разговоров.
Личный пример как метод воспитания широко использовался и героями повестей Сатимжана Санбаева, приучавших своих детей к сложным профессиям колодцекопателей и беркутчи. Ведь традиционно в
казахской степи ценилось мудрое слово, подкрепленное делом [2].
Таким образом, педагогический опыт в мировой литературе соответствовал требованиям эпохи, социальным, историческим, политическим условиям, в которых формировалась личность ребенка. Отношение к детям было всегда своеобразной лакмусовой бумажкой, отражавшей степень гуманности
общества, его цивилизованности, состоятельности. Социальной прогресс прежде всего подразумевает
гуманизацию общественных процессов, затрагивающих систему воспитания и образования молодого
поколения. Писатели разных стран и эпох выступали в защиту обездоленных детей, ратовали за счастливое детство, тем самым внося свою лепту в процесс совершенствования воспитания и образования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Жоспарлауда мұғалімнің де, оқушының да белгілі бір мақсатқа жетуі
жобаланады. Жоспарлау кезінде оқушының461
дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға
сай келуі; өз деңгейлерін көрсете алуы; оны жүзеге асыру жолдары көкейде тұрады.
Мақсат қоюда белгілі бір істі жүзеге асырудың амалын ойластырады.
Ұйымдастыруда мақсатқа жету шаралары қарастырылады.

Жоспарлауда мұғалімнің де , оқушының да белгілі бір мақсатқа жетуі жобаланады. Жоспарлау
кезінде оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сай келуі; өз деңгейлерін көрсете алуы;
оны жүзеге асыру жолдары көкейде тұрады.
Мақсат қоюда белгілі бір істі жүзеге асырудың амалын ойластырады.
Ұйымдастыруда мақсатқа жету шаралары қарастырылады.
Мотивацияда қызығушылықпен орындалған жұмыс дәлелденуі керек.
Байқау мақсатқа тиімді жету үшін кездескен тығырықтан дұрыс жол тауып, алға қойған мақсатты
орындауды қамтамасыз етеді.
Бағдарламада көрсетілген жеті модульдегі идеямен байланысты оқушыға өз бетімен оқуды
түсіндіргенде, оқушылар оқу үдерісіне белсене қатыса алады.
Адамдар бағдарламада берілген диалог әдісін қолдана отырып, білім алады.Сабақта мұғалім мен
оқушының, оқушылар мен оқушылардың тапсырманы бір-бірімен сөйлесу арқылы талқылауы диалогтік
оқыту әдісі болып табылады.
Диалогтік оқыту модулін сабаққа кіргізу арқылы оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын, идеяларын білдіруге мүмкіндік беруге;
Барнс (1971) айтқандай, сыныптағы тіл қолданылысы оқушының білім алуына әсер ететінін
ұғындыруға болады [2,38-б.].
Мерсер сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда бір-бірімен тең құқылы серіктестер болып табылатынын сезіндіру мақсатымен топтық жұмыс жүргізілуі тиімді әрекет болмақ [3,39-б.].
Топтық жұмыс жасауды ұйымдастырғанда алғашқы кезде оқушылар топқа бөлінуді бұрынғыша
жарысқа қатысу деп қабылдайды. Өз достарымен болуды қалайды. Тек мұғалімнің айтқанын орындауға
үйренгенін білдіреді.
Топқа бөлінудің екі-үш түрін (қала суретін төртке бөліп, оның сыңарын табу, жеміс-жидектің,
жануарлардың суретін құрастыру, саналу реті бойынша санау, түрлі-түсті стикерлерді қолдану)
түрлендіріп өткізу арқылы бала топ мүшелерінің ауысып тұратындығына көздері жетеді. Топтасып
жұмыс жасау ынтымақтастық пен сенім атмосферасын қалыптастыратынын сезінеді. Жеке тұлға өзін
еркін және қауіпсіз сезінуі үшін топқа бөлініп отыратынын біледі.
Топты ауыстырып тұру бір-біріне жақындастыра түседі.
Бұрын мұғалім тәртіпке шақыруымен сыныпта тәртіп болатын. Сыныптың тәртіп ережесін бірлесе
құрып, бір ортақ шешімге келу керек екенін түсіндірілгеннен кейін сабақ үстіндегі ереже керек екенін
біліп, ережені басшылыққа алуды үйренеді. Сабақ үстінде ережені үнемі жадында ұстап отырады.
Мұның бәрі бұрыннан бар болғанымен, бұл бағдарлама бойынша жасағанда бір жүйелілік, үнемі
қайталушылық болатыны байқалады. Ал үнемі қайталаушылық бойға әрекетті де, білімді де бекіте
түсері хақ.
Сабақ сайын топқа бөлінуді түсінген оқушылар тапсырмаларды орындау барысында, топтық
жұмыстың мағынасын түсінеді. Енді тапсырмаларды диалог әдісімен алдымен өзара сөйлесіп, бір- біріне
түсіндіріп алады, содан кейін постерге салып қорғауды біледі. Постер салудың өзі үлкен жауапкершілік
екенін сезінеді. Оны ойдағы сөзбен айтатынды суретпен беру деп ұғынады.
Білім беру мен тәрбие ісін алға бастыруда негізгі тұлға – мұғалім. Ұлттық байлық адам екендігін
түсінгендіктен, мұғалім оқушыларының ынталы, сенімді, сыни пікір-көзқарастарын нанымды жеткізе
білетін деңгейлерін көрсете алуына өлшем жасап, өзгеріс барына байқау жүргізуі, құндылықтарды
анықтауы шеберлігін көрсетеді. Ал педагогикалық шеберлік педагогикалық белсенділікте жатыр.
Оқушылар тапсырма орындап отырғанда балаларды бақылау арқылы мінез-құлықтарын байқауға болады. Оқушылардың бірінің мінез-құлқы арқылы екіншісі соны үйренеді. Әр оқушыға зер сала қараумен
жеке мінезге салынуына жол бермеуге болады.
Бағдарламада көрсетілген жеті модульді кіріктіре сабақ бергенде, оқушылар алған білімдерін кез келген жағдайда пайдалана біледі.
Бағалау – одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін

462

жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин [4,55-б.]. Александер, 2001 атап көрсеткендей, сыныптағы бағалау жазбаша және ауызша түрде баға қою жолымен
бағаланады[5,55-б.]. Сабақта формативті немесе оқыту үшін бағалауды тапсырма сайын жүргізіп отырып, жиынтық немесе оқытуды бағалау қорытынды баға болады. Мұнда Александер, 2001 айтқандай,
баға тек стандартты түрде емес, баланың дамуын, оқуын, уәжін, өзін-өзі бағалауын, қабілеттілігі мен
еңбектенуін ескере отырып бағалауды ұйымдастырған жөн.
Бағалау кезінде бағалаудың барлық түрін:
1) бақылау;
2) алынған мәліметтердің интерпретациясы;
3) бұдан арғы іс-әрекетті анықтау үшін қолданылуы мүмкін шешімдерді қорытындылауды қамтитын
болғандықтан, сыныптың жетістіктерін бағалау үшін өлшемдерді белгілеп алған жөнді іс болмақ[6,56-б.].
Соның бірі - оқушының әрқайсысына зер сала қарап бақылау (не істеп отыр, нені түсінді, нені түсінген
жоқ); екіншісі - оқушыларды бағалау үшін берілген тапсырманы орындаудағы әңгімесін тыңдау және
тапсырманы орындауын бақылау.
Сол бағытпен оқушының әрқайсысына зер сала қарап, тапсырманы орындаудағы әңгімесін
тыңдағанда және тапсырманы орындауын бақылағанда оқушылардың ынталылығы, белсенділігі шынайы түрде көрініс бере алады.
Мәселен, оқушыларға өзінің дамуын өзі бақылауы мақсатында кері байланыс жаздыру да өзіндік
дамуын танытады.
Кері байланыс арқылы өзінің даму деңгейін анықтау
Оқушының аты:
Менің іс-әрекетім не болды?
Ұтымдылығым неде?

Мұғалім ұсынысы

Жетіспеушілігім неде?

Бағалауда сыни тұрғыдан пікір айтып бағалау жақсы жүреді. Оқушылар неліктен өзі атап тұрған
бағаны қойып тұрғанын түсіндіреді. Оқушылар бағаларын қалыпты түрде қабылдайды.
Оқушының интелектуалды болуын байқау үшін бағалау өлшемін құрастырып, оны жүзеге асыруға
мұғалімнің көшбасшылығы ықпал етеді.
Сипаттама жазып бағалау нәтижелі іс бола алады.
Сипаттама жазып бағалау
р/с

Оқушының
фамилиясы
мен аты

Оқушының
мәселені
шешуі (тапсырманы
түсінуі)

Ұғымы
Есте
сақтауы

Көзқарасын
нанымды
білдіруі

Белсенділігі
(тапқыр,
сұрақты
мазмұнды қоя
алады. Тұйық,
өзімен-өзі
жүреді)

Өзін
байқауы
(тыңдау
әдебі,
табанды,
жүйелі
сөйлейді,
ойы
шашыраңқы)
(Даусының
жағымды
лығы)

Байқау кезінде белсенді ой, арнайы зейін қою және оны сөзбен жеткізіп отыру маңызды орын алады.
Бағалағанда бала пікірлері тыңдалады. Өздерінің пікірлері тыңдалғаны үшін бағалау кезінде
қызығушылықтары күшті болады.
Бағалауда нені түсінеді? Бағаны сабақ айтқаны үшін емес, бағаны оқыту үшін алатынын сезінеді
және не білгенін жинақтауда оқуды бағалау болатынын біледі.
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Танымдық
деңгейі

Тез
ойлайтындығы

Қалпы
(шыншылдығы,
ниеті)

Дара
ерекшелігі

Сипаттама
жазып
бағалаудағы алар
көрсеткіш
(сөзбен жазу)

Бағдарлама мақсатымен жұмыс жасау сабақ үдерісінің барлық аспектілерінді оқушының белсенді
болуына ықпалын тигізе алады.
Бала нені түсінеді? Нені үйренеді?
Біріншіден, тапсырма берілгенде алдымен өзара сөйлесіп алып, тапсырманы орындауға бағытталады.
Екіншіден, пікірлесіп алып, ортақ бір шешімге келуді біледі.
Үшіншіден, топтасып жұмыс жасағанда ешкім оқшауланып қалмайтынын сезінеді, топтасып жұмыс
жасауда ойларын еркін айта алады.
Бағалауда мұғалімге тәуелді болмайтынын, бағалау көз алдында болатынын біледі.
Оқушының өз бетімен жұмыс жасауына сенім артып, тапсырма қызықты етіп берілсе, оқушылар
қажеттелігін қанағаттандыруға болатын тиімді Бағдарлама екені ұғынықты.
Төртіншіден, сыни тұрғыдан пікірлерін айтуға, бірін- бірі, өзін- өзі бағалай білуге қызығады.
Бағалаудың формативті бағалауынан білімнің шынай болатынын ұғынады.
Сонымен бірге, ұлттық тәрбиемен ұштастырып жұмыс жасауды нысанаға алған абзал. Ұлттық
құндылықтармен тәрбиеленудің берері мол екендігі белгілі.
Ұлттық құндылықпен тәрбиеленудегі әрекеттер
Мұғалім әрекеті
▪ Оқушылардың қызығушылығын арттырады.
▪ Оқушы жұмысын бақылайды, байқайды.
▪ Оқушы сауалына кеңес береді.
▪ Нәтижелі тәрбиеге баулиды, бағыттайды.

Оқушы әрекеті
▪ Мақсатқа жетуге мұғаліммен бірге жұмыстанады.
▪ Ұлттық құндылықтарды:
- бірін-бірін тыңдауға;
- ұтымды сөз айтуға;
- тура да шешімді жауап беруге қалыптасады.
▪ Қызығушылықпен әрекеттенеді.

Бағдарламамен сабақ бергенде, сабақ сайын кері байланысты жүйелі түрде жүзеге асыру, арасында сабақ
жоспарын баламен бірлікте құру, мектепте жаңа білімді қалыптастыру үшін модульге лайық әдістерді
тауып, тұрақтандыру, жиналыстарды (сынып, бірлестік, ата-ана) топтық жұмыспен модульге салып өту
игі іс болары сөзсіз.
Әдебиеттер тізімі
1. Жарықбаев Қ. Психология Алматы
2. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық www.cpm.kz
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЗАМАНАУИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Ұстағалиева А.
«Өрлеу» БАҰО АҚ Жамбыл облысы педагогикалық
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада білім беру үдерісінде заманауи педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі
мен ерекшеліктері қарастырылады. Қазақ тілі сабақтарында электронды оқыту құралдарын қолданудың
тиімді тәсілдері туралы баяндалады.
Аннотация
В статье рассматриваются эффективность и особенности применения современных педагогических
технологий в процессе обучения. Также описываются эффективные способы применения электронных
средств обучения на уроках казахского языка.
Abstract
The usefulness and peculiarities of using modern pedagogical techniques in the process of education are
examined in the article. The best ways use electronic teaching materials in Kazakh language courses are also
discussed here.
Педагогикалық тәжірибе көрсетіп отырғандай, білім берудегі кез келген жаңашылдық оқу үдерісін
жоспарлауда елеулі өзгерістер енгізеді. Сапалы білім беру жүйесін қалыптастыру үшін оқытудың белгілі
бір жекелеген әдісі немесе тәсілі емес, алға қойылған дидактикалық мақсаттарға жетуді қамтамасыз
ететін әдіс-тәсілдердің жиынтығы болып табылатын тұтас педагогикалық технологиялар қажет.
Білім беру мекемелерінде қазіргі заман талабына орай оқытудың интербелсенді әдістерін қолдану
білім сапасын жоғарылатып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға ықпал етеді.
Компьютерлік технологиялар адам қызметінің барлық салаларына – ғылымға, өндіріске, тұрмыс
пен білім беру салаларына енген қазіргі кезеңде қоғам дамуының жаңа, компьютерлік дәуірі туғаны
туралы айтуға болады. Қазіргі кезде электрондық құралдарды пайдалана білу екінші сауаттылық деп
қабылдана бастағаны да белгілі. Білім беру саласын компьютерлендіру тек компьютерлік сауаттылық немесе информатика негіздерін үйреніп қою ғана емес. Бұл – ең алдымен, оқытушылардың, оқушылар мен
білімгерлердің еңбек өнімділігін жоғарылату құралы, оқыту мен өз бетінше білім алудың қарқындылығы
мен тиімділігін арттыратын тәсілдер.
Компьютерлік технологияларды пайдаланбай, дәстүрлі әдістермен сабақ өткізу барысында мұғалім
үйреншікті кестелер мен сызбалар жиынтығын ғана пайдаланумен шектеледі, өз бетінше түрлі-түсті
плакат, суреттерді, сызбаларды дайындау көп еңбек пен уақытты қажет етеді. Сабақты қызықты
ұйымдастырып өткізу, іс жүзінде эксперимент жүргізу бірқатар себептерге байланысты мүмкін бола
бермейді.
Қазіргі заманғы компьютерлік технологиялар қажетті мәтінді экраннан көрсетуге ғана емес, кез келген графикалық сызбаларды, жоғары сапалы фотосуреттерді, слайдтарды көрсетіп, анимацияларды, дыбысты және бейнефильмдерді пайдалануға мол мүмкіндіктер береді.
Сабақтарда көрнекілік ретінде электронды құралдарды пайдаланудың көптеген артықшылықтары
қазіргі кезде тәжірибе жүзінде байқалып жүр.
Біріншіден, терминдер мен кестелерді, басқа да қажетті мәліметтерді тақтаға жазу, графикалық
элементтердің сызбасын салу сабақ өткізу кезінде мұғалімнің біршама уақытын алады. Кейде белгілі бір
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мәселе бойынша сұрақтар туындап, тақтаға салынған кестеге қайта оралған жағдайда, оны қайтадан сызу
қажет болады. Ал электронды құралдарды пайдалану кезінде ақпараттық мәліметтердің кез келгенін
қажет болған кезде пайдалануға болады.
Екіншіден, егер сабақ кезінде оқушы экраннан қажетті мәліметті жазып алуға немесе көшіріп сызып алуға үлгермесе, сабақ аяқталғаннан кейін электрондық құралдың өзіне керек бетін ашып, қажетті
мәліметті алуына мүмкіндік бар.
Үшіншіден, дәріс алушылардың сабақтың алдында баяндалатын тақырыпқа қатысты ақпаратпен
алдын ала танысуларына мүмкіндіктері бар.
Төртіншіден, басты мәселені немесе тақырыпты белгілі бір түске бояу, астын сызу, анимацияның
көмегімен беру арқылы оған тыңдаушылардың назарын аудартуға болады.
Бесіншіден, сабақта қолданылатын компьютерлік технологиялардың
жаңашылдығы білім
алушылардың қызығушылығын арттырып, тақырыпты жан-жақты меңгеруге ынталандырады.
Қоғамдық дамудың бағыттарынан туатын педагогикалық теория мен тәжірибенің міндеті білім беруді
қазіргі заман талабына сай жүргізе білуде болып табылады. Білім берудің ойдағыдай жүргізілуінің тиісті
нәтижесі оқушылардың меңгерген білімі мен дағдыларының, танымдық түсініктерінің жоғары деңгейде
болуымен айқындалады.
Оқу материалының әдістемелік жағына жеткілікті дәрежеде көңіл бөлінбеуі танымдық қызмет
тәсілдерін үйретуде кері әсерін тигізеді. Оқу бағдарламаларында оқушылар меңгеретін білім мен
дағдылар ғана емес, сонымен қатар оқу пәнінің әдістемелік міндеттері де, яғни меңгерілген білімді
дағдыға, іс-әрекет тәсілдеріне айналдыратын әдістер де қамтылғаны дұрыс. Оқытудың принциптері мен
ережелері деген ұғым әрекет ету тәсілдерін, белгілі бір құбылысты зерттеу әдістерін нақты сипаттайтындай дәрежеде қолданылуы тиіс [1, 12-б].
Оқу материалының әдістемелік міндеттерін арттыру оқушыларды оқу курсының әр тақырыбы бойынша алған білімдерін қолдануға қатысты ережелердің барлығын жаттап алуға міндеттеу болып табылмайды. Мұндай ережелерді, білім берудің әдіс-тәсілдерін тиімді қолдануды компьютерлік технологияларды оқу үдерісінде пайдалану арқылы қалыптастыру қажет.
Компьютерлік технологияларды сабақ барысында қолданудың мүмкіндіктері мен қажеттілігінің
шарттары төмендегідей:
- білім беру барысында қолданылып жүрген дидактикалық принциптерге сәйкес нақты мақсаттарды
белгілеу;
- тыңдаушылар контингентін, олардың жас ерекшеліктерін, дайындық деңгейін және оқушылар
құрамын ескеру қажет;
- оқу сабақтарында көру арқылы элементтерді, есте сақтауға арналған терминдер, мен формулаларды,
ережелерді ұсынудың қажеттілігі;
- сабақ барысында динамикалық жүйелілік пен бейнеүзінділерді қолданудың қажеттілігі;
- мұғалімнің компьютерлік бағдарламаларды пайдалана білу сауаттылығы;
- оқу бөлмелері мен кабинеттердің қажетті құрал-жабдықтармен және бағдарламалық тұрғыдан
қамтамасыз етілуі;
- бұрын дайындалған немесе мұғалімнің өзі дайындаған электронды құралдарды қолдану;
- дайындық деңгейі әртүрлі топтарда мазмұны жағынан біртектес, қарастыру және талдау деңгейі
әртүрлі ақпараттық материалдарды пайдалану.
Қазіргі кезде мұғалімдердің өз тәжірибелері мен шығармашылық шеберлігін пайдаланып, кез келген
оқу пәні бойынша авторлық курс дайындауға мол мүмкіндіктер бар. Бұл сабақ барысында теориялық
материалды көбірек мөлшерде беруге және уақытты ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
Қазақ тілі сабақтарында интербелсенді әдістерді, компьютерлік технологияларды пайдалану қазіргі
кездегі заман талабына сай кең өріс алуда. Оқушылардың тілдік материалды теориялық жағынан жете
меңгеріп, танымдық және машықтық дағдыларын қалыптастыруда тілдік талдау жүргізудің маңызы зор.
Тілдік талдау – теориялық материалды жете меңгеріп, оны саралауға, білімді тиянақтауға, білімгерлердің
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танымдық ынтасын қалыптастыруға мүмкіндік беретін қолайлы тәсіл. Тілдік талдауларды орындау
тәсілдерін үйретудің нәтижелі болуы оқу материалында оқытудың әдістемелік негіздерінің тиімді
берілуімен айқындалады. Қазақ тілінің әр саласы бойынша талдау жұмыстарын жүргізу оқушылардың
алған білімін іс жүзінде – жаттығу жұмыстарын орындауда қолдануға дағдыландырады, оның тілді зерттеуде өз қабілетін жан-жақты дамытуына жағдай жасайды. Сонымен қатар, талдау жұмыстарын жүргізе
отырып, пән мұғалімі оқушылардың белгілі бір тақырыпты қалай меңгергенін, қандай кемшіліктері бар
екенін анықтап, сол бойынша жұмыс бағыттарын белгілей алады.
Теория мен әдістемелік принциптердің тығыз байланысы оқушылардың практикалық дағдылары
қалыптасуының нәтижесінде оның алған білімінің тереңірек және мазмұндырақ, яғни тиянақты болуынан байқалады.
Заман талабы жоғары оқу орындарында мамандар даярлау ісі мен мектеп оқушыларына сапалы білім
беру ісіне үлкен жауапкершілік жүктеп, маңызды міндеттер қоюда. Бұл міндеттерді ойдағыдай орындау
үшін жоғары оқу орындары мен орта мектептердегі оқу үдерісінің тиімділігін арттыру және өмір талабына сай жаңа технологиялар мен тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану қажеттілігі туындайды.
Осы тұрғыдан алғанда, соңғы жылдары мектептер мен жоғары оқу орындарының бағдарламаларына
кеңінен енгізіле бастаған оқытудың жаңа технологиясы бойынша тілдік материалдарды сатылай кешенді
талдаудың маңызы ерекше.
Тілдің әр саласы оқулықта болсын, ғылыми еңбекте болсын белгілі бір жүйемен беріледі. Тілдік талдау осы жүйені негізге ала отырып, сатылы түрде жүргізіледі. Сатылай кешенді талдау – тілдік материалды оқушыларға жүйелі түрде меңгертудің бір жолы. Сатылай кешенді талдау жүргізуде тілдік материалды белгілі бір жүйемен орналастырған сызба басшылыққа алынады [2, 15-б].
Тілдік материалды белгілі бір жүйе бойынша талдау оқушылардың тілдік материалды жан-жақты
жете меңгеріп, әр сала бойынша тиянақты талдау дағдыларын қалыптастыруына зор ықпалын тигізеді.
Оқушылардың қазақ тілі пәні бойынша меңгерген білімдерін тиянақты бекітуде қазіргі кезде
оқытудың жаңа технологиясы бойынша жүргізілетін сатылай комплексті талдауды меңгертудің маңызы
зор. Тілдің әр саласы бойынша сатылай талдау жүргізуде компьютерлік технологияларды пайдалану талдау дағдыларын қалыптастырудың тиімділігін одан әрі арттыра түсетін маңызды фактор болып табылады.
Тіл сабақтарында қолдануға арналған электрондық құралдарды дайындау және пайдалану үшін
бірқатар дайындық жұмыстары жүргізілуі тиіс:
- Мұғалімнің қолданылып жүрген компьютерлік технологияларды терең зерттеп, оларды тиімді пайдалануды үйренуі немесе бағдарламашы маманның қатысуымен өзінің электрондық құралын дайындау;
- Электрондық құралға енгізілетін теориялық материалдарды мұқият іріктеп, оның компьютер
арқылы берілу мүмкіндіктерін ескере отырып үлгілеу, сұрақтар мен тапсырмаларды, талдау жүргізу
үлгілерін дайындау, олардың қолданыстағы білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес болуын
қадағалау, электрондық құралға енгізілетін материалдарда стандартты терминология мен талдаудың
шартты белгілерін пайдалану;
- Қажетті теориялық материалдардың, сұрақтар мен тапсырмалардың базалық дайындыққа қажетті
көлемін оқу түрін есепке ала отырып белгілеу;
- Оқушылардың бұған дейін тіл білімі саласының теориялық курсы бойынша меңгерген білімі мен
дағдыларының деңгейін, пәнаралық байланыстар туралы алған мағлұматтарын қамтитын дайындық
деңгейін ескеру;
Бірқатар мамандар электрондық құралдың сыртқы көрнекілік түрінің эстетикалық тұрғыдан
жағымды қабылдануына міндетті түрде мән беру қажет деп санайды [3, 27-б].
Қазақ тілі сабақтарында электрондық құралды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету шарттары:
- Берілетін теориялық материалдар мен талдау үлгілері оқушылардың қабылдауына қиындық
туғызбайтындай мөлшерде және оқу бағдарламасының аясында берілуі тиіс;
- Ақпараттық мағлұматтарда жекелеген тараулар, тақырып атаулары ерекшелеп бейнеленуі тиіс;
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- Электрондық құралды көрсететін жабдықтың ерекшеліктеріне байланысты (компьютер мониторы,
теледидар, проектор қондырғысы) жазу шрифтілерінің көлемі мен бояуын дұрыс таңдау қажет;
- Суреттер мен жазулардың, талдау үлгілерінің бейнеленуі жеткілікті деңгейде түрлі-түсті болуына,
түстердің көзге кері әсер етпейтіндей үйлесімді болуына назар аудару қажет;
- Электрондық құралда әртүрлі кестелерді, тақырып мазмұнына сәйкес анимациялық және
бейнекөріністерді қолдануға болады.
- Ұсынылатын материалдың күрделілігіне және сыныптың дайындық деңгейіне қарай құралдың әр
тарауға немесе тақырыпқа байланысты теориялық бөлімдер бойынша білімді тексеруге арналған тест
сұрақтары немесе талдау тапсырмалары берілуі тиіс.
Электрондық оқу құралдары берілетін мағлұматты көрнекі, бейнелі және әсерлі жеткізуге, сабақ
барысында оқушылардың ынтасын арттырып, тақырыптың басты мәселесін үнемі назарда ұстауға
мүмкіндік береді. Сыныптардың дайындық деңгейіне қарай бір тақырыптағы сабақты электрондық
құралдың көмегімен әртүрлі нұсқада түрлендіріп өткізуге де болады. Бұл мұғалімдерден инновациялық
технологияларды пайдалана отырып, өзінің тәжірибесін жетілдіруде және шеберлігін арттыра түсуде
шығармашылықпен жұмыс істеуді талап етеді.
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ХИМИЯ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІ
Үсенова Ә. Ә.
№213 «Қыркеңсе» орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі оқытуды бағалау және оқыту
үшін бағалау туралы айтылады. Бағалау арқылы білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау
үшін оқушылар және олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі туралы
жазылған.
Аннотация
В этой статье говорится об одних из новых методов и преподавании оценивания для обучения и
оценивания обучения. Так же в данной публикации даются сведения о процессах пояснения и умения искать дополнительные материалы используемые учителями и учениками для оценивания на какой стадии
они находятся и в каком направлении должны развиваться и как должны уметь дойти до необходимого
уровня.
Abstract
This article is about one of the new methods of assessing of learning and for learning and education. By
marking students know what is their degree, how to develop their knowledge . It is written about how the students
and teachers achive to them.
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Қазақта жетіні қасиетті санға теңесе, мен үшін де осы бағдарлама мазмұнындағы жеті модульдің
қасиеті ерекше болды. Бұл модульдердің көпшілігін бұрыннан сабағымызда пайдаланып жүрсек те,
тереңіне үңіліп, олардың өзіндік философиясын түсініп көрмеппін. Әрине, бұрынғы дәстүрлі әдістерді
де жоққа шығаруға болмайды, дегенмен білім беру саласында сапалы өзгерістер болуда, оқытудың
мақсаттары ауысуда. Әр тәсілдің өзіндік артықшылықтары болады. Осы 7 модульді апарып сабақтарымда
қолданған кезде сыныптағы көрініс, оқушылардың көзқарасы мен оқу үрдісіне қатысы бойынша орын
алған өзгерістерге, соның ішінде оқытуды бағалау және оқыту үшін бағалау модуліне тоқталғым келді...
Бағалау оқыту үдерісінде және әр мұғалімнің қолындағы маңызды да әсерлі құрал екендігі рас. Ол бізге
тек қана оқушының білім деңгейі мен жетістіктері туралы ақпарат беріп қана қоймайды, оқушылармен
кері байланыс орнату құралы болып табылады. Бағалаудың мақсатына қарай оның бірнеше түрлері бар.
Олар: формативтік бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесін өзгертуге әкеледі. Бір мұғалім
оқытса да, оқушылардың білім игеру деңгейлері әр түрлі болып табылады. Әр оқушының мұғалімді
түсінуі мен тақырыпты қабылдауы әр түрлі, сол себепті жетістіктері де бірдей емес. Таным үрдісін де
бала өзін әр түрлі бағалайды. Оқуға қиындық туғанда оқушының білімге деген құштарлығы азаяды,
оқығысы келмейді, яғни мотивациясы төмендейді. Сондықтан да жеке тұлғаға бағытталған оқыту мен
оқушыларды бағалаудың жаңа әдістері «Білім беру үшін бағалау және оқытуды бағалау» модулі біз үшін
жаңалық болмаса да, осы курс нәтижесінде бағалауға деген мүлдем жаңа көзқарас қалыптасты десем,
қателеспеймін. Балаларды ынталандыруда тәуекелге барып, оқушылардың жауаптарын жоққа шығармай,
сол қателерін өзіне түзету арқылы жұмыс істеу қажеттігін, бағалау критерийлері арқылы әділ бағалауға
қол жеткізудің мұғалім үшін де, оқушы үшін де тиімділігін ұғынып, аз уақыт ішінде болса да бағалау
түрлерін өз тәжірибемде пайдаландым. Мен мектептегі машықтық кезінде 8-ші сыныптарға қолданған
өзара бағалау және өзін-өзі бағалау әдістерінің оқушылардың өзінің жеке жұмысы немесе бір-бірінің
жұмысы үшін баға қоя салу емес, басқаша үлкен маңызы болатындығын байқадым. Мұндағы негізгі
мақсат оқушының өз жұмысының сапасына көңіл аударып, оны жақсарту мүмкіндігі бар екендігін білдім.
Әрі бұл мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді, оқушылар оқыту үдерісі үшін тек қана мұғалім жауапты емес,
сонымен бірге өздерінің де бағалауға қатыса алатындығын түсінеді. Мақсат мұғалімнің орнын алмастыруда емес, оқушылардың өзіне жақсы нәтижеге қалай жетуге болатындығын түсінуіне көмектесу. Өзара
бағалау оқушыларға олар бір-бірінен үйрену үшін және бір бірін демеуі үшін, бір-біріне қажетті кері
байланысты орнатуға көмектеседі, бұл оларға сөйлесу, талқылау, түсіндіру және бір-біріне сыни бағалау
мүмкіндігін береді. Дұрыс ойластырылған өзара бағалау оқушыға білім алуда өзінің дербес алға басу
үшін өсетін жауапкершілікті өзіне алатындай өзін-өзі бағалауды дамытуға көмектеседі.
Оқыту үшін бағалау бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай
бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар және
олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. Берілген анықтаманың
маңызды элементтерінің бірі оқушылардың деректерді қолдануына баса назар аударту болып табылады. Бұл ретте, мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға болмайтындығына назар аударылады. Оқушылар
өздерінің сыныптастарын және өздерін бағалауға тартуы мүмкін және мұғалімдер бағалауды белсенді
жүргізген кезде, оқушылар белсенді қатысуы керек. Талпынғандар ғана білім ала алады. Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту
үшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа сәйкес жұмыс істеу қажет. Бұл олардан түсінушілікті,
қызығушылықты және ықыласпен әрекет етуді талап етеді. Оқуды бағалаудың мақсаты, керісінше,
оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады. Негізінен, ол тікелей келешек
оқытуға үлес қосуға бағытталмаған, бірақ маңызды [1,59-бет].
Мен Элементтердің валенттіліктері бойынша химиялық қосылыстардың формуласын құру деген
тақырыптағы алғашқы сабағымды өткен кезде, химиялық элементтердің валенттілігіне байланысты бір
валентті элементтерді І-ші топқа, екі валентті элементтерді екінші топқа, ауыспалы валентті элементтерді
үшінші топқа бөліп болған соң, мен оларға бағалау парағын тараттым:
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Тапсырма

1. Сен
білесің бе?

2.
Ойлан тап

3. Кім
жылдам?

4. Ой қозғау

Қорытынды баға

1 оқушы
2 оқушы
3 оқушы
4 оқушы
5 оқушы
Жалпы
бағасы

↓↓ ↓↓↓ ↓

Өзара бағалауды қолдануда, мұғалім оқушылар орындайтын жұмысты қарауы және оған қатысты
түсінік беруі керек, бірақ кейбір мәселелер үшін өзара бағалауды мұғалім жұмысты тексергенге дейін
өткізуге болады әр топ өз бағалаушыларын сайлады. Сабақ арасында «Ойлан тап» тапсырмасының шартын түсіндіріп, бағалаудың критерилерін қойдым:
Химиялық қосылыстардың құрамындағы атомдар санына сәйкес элементтердің валенттілігін
қойыңдар:
І топқа: CІ O
CІO
SO
PH
ІІ топқа: K2O
BaO
HCІ
FeCІ
ІІІ топқа: FeCІ
CuO
BO
ZnCІ
Бағалау критерийлері:
1. валенттіліктің
дұрыс қойылуы;жогаргы ұпай-5, төменгі ұпай - 2
2. формуланың
дұрыс құрылуы; жогаргы ұпай -5, төменгі ұпай - 2
Өзара бағалауды қолдануда, мұғалім оқушылар орындайтын жұмысты қарауы және оған қатысты
түсінік беруі керек, бірақ кейбір мәселелер үшін өзара бағалауды мұғалім жұмысты тексергенге дейін
өткізуге болады, немесе кейбір жағдайларда өзара бағалауды мұғалімнің баға қоюының орнына қолдануға
болады.
Әр сабақты ұйымдастыруда оның негізгі бөлігі болып есептелінетін бағалау түрін алайық. Формативті
бағалауды сабақта пайдаланғанда мен осы жүйенің негізгі стратегияларын басшылыққа алдым:
-алдағы мақсатты айқындау, яғни тапсырма бойынша критерилер құрастыруды үйрету
-оқушы мен оқушы арасындағы мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету
-оқушыларды өзін- өзі бағалауға үйрету
- сабақты ұйымдастыру кезінде әр бір уақыт белгілі бір сапаны арттыру амалын қолдану
-оқушыларды өзін-өзі бағалауға ынталандырып, сенімін арттыру [1].
Сабақта «оқыту үшін бағалаудың» әдістерін пайдаланып, оқушыларды ынталандыру мақсатында
оқушылармен бірлесе отырып мынадай бағыттарда: сұрақтардың тиімді қойылуы, өзін өзі бағалау,
критерийлерді құрастыру және талдау, кері байланысты қамтамасыз ету бағытында жұмыстар жүргіздім.
Бағалаудың осы түрін мен химиялық реакциялардың теңдеулері деген такырыпты откенде Блум
таксономиясы бойынша түсіну кезеңінде қолдандым. Бірінші мына тапсырманы окушыларга бердім:
Берілген жұп заттар әрекеттескенде жүретін химиялық реакция теңдеуін аяқтаңдар:
1-топ: Nа + S
К + СІ2
2-топ: К + S
Ва + О2
3-топ: Мg + N2
Аg + CІ2
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Сонан соң багалаудың критерийлерін окушылардың өздеріне құрастырғыздым. Оқушылар ақылдаса
келе мынадай критерийлерді құрастырды:
- формуланың дұрыс құрылуы, жоғарғы ұпай-5, төменгі ұпай-2
- коэфициенттердің дұрыс қойылуы, жогаргы ұпай-5, төменгі ұпай-2
-реакция теңдеуінің дұрыс теңестірілуі, жогаргы ұпай -5, төменгі ұпай - 2
Реакция теңдеулерін орындап болған соң, үш топтың оқушылары бірін-бірі осы критерийлер бойынша бағалады. Өзін-өзі бағалағанда оқушының өз іс-әрекетіне өте жауапты қарап, әділ баға беретіндігіне
практика кезінде тағы да көзім жетті. Жақсы оқитын оқушым Жарылқасын Аида өз жұмысын «төртке»
бағалады да неге өзіңе 4 қойдың? деген менің сұрағыма «беске» жету үшін менің әлі де химиялық
реакцияларды дұрыс теңестіру үшін мен әлі формулаларды құруға көбірек есептер шығарып үйренуім
керек,- деп өз жұмысын талдағаны маған өте ұнады. Бірақ сабақта басқа топтарда оқушылардың бірінбірі бағалауында дәл осындай әділдік болмағанын, бәрі бір-біріне жоғары баға қойғанын да байқадым.
Менің ойымша сабақта үнемі пайдаланып, оқушыға өзара бағалаудың мән - мағынасын үйрете алсақ,
бір-бірін шынайы бағалауға уақыт өте келе қалыптасады деп ойладым.
Атом-молекулалық ілім тақырыбын өткен кезде, атом-молекулалық ілімнің жеті қағидасын үш топқа
бөліп бердім. Сол тапсырма бойынша Байолат Данияр тақтаға шығып, топтың жұмысын қорғап немесе
жалғыз дара өз пікірлерін айтып жатқан кезде менікі дұрыс емес-ау деген пікірмен өз ойын жеткізе алмай
сенімсіздік білдіріп жатқан кездері де байқалды. Сол кезде өз тобындағы оқушылар Даниярдың ойын
толықтырып Даниярға қолдау көрсетіп отырды, осы кезде байқағаным топпен жұмыс жасаған кезде,
бір-біріне көмектесіп, бір-біріне жаны ашып, сыныптағы ынтымақтастық қарым-қатынас пайда болды.
Осындай бақылаулардан кейін сабақ барысында оқушылардың өздеріне деген сенім, қызығушылықтың
пайда болғаны сезілді. Олар жұмыстарын өзара бағалап, маңызды ұсыныстарын, тілектерін айтып,
бірін-бірі ынталандырып, қолдап отырды. Олардың талдауларын тыңдай отырып және сабақтардан соң
кері байланыс орнатқанымда оқыту үшін бағалаудың мәнін оқушылар да түсіне бастағанын, әрі олардың
алдағы уақыттарда сабақ кезінде қолдана алатындығын түсіндім. Әр сабақтың соңында стикерге рефлексия жазу оқушылардың да күнделікті әдетіне айналды. Оқушылардың пікірлері мен ұсыныстарын
мұқият қарап шығып, келесі сабаққа жауабын дайындап келіп отыруға тырысып отырдым. Әсіресе апай
осы сабақ өте қызықты өтті, осы тақырыпты қайтадан өтейікші, осындай сабақтар бізге күнде болса
екен, топпен жұмыс маған өте ұнады, деген сияқты сөздері мені жұмысыма одан әрі белсене кірісіп, әр
сабаққа дайындықпен келуіме жетеледі, бұл әдістің өте құнды екенін түсіндім. Оқушылардың жазған
рефлексиясы олардың маған, яғни менің сабағыма берілген формативті бағасы сияқты болып көрінді.
Ересек адам немесе бала болсын, кім болса да еңбегінің бағаланғанын жақсы көреді. Оқушы өз еңбегінің
дұрыс, әділ бағасын алса, өзіне деген сенімділік пайда болып, оқуына, тіптен тәртібіне де әсер етуі
мүмкін. Оқушы әр сабақта өз-өзіне баға беріп, білімділігін арттыру үшін тағы да не істеу қажет екендігі
туралы ойланады. Өзінің әлсіз жақтарын көріп, сыни тұрғыдан бағалап, оларды жоюға тырысады. Ал,
керісінше жағдайда, оқушыда сенімсіздік, қарсыласу, енжарлық пайда болып, кейде оқуға деген ынтасы мүлдем жоғалып кетуі де мүмкін. Міне, мектептегі баланың психологиясының өзгеруіне әсер ететін
бір жағдай осы деп білемін. Еңбегі дұрыс бағаланбаған жағдайда оқушының наразылығы артып, ал
артық бағаланғандардың бойында өзімшілдік пайда болып, мінез- құлқында өзгеріс пайда болары сөзсіз.
Формативті бағалау күнделікті сабақта үлкен рөл атқарады, себебі күнделікті оқу жетістіктерімен кері
байланыс оқушыларға өз оқуы туралы қорытынды жасауға және нәтижені жақсарту үшін керекті шешім
қабылдауға ықпал етеді.
Формативті бағалау оқушының әр сабақтағы іс-әрекетін бағалайды. Бұл жерде оқушының сабақтағы
белсенділігі, еркін өз ойын білдіруі, сыныптастарына көмектесуі, бірлесіп жұмыс жасауы т.б. Формативті
бағалау баға қоюмен жүзеге асырылмайды. Мақтау, мадақтау арқылы “Сен мына есепті өте жақсы
шығардың”,“Сен дұрыстап ойлансаң, бұл есепті өзің де шығара аласың”, “Достарыңа сенің көмегің
қажет”,»сәл ғана ойлан, сенің білімің жекілікті» деп жылы шырай таныту, қолдау көрсету, ынталандыру
формативті бағалаудың түрлері болып табылады.
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Формативті бағалау оқыту үрдісінде күнделікті қолданылады және сабақ барысында оқушылардың
оқу-танымдық әрекетіне басшылық жасайды. Формативті бағалау мұғалімнің жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына жүйелі түрде бақылау жасау көмегімен жүргізіледі. Бағалаудың бұл түрі
оқушылардың сынып немесе үй тапсырмаларын өз бетінше орындауға деген ниеттері мен берілген тапсырманы орындауға деген олардың қызығушылығы және жауапкершілік сезімін ынталандыруда үлкен
маңызға ие болады [2].
Жиынтық бағалау–білім деңгейі мен оқу дағдыларын анықтау үшін формативті бағалауоқушылардың да, мұғалімдердің де өз әрекеттеріне өздері сынмен қарауға, кейін болса да жетістіктері
мен кемшіліктерін таразылауға әсер ететін бағалаудың түрі. Формативті бағалауды оқыту үшін жиі
және ұтымды қолдану әр мұғалімнің шеберлігіне байланысты арналған. Жиынтық бағалау әр түрдегі
оқытудың жиынтық жұмыстарды орындау нәтижесі бойынша жүргізіледі (тесттер, сынақтар, бақылау
жұмыстары және т.б.). Егер бағалау мақсаты баға қою, сертификаттау немесе алға жылжуын тіркеу
үшін оқыту қорытындысын шығару болса, онда өзінің функциясы бойынша бағалау жиынтық болып табылады және кейде оны оқытуды бағалау деп атайды [1,63-бет]. Жиынтық бағалау белгілі бір
уақыт аралығындағы оқушының алған білімін тексеру болып табылады. Қорытынды баға жиынтық
пен формативті бағалаудың қосындысының нәтижесінде шығарылады. Мектептегі тәжірибе жинақтау
кезінде оқыту үшін бағалау теориясының тиімділігіне көзім жетті. Мен осы үш айлық курста өзімнің
алдағы педагогикалық еңбегім үшін болашақта жұмыс жасауға қажетті білім алғаныма күмәнім
жоқ. Оқушылардың білім сапасын көтеріп курс барысында, психологиялық аспектілерін дамыту үшін
бағалаудың қаншалықты маңыздылығын түсіндім, енді қажетті мақсаттарда тиімді қолдана аламын
деп ойлаймын. Оқушыларға қойылған әр бағаға сенімді түрде анализ жасап, оларды әрі қарай дамуға
қалайша бағыттауға болатыны туралы түсіндіре аламын. Ол үшін әрқашан оқушыға қолдау көрсетіп,
нұсқау беру керек. Сонымен бірге мұғалімнің оқушылармен бағалау туралы ақылдасуы оқыту үдерісін
ұйымдастыруда пайдасы үлкен деп білемін. Оның тиімділігі туралы осы уақыт аралығында көзім жетті,
ал енді алдағы уақытта критериалды бағалау технологиясын мен оқыту процесінде жиі пайдаланамын
деген қорытындыға келдім.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Фаткуллина Н. Р.
КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей № 38»,
г. Семей, ВКО
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Аңдатпа
Аталған жұмыста Семей қаласындағы №38 мектеп-лицейдің жанынан құрылған өнер мектебі
оқушыларының қызығушылығын арттыру, оларға үздіксіз білім мен тәрбие берудің мәселелері
қарасытырылады. Музыка мектептерінің сабақтары үшін шығармашылық жұмыстардың түрлі әдістәсілдері ұсынылады. Жұмыста сабақтарда кездесетін теориялық, практикалық қиыншылықтар көрсетіле
отыра, музыкант – орындаушылардың теориялық пәндері курстары мен практикалық жұмыстарының
арасындағы үйлесімділікті орнату жөні де сөз болады.
472

Аннотация
В данной работе рассматривается проблема непрерывного воспитания и образования учащихся музыкальной школы, интереса к занятиям музыки в школе искусств при школе лицее № 38 г Семей. Предлагаются различные формы творческой работы для занятий в музыкальной школе. В работе указаны
трудности в преподавании теории и практики и попытка приблизить курсы теоретических предметов и
практической работы музыкантов-исполнителей.
Abstract
In this work the problem of continuous education and brining-up of pupils of musical school, interest to music
lessons at school of arts at school-lyceum of 38 in Semey is considered. Various forms of creative work at the
lessons of musical school are offered. In work difficulties in theory and practice teaching and attempt to approach
courses of theoretical subjects and practical work of musicians are specified.
Проблема формирования и развития интереса в музыкальном воспитании, развитии и обучение подростков становится, пожалуй, одной из наиболее важных и сложных, ибо если у учащихся нет интереса
к тому, что происходит на уроке музыки, если урок проводится без эмоциональных впечатлений и переживаний ни о каком полноценном музыкальном развитии говорить не приходится.
Действенную для своего времени систему пробуждения любознательности и развития интереса к
учению разработал русский педагог К.Д. Ушинский. «Воспитатель не должен забывать, что учение, лишенное всякого интереса и взятое только силою принуждения… убивает в ученике охоту к учению, без
которой он далеко не уйдет» - писал Ушинский, считавший школьную скуку «Источником множества
детских проступков и даже пороков». «Учение, - подчеркивал он, - это серьезный труд, требующий волевых усилий, но тем не менее этот труд должен быть интересным, привлекательным» [4,с.511]. Интерес
– прекрасный стимул к учению вообще и приобщению к музыке в частности. Под его влиянием развивается работа воображения, восприятия, усиливается произвольно внимание, сосредоточенность. На уроках и внеклассных занятиях, где уделяется большое внимание формированию интереса к музыке, школьники переживают самые различные чувства. Здесь – и сомнение в правильности музыкальной оценки, и
радость самостоятельного открытия, и восхищение глубиной музыкального сочинения, и удивление, и
восторг…
Интересные уроки музыки – это не развлекательные занятия и конечно же не сухое вдалбливание
теоретического материала, музыкальных фрагментов. Дать жизни композиторов. Это те уроки, которые
вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений, раздумий, эстетических переживаний.
Как учитель музыкально – теоретического цикла, хочу затронуть некоторые аспекты своих предметов.
Воспитание музыканта – исполнителя – сложная и ответственная задача. В процессе формирования
личности музыканта – исполнителя наряду со специальностью особенно важной представляется роль
предметов музыкально – теоретического цикла.
Преподавание теоретических дисциплин имеет ряд объективных трудностей. Заметный разрыв между теорией и практикой часто вызывает со стороны учащихся негативное отношение к теоретическим
предметам. Наша задача, сохранив академическую основу, приблизить курсы теоретических предметов
и практической работе музыкантов – исполнителей. Надо вводить такие формы обучения, которые развивают у учащихся музыкально – художественное мышление, столь необходимое для формирования
творческой личности.
Например: предмет «Элементарная теория музыки» дает педагогу безграничные возможности для
введения творческих форм обучения. К их числу можно отнести самостоятельные работы учащихся, выходящие за рамки традиционного курса. Работы могут иметь различные формы.
При повторении темы «Ритм» предлагаю учащимся старших классов подготовить сообщения по следующим темам: «Ритм в поэзии», «Ритм в живописи», «Биологические ритмы».
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Их интерес к подобным сообщениям очень велик, доклады, как правило, бывают яркими, сопровождаются чтением стихов, красочными иллюстрациями и фотографиями. Старшие подростки испытывают избыток энергии. Сложные задания они выполняют с большим азартом: раздобыть малоизвестные
сведения, оформить музыкальный стенд, составить буклет (в этом им помогает и Интернет).
Тема «Ритм» является благодатной и для такого творческого задания, как сочинение музыкальных
миниатюр в различных жанрах. В качестве домашней работы предлагаю учащимся сочинить несколько
пьес в жанре вальса, марша. Такие задания начинаю давать учащимся уже с 3-4 класса.
Тему «Группировка» возможно сделать интересной, если предложить правильно сгруппировать предварительно разгруппированный педагогом нужный текст какого – либо знакомого музыкального произведения. Подобного рода задание можно ввести в итоговую контрольную работу. Также детям нравится
транспонировать мелодию на определенный интервал.
Одной из наиболее интересных форм творческой работы является сочинение мелодий с определенным заданием: такие упражнения необходимо включать после изучения тем «Интервал», «Аккорд», «Мажорные и минорные лады».
Другой формой творческой работы является подбор примеров из музыкальной литературы при изучении той или иной темы: задания такого рода необходимо сделать обязательными на протяжении всего
курса, так как они развивают аналитическое мышление и воспитывают музыкальный вкус учащихся.
Иногда рекомендую для этого определенный круг сочинений, но чаще представляю учащимся право
самостоятельного выбора.
Значительно обогащает и развивает фантазию исполнителей изобразительное искусство. Такие творческие задания, благодаря синтезу искусств – музыкального и изобразительного приводят к интересным
результатам. Надо из таких упражнений состоит в том, чтобы подобрать к исполняемому музыкальному
отрывку наиболее подходящее по характеру изображение из предложенных педагогом художественных
открыток. Это задание часто применяю на уроках музыкальной литературы.
Так же учащимся очень нравятся работы с тестами и кроссвордами по музыкальной литературе и по
казахской музыкальной литературе. Эти задания использую при закреплении пройденного материала
или при опросе домашнего задания. Такие работы позволяют экономить время урока.
Курс сольфеджио в обучении исполнителей всех специальностей занимает особое место, так как качество вокального и инструментального звуковедения в прямой зависимости от степени развития слуха:
«Чем грубее слух, тем тупее звук», - писал Г.Нейгауз[4,с.511]. Предмет Сольфеджио находится в параллельном соотношении с курсом элементарной теории: пройдено теоретически – осознано в слуховом
соотношении, или наоборот: осознано слухом – освоено теоретически.
Сольфеджио представляет педагогу великолепную возможность познакомить учащихся с наиболее
значительными вокальными сочинениями западноевропейских, русских и советских композиторов. Мелодия (Сольфеджио или с текстом) сопровождается аккомпанементом, исполняемым либо самими учащимися в старших классах, либо преподавателями в младших классах. Для будущей работы исполнителям необходимо играть одноголосные мелодии с самостоятельно подобранным аккомпанементом. Это
задание применяю уже после знакомства с темой «Главные ступени лада».
На своих уроках сольфеджио применяю много наглядностей: «звуковой вагончик» - при изучении
нот, длительностей и пауз, «ребусы» - при изучении нот в разных ключах и октавах, «интервальное лото»
- тема «Интервалы», карточки «соберите ритм» - при написании ритмических диктантов, карточки «собери мелодию» - при написании мелодических диктантов. В зимний период на некоторых уроках развешиваю на окнах снежинки с заданиями, что очень нравится учащимся младших классов. С учащимися
старших классов провожу эстафеты. Очень часто использую на уроках игру на детских инструментах:
ксилофон, бубен, барабан, маракасы и т.д. Также мы готовим выступления на школьных концертах. Учащиеся заучивают свои партии, иногда нам помогают учащиеся домбрового отделения.
Большую помощь оказывают мелодические пособия российских авторов: «Рабочие тетради» Г.Ф. Калининой и «Сборники тестов» - Шорниковой, в которых разработаны задания по различным темам. Многие задания подобраны так, что можно охватить сразу несколько тем. Благодаря всем этим красочным
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наглядностям, карточкам, пособиям, у учащихся повышается интерес к предмету сольфеджио, который
является одним из самых трудных в музыкальном цикле обучения; сокращается время для домашнего
опроса и практического закрепления пройденного материала; учащиеся приучаются к самостоятельной
работе. Задания быстро выполняемые, не затрачивают много времени (что-то раскрасить, что-то подчеркнуть, что-то подписать и т.д.).
Развитию творческой активности учащихся в немалой степени способствовали бы конкурсы по музыкально – теоретическим предметам. Тематика конкурсов по сольфеджио может быть различной: это
и конкурс на лучшую запись диктанта, на лучшее чтение с листа, на лучший слуховой анализ и т.д.
Масштабы конкурса могут быть разными – от городских (в Семее несколько музыкальных школ), до областных и т.д.
В своей школе пытаюсь проводить такие конкурсы только в группах, так как у нас очень маленький
контингент всего 45 учеников.
Думаю, что такие конкурсы вызвали бы интерес у учащихся к предмету сольфеджио. На эти конкурсы можно приглашать преподавателей музыкального колледжа. В рамках круглого стола в 2010 году,
совместно с преподавателями музыкального колледжа, была затронута тема «Проблема воспитания у
учащихся интереса к занятиям музыкой». Эта тема была актуальна, так как мы «куем» кадры непосредственно для колледжей.
По окончание музыкальной школы учащиеся поступают в музыкальный колледж, а затем и в высшие
музыкальные заведения (консерваторию, академию музыки либо на музыкальные факультеты университета).
Так, примерно, выпускник нашей школы Назарбеков Толеген закончил курс обучения по классу домбры, а музыкальный колледж им. М. Тулебаева закончил на теоретическом отделении, сейчас продолжает обучение в г. Астане.
Омарова Жадыра закончила школу по классу фортепиано, продолжает обучение в музыкальном колледже им. М. Тулебаева на теоретическом отделении.
Рахимбаев Толеген посещал в нашей школе класс вокала, в данное время является студентом музыкального колледжа им. М. Тулебаева, повышает свое вокальное мастерство.
Брат и сестра Грошевы закончили нашу по классу фортепиано. Затем оба поступили в муз. Колледж
им. М. Тулебаева – Илья на фортепианное отделение, Александра на хоровое. Успешно закончив колледж
продолжают обучение в Консерватории г. Алматы по тем же специальностям.
Наша музыкальная школа находится в стенах школы – лицея № 38 и мы учителя – музыканты стараемся как можно больше учащихся привлечь к занятиям музыкой.
К сожалению в последнее время интерес к занятиям в музыкальных школах падает, снижается набор
учащихся. Это связано и с занятостью родителей и с материальной обеспеченностью, так как музыкальные школы платные, с изменением ценностей, очень сильно отвлекают компьютеры.
В заключение хочется вспомнить слова выдающегося швейцарского педагога – музыканта Эмиля Жак
Далькроза, который обращаясь к своим ученикам, не раз говорил: «Дорогие мои художники – ученики!
Воспитывайте себя так, чтобы не нуждаться в развлечениях»[6,с.29]. Мысль этого педагога не потеряла
своего значения и для сегодняшних дней. Музыка в современном мире – это не просто предмет развлечения, а могучее средство воспитания и самосовершенствования личности. Поэтому поиски действенной
методики музыкальной работы в школе являются весьма актуальными.
Использованная литература
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения. М.: «Просвещение» 1983г.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. М.: 2000г.
3. Лагутин А.И. Методические записки по вопросам музыкального образования. М.: «Музыка», 1991г.
4. Ушинский К. Избранные педагогические сочинения М.:,1945г.
5. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио. Л.: «Музыка» ,1977г.
6. Шторк К.Э. Жак Далькроз и его система.

475

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЕСТНЫХ РЕСУРСОВ
Филякова О.В.
ГУ «Средняя школа-гимназия №9» г.Актобе,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақала ақпараттық - коммуникативтік технологияларды әр жастағы оқушылардың ақпаратты тауып, оны талдай білуге, ұстазбен немесе өз қатарластарымен коммуникативтік қатым- қатынасқа түсіп,
жаңа білім ала отырып, оны тәжірибеде қолдана білуге көмектеседі. Аталмыш технологияны оқутуда
педагог маманның әрекетінінің мүмкіндігін кеңейтіп, оқыту процесін жеңілдетіп, дамытуға жол ашады. Ақпараттық құралдарды пайдалану аналитикалық ойлауды, компьютермен жұмыс дағдысын
қалыптастыруға, жетілдіруге және ұжымдық жұмыс істеу мен жеке зерттеушілік дағдыларын дамытуға
ықпал етеді.
Аннотация
Статья посвящена использованию информационно-коммуникационных технологий для содействия
развитию у учащихся разного возраста спобности выявлять и обрабатывать информацию, вступать в
коммуникативные отношения с учителем и товарищами по классу, получать новые знания и применять
их на практике. Использование информционной технологии значительно расширяет возможности педагогической деятельности, а также обогащает, облегчает и совершенствует образовательный процесс.
Использование информационных средств обучения позволяет развивать аналитическое мышление, формировать и совершенствовать навыки работы с компьютером, навыки коллективной работы и самостоятельного исследования.
Аbstract
The article is devoted to information and communication technologies to support the development of students
of all ages to identify and process information, to enter into communication with teachers and classmates, to
acquire new knowledge and apply it in practice. The study of this technology greatly enhances the teaching
activities, as well as enriching, facilitates and enhances the learning process. Undoubted use of media training
helps to develop critical thinking, to create and develop computer skills, teamwork skills, and self-study.
Для остановки нет причин,
Иду, скользя…
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.
Владимир Высоцкий
Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся. Традиционные способы информации устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным средствам обучения,
использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба.
Видимо, закончился период внедрения информационных технологий и накопления опыта, пришло
время новых возможностей средств обучения и вариантов их реализации на уроке. Как меняется рисунок
современного урока, способы взаимодействия учителя и ученика? Как не потеряться в море информационных средств обучения и выбрать наиболее эффективные способы их использования? Настало время
постановки и решения дидактических задач, использования интерактивной доски, программного обе-
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спечения для интерактивной доски и специального программного обеспечения для каждого предмета
в учебном процессе. Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена за счет
использования новых информационных средств обучения. Какой бы сложной и скучной ни была бы тема
урока, она станет, интересна школьнику, если учебный материал на экране представлен в красках, со
звуком и другими эффектами
Новое входит в нашу жизнь, не замечать, не осознавать этого мы не можем, а значит, нам нужно
учиться использовать те многочисленные возможности, которые нам предоставляет расширившееся до
неимоверных размеров информационное пространство.
Информационные средства обучения (ИСО) - это электронные средства хранения, обработки и передачи учебной информации с помощью компьютеров, которые в обучении выполняют многие функции
преподавания. Они служат источником учебной информации, управляют познавательной деятельностью
учащихся по программе, разработанной учителем, контролируют результаты обучения, оказывают индивидуальную помощь, содержат указания (гиперссылки) на дополнительную литературу для любознательных, а также развивают творческие способности, познавательный интерес и положительные мотивы
учения. В настоящее время во многих школах широко применяют информационные средства обучения:
интерактивная доска, электронная почта, чат, электронные журналы. ИСО существенно изменяют методы учебной работы благодаря тому, что имеют возможность показать явление в движении, развитии,
динамично. 3.
Повсюду в мире отмечается тенденция к увеличению потока данных. Цифровая технология произвела своего рода революцию, она позволяет объединить в цифровой форме текст, графическое и видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение. На основе этой технологии создаются мощные
новые средства представления и передачи знаний, средства обучения. Новые технологические новинки
зачастую напрямую или косвенно связаны с цифровыми технологиями: это и флэш накопители, mp-3
плейеры, интерактивные доски, обеспечение сотовой связи, цифровое и фото видео. Быть в курсе последних новинок, обладать информацией о развитии информационных, цифровых, технических общечеловеческих знаний – значит комфортно чувствовать себя в повседневной жизни, обладать огромными
возможностями как в деятельностном, так и в образовательном плане. Такова позиция практически каждого современного ребенка. Действительно, учащийся, имеющий дома доступ в Интернет, имеет гораздо
больше возможности для самообразования, нежели тот, у кого его нет. Такой ученик может найти нужную информацию как для непосредственного обучения – книги, рефераты и т.д., так и для развлечения
– игры, изображения, музыка. Вместе с тем, несмотря на наличие дома компьютера, зачастую в работе с
ним у ученика нет системы. Нередко компьютер представляет собой средство для игры или плагиата, не
говоря о том, что при этом чтение, как один из компонентов, позволяющий реально развивать мышление
учащегося, практически отсутствует.
Все преподаватели должны быть готовы!
Не должно быть
· ни войны поколений, ни непонимания, ни высказываний, что «это нам не надо, нам и так хорошо».
К счастью, все изменилось и то, что казалось фантастикой, стало реальностью. В процесс обучения
тесно вплелись новые информационные технологии, компьютеры, мультимедиа проекторы и т.д.
Учебный физический эксперимент может осуществляться в различных организационных формах: в
форме демонстрационного эксперимента, в форме фронтальных лабораторных работ, в форме физического практикума. Использование при проведении этих работ устройств аналого-цифрового преобразования
информации расширяет возможности традиционного физического эксперимента, позволяет проводить
ранее известные работы физического практикума на другом уровне, на уровне соответствующем запросам современных физических исследований. [4]
Преподавание физики, в силу самого предмета, представляет собой благоприятную сферу для применения современных информационных технологий. Информационные технологии применяются мною
как при проведении уроков, так и в организации внеурочной деятельности учеников.
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Я применяю информационные технологии на уроках физики в следующих направлениях:
1.	Подготовка печатных раздаточных материалов (контрольные, самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной работы)
2.	Мультимедийное сопровождение объяснения нового материала (презентации, учебные видеоролики, компьютерные модели физических экспериментов)
3.	Интерактивное обучение в индивидуальном режиме
4.	Проведение компьютерных лабораторных работ
5.	Обработка учащимися экспериментальных данных (построение таблиц, графиков)
6.	Контроль уровня знаний с использованием тестовых заданий
7.	Использование на уроках и подготовке к ним Интернет-ресурсов
Применяя на уроке регистратор Xplorer GLX учащиеся обратили внимание на то, что инновационное
оборудование способствует мониторингу, более точному результату, быстрой обработке, сохранению
данных, полученных в ходе лабораторного эксперимента, что в значительной степени влияет на качество
работы.
Проведение опытов с использованием новых технических возможностей привлекает и акцентирует внимание учащихся на предмете, а так же преобразует стандартный урок в увлекательный процесс.
Тем самым, педагог имеет возможность демонстрировать проводимый опыт на интерактивной доске,
а учащиеся могут наблюдать и ощущать реальные, изучаемые процессы, одновременно видя зафиксированную и обработанную информацию (в виде графиков, таблиц и др.) на мониторах компьютеров и
интерактивной доске. Что позволяет создать точную и полную картину об изучаемой теме. Помимо всего
перечисленного существует возможность сохранения и дальнейшего использования полученных показателей проводимого опыта.
Исходя из своей практики, я часто говорю такую фразу: «Пользоваться сотовыми телефонами на уроке - ЗАПРЕЩЕНО!!!». Однако, на уроке решения задач, учащиеся использовали сотовый телефон с положительной стороны! Школьники давно научились быстрому выходу в Интернет с телефона. Группы
использовали телефон на уроке в качестве калькулятора, в качестве глоссария (искали необходимые физические понятия), по блютусу передавали некоторый материал урока. Многие использовали на уроках
как фотоаппарат: при переписывании условия задач на дом, формулы на плакатах в кабинете (особенно с
плохим зрением). Использовали в качестве секундомеров, я даже была рада - палочка выручалочка. Используя камеру телефона, учащиеся проводили фото и видео фиксацию опыта. Очень мне понравилась
идея использования телефона на уроке для поиска нужной информации, сфотографировать увлечённо
работающую группу или отдельных учеников. Что с удовольствием они делают! Времена меняются, надо
как-то подстраиваться, в телефонах сейчас множество функций, некоторые схожи с мини-компьютерами,
задействуйте их на уроке. Время требует от нас менять свои педагогические подходы к таким ситуациям.
Интерактивный, означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога
с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение
– это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.
Интерактивная доска повышает внимание детей к процессу обучения на разных этапах урока, позволяет ускорить темп урока и вовлечь в него весь класс. Обучение с помощью интерактивных досок существенно отличается от привычных методов преподавания, хотя основы успешного проведения занятия
одни и те же. Я заметила, что доска помогает ребятам преодолеть психологический барьер, неосознанный
страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный процесс.
Эффективность использования ИКТ в образовании определяется не количеством компьютеров или
интерактивных досок, поставленных в школу, а уровнем их использования, действительным включением
в образовательный процесс. Для этого необходимы учебные материалы нового поколения. Это различные перспективные и инновационные разработки, изменяющие формы и методы образовательного процесса, характер труда ученика и учителя.
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Уже сейчас учащимся предлагают тесты, автоматически оценивающие результаты. Хотелось бы видеть такую систему, которая могла «посоветовать» учителю поставить ту или иную оценку за урок,
четверть, год на основании методик оценки результатов тестирования, заложенных авторами цифровых
ресурсов.
Конечно, в школе будущего хотелось бы видеть использование ИСО в каждодневной работе, на уроках, в проектной деятельности. Создана библиотека методических материалов в электронной форме, которая пополняется как работами учителей, так и работами учителей школы. Применялись бы электронные носители (учебники), в которых каждый учащийся мог найти самый разнообразный материал по
интересующей его теме. На уроках были бы уместны двухмерные и трехмерные динамические модели
(видеоролики, анимации), представления воображаемых элементов, объектов, процессов, явлений, объекты виртуальной реальности, звуки живой и неживой природы, размеченные в соответствии с требованиями учебных программ различные тексты (тексты труднодоступных художественных произведений,
исторических документов). Более того, чтобы все они были представлены в цифровом формате и собраны
на одном диске, а к этому диску было хорошее методическое пособие, где указано, что именно и на каком
этапе урока необходимо применить. И чтобы воспользоваться всем этим великолепием, наверное, не
всегда будет нужен доступ в компьютерный класс, порой достаточно и одного компьютера с мультимедийным проектором. Тогда, при реализации новых возможностей у школьников будут развиваться
способности к самостоятельному освоению материала, формированию навыков поиска, оценки, отбора
и организации информации. Хорошо было бы, если в новых учебных материалах появились задания и на
проверку способности школьника к сравнительному анализу, и ориентированные на проверку разных типов мышления, способности к анализу, поиску взаимосвязей, работе с разными типами текстов. Особое
место в учебных материалах заняли бы разные формы работы по созданию и накоплению ученических
портфолио. Хотелось бы видеть установку системы на школьном сервере, что при наличии локальной
сети позволяло возможность сформировать единое информационное пространство школы. 1. В этом случае можно обеспечить доступ к школьному информационному пространству не только из школы, но и
через Интернет — с домашних компьютеров учащихся и учителей, администрации, родителей. Использовать в ходе учебной деятельности коммуникационные возможности для осуществления синхронного
и асинхронного общения между учителями, между учителем и учащимися, между самими учащимися
и др. Удобно было бы, если электронный журнал интегрировал и с локальной коллекцией: поурочное
планирование можно не только сформировать полностью самостоятельно, но воспользоваться готовым
поурочным планированием, загруженным в локальную коллекцию. Уже сейчас журнал обеспечивает
как возможность эффективного контроля учебной деятельности со стороны учителя, так и самоконтроль
ученика через его личный «электронный дневник». Учитель может назначать задания и всему классу
целиком, и подгруппе учащихся, и даже отдельному ученику, формируя групповые и индивидуальные
образовательные траектории и календарь индивидуальных заданий. Конечно, возможности электронного журнала гораздо богаче его бумажного аналога, а именно: можно автоматически получать результаты
тестирования, автоматически отслеживать выполнения заданий, в любой актуальный момент добавлять
или повторять ресурсы и задания в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией конкретного ученика, переназначать проболевшему ученику пропущенный материал и многое другое. Я
надеюсь, новому поколению понравится осваивать новые технические изобретения.
Мои наблюдения показали, что при использовании ИКТ учащиеся более внимательны, увлечены и
заинтересованы в уроке, повышается интерес к материалу и вообще к информационным технологиям.
В ходе такой работы я подчеркнула главное - самыми активными в работе с ИКТ оказались троечники,
мастерски владеющие компьютером. Таким образом, использование информационных технологий позволяет учителю общаться с учениками на современном технологическом уровне, сделать учебный процесс более привлекательным, эмоциональным и эффективным.
Не прибегая к моей помощи, учащиеся отметили общую тему и идею. Это примеры из моей практики.
Он показывает, что уроки могут быть яркими, запоминающимися. У учащихся появилась возможность
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наблюдать и исследовать процессы естественных явлений и экспериментальных опытов в условиях школ
путем использования новых технологий.
Для нашей гимназии серия уроков по семимодульной технологии обучения педагогов Кембриджского университета в рамках дистанционного обучения стала новой ступенью. Уроки, проведенные мной по
семи модулям обучения подняли школу на новую ступень, а ученики меня в этом поддержали.
Мне очень хочется создать в гимназии коллектив единомышленников, привлечь как можно больше
своих коллег, чтобы в наших детях стремление к учёбе было бы бесконечно, чтобы обучение для ребят не
превращалось в принудительное занятие.
Я уже сделала первый шаг к урокам сотрудничества. По определению Дэвида Клустера, проект превращает учёбу из рутиной «школярской» работы в целенаправленную, содержательную деятельность, в
ходе которой ученики проделываю реальную интеллектуальную работу и приходят к решению реальных
жизненных проблем. [2]
Анализируя свой опыт использования ИКТ на уроках физики, я убедилась, что это позволяет с высокой степенью эффективности развивать познавательную активность учащихся, повышать интерес к
изучаемому предмету, развивать аналитическое мышление, формировать и совершенствовать навыки
работы с компьютером, формировать навыки коллективной работы и самостоятельного исследования.
Учителя будут компетентны в цифровых технологиях. Они станут уверенными и критичными пользователями информационных средств обучения для работы, отдыха и общения, совместной работы в сети
Интернет. Но следует соблюдать меру. Необходимо помнить, что машина не может заменить живого
общения и роль учителя состоит в том, чтобы научить учащихся из всего информационного потока отбирать, отсеивать нужную информацию, показать детям всё богатство живого слова. [5]
В будущем хотелось бы видеть прогресс в области вычислительных систем: например сенсорные
устройства и вычислительные возможности; новые мультимедийные технологии; постоянное развитие
социальных сетей; и повсеместно соединенный мир. Несомненно, что основой такого будущего является
сектор ИКТ. Курсы по ИКТ должны стать одним из элементов всех учебных программ.
И в заключении. Холодильник, холодильник, закажи мне пиццу. Смартфон, смартфон, приготовь мне
ванну. Компьютер, компьютер, скажи мне чем сейчас занимается мой друг в Европе. «Нереально!», - скажете Вы? Тогда подумайте еще раз.
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МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДА СЫНИ ОЙЛАУҒА ҮЙРЕТУ АРҚЫЛЫ
ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ
Хабат М.

«Өрлеу» АҚ «БАҰО»
Ақмола облысы білім қызметкерлерінің біліктілігін
арттыру филалының аға оқытушысы
Қазақстан Республикасы

Аннотация
Мұғалімдерді сыни ойлауға үйрету бүгінгі таңдағы оқу, оқыту үрдісінің маңызды бөлігі болып отыр.
Аталған тақырыпта өз іс-тәжірибемде сыни ойлауға үйретудің жолдары мен амалдарын көрсеттім. Сонымен қатар оның теориялық негіздерін оқу, оқыту үдерісінде жүзеге асыруға баса назар аударылды.
Оның себебі өз іс-тәжірибемдегі кедергілер мен қиындықтарды анықтау арқылы сапалы, нәтижелі
оқытудың жолдары мен амалдарын жетілдіру жолдарына өзіндік қорытындылар жасалды. Сонымен
қатаріс-тәжірибеме өзіндік қорытындылар мен бағалау жасалды.
Аннотация
На сегодняшний день проблема обучения критическому мышлению учителей в Казахстанской системе образования является актуальной. В данной работе мной показаны пути и способы обучения критическому мышлению, взятые из собственной практики. В целях осуществления учебного процесса мной
уделено внимание обучению теоритических основ критического мышления. Выявляя трудности и преграды на практике, сделан итог о качественном, результативном пути и способе усовершенствования
обучения, а также подведены своеобразный итог и оценивание своей практической деятельности по
данной проблеме.
Annotation
Teaching teachers to think critically is significant part of nowadays’ educational process. In this topic I showed
the ways and methods of teaching critical thinking from my own practice. I made my focus on the theoretical
base of critical thinking to carry out educational process. Identifying the difficulties and obstacles in practice,
qualitative and effective ways of improvement are done and I summed up and assessed my practice.
Мен бағалауды неден бастаймын? Ең бірінші менің курсым Кембридж көрсеткен бағдарламаны толық
игеруді жүзеге асырудан басталды. Бағалаудың маңыздылығы сол, білім үрдісі мен әдіс-тәсілдерді
іске асыру мүмкіндіктерін анықтау болып табылады. Сонымен қатар «бағалау–алған білімін жүйелі
түрде жиынтықтай отырып, одан арғы алатын білімі жайлы шешім қабылдау деп көрсек»1, мен осы
шешімдерді қалай жүзеге асырамын? қалай анықтаймын? қалай бағыттаймын? оны неден бастаймын?деген көкейімдегі сан сауалға жауап іздедім.
Сан сауалға «бір жауапты» қалай іздедім? Менің мұғалімдерді оқыту курсы барысында оқу, оқыту
үшін бағалау үрдісінде ұстанған басты принципім «бағалаушы» ретінде өзімнің, жұмысын бағалатушы
ретінде мұғалімдер мен оқушының еңбегін бағалауда күйзеліске түсірмеу болып табылды. Бағалауды
қолдануды мен әрбір сабағымда қолданатындықтан ол маған үнемі көмекке келетін басты әдіс ретінде
«03»-ке айналдырдым.
Міне, осы жағдайды ескере отырып мен курс барысында бағалау әдіс-тәсілдеріне мұғалімдерге кеңес
беру, бағыт беру, бірге талқылау, саралау, ой қорытындылар жасау сияқты амалдар мен әдіс-тәсілдерді
қолдандым.
Мұндай амалдарды қолданған кезде мұғалімдердің жасаған жұмыстарының мазмұнына қарай:
- жекелей,
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- жұпта,
- шағын топта
жалпы критерийлер бойынша сыныпта бағалаулар жүргіздім. Курс барысында оқушыны зерттеуге қатысты мұғалімдерге өз сыныптарының 1-2 оқушысын таңдап алып, оларға іс әрекеттегі зерттеу
жұмысын қалай жүргізер едіңіз? Өз зерттеулеріңізді жазып келіңіз?-деген тапсырма берілді. Тапсырманы орындау үшін мұғалімдерге мынадай мүмкіндіктер берілді7.
- мұғалімдер оқушыны зерттеу мақсаты мен өлшемдерін түсіне отырып жұмыс жасау мүмкіндігі;
- мұғалімдер өздерінің зерттеу өлшемдеріне қатысты өз жұмысын бағалауына;
- мұғалімдер басқа әріптестерінің жұмысын бағалауына; / ауысып бағалады/
- мұғалімдер зерттеу мақсаты мен табыстылық өлшемдерін талдауға қабілетті болуына, іс-әрекетпен
зерттеуді бағалауды3 (курс бағдарламасы теориясынан) жазбаша түрінде баяндауға жағдай жасалды.
Мұғалімдер ол жұмысты электрондық түрде жазып келді. Оны мен қарап көріп, мұғалімдердің жұмысын
бағалап, кеңес бердім.
Ескерте кететін бір жағдай курсты оқу барысында мен барлық 25 мұғалімнен:
- оқушыларды іс-әрекеттегі зерттеу;
- өз жұмысын жоспарлау;
- даму жоспарына басқаларды тарту бойынша 3 түрлі тақырыпта сауалнамалар алып оларға бағалау
ой қорытындысын жасадым. Ондағы мақсатым:
- мұғалімдер практикаға барғанда белгілі дәрежеде дұрыс зерттеу жұмыстарын жасауға, сабақты
өткізуде өзгеге ықпал жасауға қаншалықты дайын болды, менің үйреткендерімді қаншалықты деңгейде
меңгере алды, олардың алдында қандай қиыншылықтар мен кедергілер болады, нені жақсы білді,
нені жақсы біле алмады дегенге алдын –ала қорытынды бағалау жасау болды. Соның нәтижесінде өз
жұмысымды бағалаудың да мүмкіндіктері туып, өз жұмысыма өзім баға беруге де жағдай жасалды.
Аталған іс-әрекетпен зерттеу жұмысын бағалау барысындағы менің басты мақсатым олардың қателігі
мен кемшілігін айту, немесе оларды тізбелеп көрсетіп беру емес, керісінше оларға қолдау көрсете отырып5, мынадай ықпал жасау іс-әрекеттік амалын жасадым. Мұнда:
- мұғалімге көп өзгерісті жетістіктерге жете отырып, өзінің алдыңғы болмысының қалай дамып,
өзгеріп, дағды мен білімінің артып отырғандығына шын қуана отырып хабарлама жасау;
- мұғалім курс барысындағы оқудың қандай деңгейінде тұрғандығын көрсете отырып, оны көтермелеу
арқылы алға жылжуына ықпал ету;
- оның мүмкіндіктерін анықтай отырып, қай бағытқа қарай даму керектігіне кеңес беру;
- алған білімі бойынша қажетті деңгейге жету үшін не істеу керектігін өзімен ақылдаса отырып
анықтап, мұғалімге сенімділік білдіру;
- мұғалімнің өзінің жұмысын бағалауда жалғыз тренер ғана бағалушы емес, «басты кейіпкер»
мұғалімнің өзі екендігін, екеуінің біріге отырып, бағалайтындығына назар аудару;
- біріге отырып бағалау арқылы мұғалімнің оқуға деген ынтасын, қызығушылығын оятып, өзіне деген сенімге бағыттау;
- ең бастысы мұғалімнің өзін, білімге деген жетіспеушілігін сезініп, онан сайын біле түссем деген
белсенділігін анықтау;
- ой қосу, сұрақтар беру, идея айту, гипотезалық болжамдар жасап кеңес беру;
- нақты сұрақтар қою арқылы мақсаттарына жетуге итермелеу;
- ойланып іс-әрекет етуге, (курс теориясынан)4 «жеті өлшеп, бір кесуге» ықпал жасау сияқты
амалдарды қолдану болып табылады. Нәтижесінде бұл көрсеткіштер арқылы формативті бағалаулар
қолдандым. Формативті бағалаудың ерекшелігі ізденіске ықпал етудің нәтижесінде сапаның өсуіне жол
ашады9. Мен оны осы оқыту барысында формативті бағалауды қолданған кезінде байқадым. Бұл мен
үшін өте маңызды болды.
Бұл жерде тренердің баса назар аударып сақтанатын тағы бір іс-әрекеті:
•
мұғалімдерді оқыту үшін ынталандыруда мадақтаудың мәжбүрлеуге қарай ауысып кетпеуіне аса
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сақ болғаны абзал. Оның мысалын мен курс барысында байқап, оны мадақтау барысына аса сақтықпен
қарадым.
•
аса көп мадақтай беру де өзінің теріс ықпалын тигізетіндігін де ескерген жөн екендігін практика
барысындағы осы курстың аясында байқадым10. (курс теориясынан)
Сонымен қатар мұғалімдердің аталған жұмыстарын бағалау барысында сын тұрғысынан бағалау
өлшемдері болып табылатын:
- мұғалімнің өзін-өзі бағалауы
- топтың өзін-өзі бағалауы
- тренердің бағалауы
- жалпы бағалау
- критерийлер арқылы бағалау т.б. амалдарын да қарастырдым.
Міне, осы жағдайларды ескере отырып мұғалімдердің іс-әрекеттегі зерттеуі бойынша олардың
жұмысын сыныпта интерактивті тақтаға шығарып мұғалімдермен бірлесе отырып жан-жақты талдаулар
жасалып, баға берілді.
Бұдан кейін талданғандағы ескертулерді ескере отырып іс-әрекеттегі зерттеулер бойынша екінші рет
жазуға тапсырма беріліп, қайта жазылып келген іс-әрекеттегі зерттеу бойынша екінші рет мұғаліммен
жекелей талдау жасалды.
Соңында мен сабақты осылай жүргізгенім қаншалықты дұрыс болды? нәтижесі қандай болды?, ол
мұғалімдерге қалай әсер етті?, мұғалімдер оқу барысында бұл қаншалықты пайдалы болды?-деген
ойларға жауап іздеп, оның бағалау нәтижесін өз тәжірибемде мақсатқа жету үшін мен курс барысында
мұғалімдерден үнемі кері парақ қағазын алып, мәліметтерге сараптама жасап отырудың маңыздылығын
сезіндім.
Кембридж бағдарламасының тағы бір ерекшелігі формативті бағалаудың мұғалімдердің мінезқұлқына, қарым –қатынасына әсер етіп, оң өзгерістер әкелгендігін көруге болады2. Оны мұғалімдердің:
біз енді балаларға қарым-қатынас жасағанда «өте жақсы», «мен саған сенемін», «сенің қолыңнан келеді»,
«сен жақсы орындадың», «міне, сен жасай алдың» т.б мадақтауларды қолданатын боламыз-деген ойларынан көруге болады.
Сонымен қатар мен өз мұғалімдеріме он-лайнда прктика барысында сабақ беру кезінде мемлекеттік
стандарт, оқу бағдарламасын сақтай отырып, бағдарламада қай жерге келді, нақты сол жерден ары қарай
жалғастырып сабақ үйретуді тапсырдым. Себебі бұл талап та бағалау барысында аса маңызды болып
табылады. Бұның мәнісі мұғалім кез-келген жағдайда қандай тақырып болса да оны оқытуға әрқашан
дайын болу керек екендігін бағалауға мүмкіндік туады. Оқыту үшін бағалаудың тағы бір маңыздылығы
– оқыту мен білім берудің ажырамас бөлігі6 болғандықтан мен өз курсымның барысында мұғалімдердің
әрбір іс-әрекетін, жасаған жұмысын, үнемі бақылап, бағалап отыруға тырыстым.
Себебі: бағалау арқылы мұғалімді оқу, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеруге итермелеу, сол
арқылы сапаға қарай жылжу, оларды өзгермелі өмірге қарай мұғалімдердің болмыстарын /өздік материясын/ өзгертуге ықпал ету негізгі мақсат болды. Мәселен, жоғарыдағы бастауыш сынып
мұғалімі Гүлназдың «Жұмысты жоспарлау» парағындағы кәсіби дамуына қатысты сұрақтарды4 алып
қарастырайық.
Ал сіз кәсіби даму жөніндегі жұмыс жоспарыңызға басқаларды қалай тартар едіңіз?-деген сауалнама
бойынша Гүлназдың ойлары мен идеяларын қарастырайық.
1. Әріптестеріңізбен және қызығушылық танытқандарға қандай кеңес берер едіңіз? Егер де мұғалімдер
өздері қызығып сұрақ қоятын болса, мен өз білгенімді айтамын, көрсетемін, түсіндіремін, әрине, ең бастысы сабағыма бақылаушы ретінде шақырамын
2. Әріптестеріңізге және қызығушылық танытатындарға қандай ақпаратпен бөлісесіз? Слайд көрсету
арқылы, әдіс-тәсілдерді практикада пайдалану арқылы мұғалімдерге көрсету, яғни жұппен, шағын топпен, жұмыс жүргіземін, мысалы: сыни ойлауға үйрету, т.б.пайдаланамын.
3. Топпен жұмыста қандай іс-әрекеттер жасайсыз?
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• Сыни ойлауға үйрету
• Топпен жұмыс істеуде ынтымақтастыққа шақыру
• өз-өздерін бағалау
• қызығушылығы арттыру
• белсенділігін арттыру
• бірлесе жұмыс жасау
Мектеп ішінде серіктестік қарым-қатынасты қалай құрар едіңіз?
- әріптестермен ақылдасу
- Мәдениеттілік
- Түсінушілікқарым-қатынасы
- Ақпарат беру
- Сабаққа шақыру
- Сұрақтарына дұрыс жауаптар беру
Оқушылармен жұмысты қалай ұйымдастырар едіңіз?
• Топпен жұмыс
• Сыни ойлауға үйрету
• Формативтік бағалау
• Қызығушылығын ояту
• Сабақты ең басынан дұрыс ұйымдастыру
• Қарым-қатынасты дұрыс ұйымдастыру
• Бірлесіп жұмыс жасау
• Мұғалімнің сабақ жоспарын оқушыға бағыттап жасау
6. Менің практикадағы іс-әрекетім мен жұмысымды мұғалімдер мен оқушылар қолдайтындығынына
сенімді болу үшін мынадай іс-әрекеттер жасар едім:
- Әріптес мұғалімдермен ақылдаса отырып, сауалнамалар қою арқылы курстағы өз көрген білген,
оқығандарымды мүмкіндігінше олармен бөлісіп, сабағыма шақырамын. Мысалы: СТО-ға үйрету әдістәсілдерін қолдану арқылы әріптес мұғалімдердің қызығушылығын оятамын8.
- Сабаққа қатысқан мұғалімдермен сабақты талдап, не ұнады, не ұнамады, нені өзгеркіңіз немесе
қосқыңыз келді дегенді анықтап, ақылдасамын.
- Сабақ жоспарын жазуға көп әрі аса маңызды көңіл бөлемін, яғни сабақ жоспарын оқушыны оқытуға
арнап жазамын
-Барынша оқушылардың қызығушылықтарын арттыруға амал-тәсілдер іздеймін.
-Баланың қызығып ойлануына мүмкіндігінше баса назар аударамын
-Әрбір сабағымды босқа уақыт кетірмей дұрыс өткізуге тырысамын
-Әріптестерімнің пікірін тыңдап, талдау жасап, өзіме айтылған кемшіліктерімді жоюға тырысамын.
-ӨЗГЕРУГЕ ДАЙЫНМЫН!
Бағалау нәтижесі. Мен тренер ретінде курста оқытқан мұғалімдерімнің жазғандарын қарай отырып
оларды бағалауда мынадай мақсаттарды ұстандым. Бағалау мәнін осы тұрғыдан алып қарасақ:
• бағалаудың негізгі мәні мұғалімдердің өзінің дербес ойлауы және өзінің ойлау тәртібін мұқият
бақылау амалдарын қалай жүзеге асырды;
• менің мұғалімдерім оқу барысында ойлау тәртібін қалай қалыптастырды;
• дербес ойлауға қаншалықты мұқият болды дегенді бақыладым. Өз кезегінде нәтижесін Гүлназдың
жазғандарынан анық көруге болады. Маңыздысы сол, менің мұғалімдерім осындай тың идея, жаңа ойлармен он-лайнға, практикаға аттанғанына қуаныштымын. Ал практика барысында қаншалықты жүзеге
асыра алды, оны басқа есептерде қарастыратын боламын.
Бағалау барысында бақылау жүргізудің нәтижесінде мұғалімдердің нені білетіндігін, нені істей
алатындығына назар аудара отырып, оларға қандай қиындықтар мен кедергілер кездесуі мүмкін, оларды қалай жеңіп шыға алады, мен тренер ретінде қандай көмек жасай аламын, нені істеуім керек де-
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ген сияқты мәселелерді қарастырдым. Бұл мәселелерді шешу үшін мұғалімдердің іс-әрекеттегі зерттеу жазбаша жұмыстарын екінші рет жазғызып, оларды жекелей, шағын топта, сыныпта талқылап, ой
қорытындылар жасадық.
Бұның өзі мұғалімдердің практика барысында екі оқушыға іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарын
жүргізгенде өз деңгейінде көп көмегін тигізетін болады.
Сонымен қатар мен курстың аяғында мұғалімдерден кәсіби дамуды жоспарлау парағы мен мұғалімнің
өзінің даму жөніндегі жоспарына басқаларды қалай тарту керектігін көрсеткен қосымша парақтарын
жазбаша түрде алып2, олардың практикаға қандай дайындықпен бара жатқандығына қорытынды бағалау
жасадым. Ондағы мақсатым:
• менің мұғалімдерім оқу бағдарламасын қаншалықты игерді;
• мұғалімдер өздерін қаншалықты өзгерте алды;
• он-лайн режимінде жұмыс істеуге қаншалықты дайындықпен бара жатыр, олар нақты практика•
• да нені істей алады, нені істеуде қиындықтар мен кедергілерге тап болуы мүмкін дегенге болжамдық
бағалау жасау;
• мұғалімдерімнің бойында қаншалықты интерпретациялық / ерекше дағдылар, көзқарастар,
қызығушылықтар, мінез-құлығындағы өзгерістер, логикалық ойлаулар/өзгерістер болды;
• дегенге болжамды бағалау жасау болды. Бұл бағалаулар арқылы мен мұғалімдерімнің қандай
мықты жақтары мен әлсіз жақтары барын анықтауға тырыстым. Нәтижесінде он-лайн режимінде жұмыс
жасағанда қандай кеңестер мен консультациялар бере аламын дегенге алдын- ала болжау бағалауын
жасауға мүмкіндік алдым11.
Қорытынды. Мұндағы менің алға қойған тағы бір мақсатым мұғалімдерімнің белгілі бір деңгейге
жеткендігін айту емес, мұндай бағалауға не әкелгендігін, осы бағалау арқылы үздік нәтижелерге қалай
қол жеткізуге болатындығын талдау, оның іс-әрекеттік амалдарын құру болды.
Аталған іс-әрекеттік амалдарды мен кәсіби дамуды жоспарлау парағы мен мұғалімнің өзінің даму
жөніндегі жоспарына басқаларды қалай тарту парғындағы бағалаулар арқылы мұғалімдерімнің практика барысында жасап келген жұмыстарын 2 бетпе-бет кезеңде талдау, талқылау, бағалау барысында
қолданатын боламын.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ
КАЧЕСТВ В ОСВОЕНИИ ЭМПИРИЧЕСКИХ НАУК
Хайдаров С. Ж.
Частная клиника в г. Алматы ТОО «Health Guard», г. Алматы
Республика Казахстан
Аңдатпа
Осы мақалада Германиядағы игерілген жаратылыс ғылымдары педагогикалық тәжірибе ретінде
қарастырылады. Сонымен бірге ФРГ- де бакалаврлық диссертация жазуға мүмкіндіктер болады. Онымен
катар Германияда оқу практикасының маңызы бар.
Аннотация
В данной статье рассматривается педагогический опыт в Германии в освоении естественных наук. А
также возможности написания бакалаврской диссертации в ФРГ. Кроме того, показано значение практики при обучении в Германии.
Abstract
This article observes the problems of pedagogical experience in mastering the natural sciences in German
way. And also the different ways to write the bachelor dissertation in German federal republic. Furthermore
article observes the meaning of practice activity in Germany.
Германия - это страна, где серьезно относятся ко всем видам наук, крайне ответственно и с должным
подходом в их освоении. Я как выпускник немецкого ВУЗа могу с уверенностью сказать, что методика
преподавания биологии, химии, физики и математики спланировано грамотно, рационально, а также с
возможностью их дальнейшего улучшения, будь то лекция, практика или семинар.[1]
Материально-техническая оснащенность немецких ВУЗов и Вюрцбургского университета в частности,
и высокий уровень преподавателей и профессоров позволяют студентам в полной мере получить глубокие
знания в биологии, химии, физике и математике. Во время лекций все преподаватели пользуются бимером (beamer) в акустически адаптированных аудиториях, чтобы все могли в полной мере услышать голос
преподавателя. А на лекциях экспериментальной химии и физики проводят интересные эксперименты,
которые наглядно закрепляют теоретическую часть. Для приобретения непосредственного практического
опыта и навыков студенту необходимо в обязательном порядке проходить практические занятия и семинары для того, чтобы быть допущенным на экзамены в конце семестра [2]. Если студент проигнорировал
практическую часть дисциплины, то его не допускают к сдаче экзаменов, которые проводят лишь 2 раза
в год, а задолжники смогут пересдать практику или семинар только через год. Данная методика преподавания естественных наук требует дисциплины в их освоении. Если учитывать, что вплоть до 3 семестра
студенту нужно сдать как минимум 20-22 предмета, то ему нужно приложить много усилий для приобретения солидного багажа знаний. В освоении естественных наук очень важно самостоятельная работа
студентов после занятий. В связи с этим центральная библиотека работает вплоть до 24 часов, а последний
автобус отъезжает в 24:22 часов. В кампусе есть еще несколько библиотек для каждого факультета, например, у биологов в университете есть две библиотеки для специализированной литературы. В Вюрцбургском университете книги по специальности обновляются каждый год, например, учебник по генетике
может перевыпускается дважды в год [3].
Успеваемость студентов сильно зависит от уровня личной подготовки каждого студента во всех естественных науках. Студенты, которые отлично учились в баварских гимназиях и получили глубокие знания (Leistungskurs) в естественных и математических науках не испытывают никаких сложностей в освоении выше указанных дисциплин. Но есть учащиеся, которым трудно сдавать окончательные экзамены

486

по специальностям. И в связи с этим университет организует так называемые туториумы (семинары) в
группе, в которой от силы 5-6 человек, но бывают и индивидуальные занятия для заполнения пробелов
знаний студентов не только в «не биологических» науках, но и по генетике или физиологии, т.к. там очень
много нюансов. Самое интересное то, что в роли преподавателей часто выступают старшекурсники-отличники, у которых порой лучше получается объяснить ту или иную дилемму или проблему студентамзадолжникам. За этот труд университет платит ему минимум 6-7 Евро в час и дает сертификат тутора и
отображает данную педагогическую деятельность в дипломе.4.Это в будущем будет квалифицировано
потенциальным работодателем как коммуникабельность и способность работать в команде (team work
spirit)[1]. Такая возможность дает студентам способ обзавестись верными друзьями, которые в случае необходимости в подготовке к экзаменам могут сильно помочь, а что самое главное, так это то, что именно
в дискуссиях студент осваивает учебный материал, который понять в одиночку почти не- возможно. Коммуникабельность- это ключ к хорошим результатам в учебе. Умение общаться- это существенный плюс,
особенно для иностранных студентов. Физика, химия, биология и математика сложны для освоения даже
для немецких студентов, а для иностранцев тем более, т.к. там присутствует специфическая лексика, на
освоение, которой уходит значительное количество учебного времени. Даже тот факт, что вы сдали Tesdaf
или DSH по немецкому языку, не означает, что вам не придется совершенствовать свой немецкий язык.
Но если студенты регулярно сидят в библиотеке и готовятся по учебникам и по дополнительной литературе то, знания по немецкому языку постоянно будут обретать новый качественный уровень[5].
Каждый, кто хочет улучшить свои знания в других направлениях, таких, как базовые знания экономики, права, иностранных языков и других, тот может обучаться по дополнительной программе образования (soft skills)[2]. К тому же каждому студенту любого факультета необходимо к концу учебы набрать как
минимум 20 кредитов для получения диплома. В этой системе образования есть как плюсы, так и минусы.
К минусам относится дополнительная нагрузка на студента и без того перегруженного по основным дисциплинам. Но плюсов, конечно, больше: такие, как возможность бесплатно получить высокую квалификацию, например, в освоении языков, т.к. его преподают носители языка и имеют общеевропейскую аккредитацию[6]. Именно за языковые курсы больше всего дают кредиты в немецких университетах, а для
работодателей- это самый важный фактор для принятия на работу [1]. Некоторые так называеммые «soft
skills» имеют непосредственную связь с основной специальностью, например, патентное право в биологии
(Patentrecht in der Biologie). Данный предмет помог мне понять многие вещи при написании бакалаврской
диссертации и заранее предупредил о последствиях плагиата и нарушения авторских прав, что сурово
преследуется в Германии. Также есть курсы по улучшению социально-психологических навыков на производстве и в коллективе [2].
Каждому студенту дается возможность выбрать и распределить 20- кредитный лимит по своему усмотрению и исходить из личных интересов и способностей [5].
При написании диссертационных бакалаврских работ нужно учитывать следующие моменты: во- первых, вы самостоятельно должны найти научного руководителя, т.к. университет не обязан его предоставлять. Во – вторых, студент может приглядеться к научным группам и сам выбрать научного руководителя
при прохождении основных курсов, например, по биологии [6]. Уже начиная с 4 семестра у студентов есть
такая возможность. В принципе, если студент уже располагает 100 кредитами из 180, он можете начинать
писать бакалаврскую работу с учетом того, что у него уже есть научный руководитель[5]. Есть разные
виды написания бакалаврской работы, например, по молекулярной биологии, где нужно часами экспериментировать в лаборатории или по классической биологии, где, как минимум, нужно провести полгода в
лесах, горах или в пустынях теплых стран[4]. Но есть и сверхэлитные места на прохождение медицинской
практики в качестве биолога и проводить клинические испытания сначала в лабораториях, а если повезет,
то и непосредственно на пациентах университетской клиники. Мне в этом сильно повезло, я попал именно
в клинический институт патобиохимии при университетской клинике, изучающей проблемы свертывания
крови человека. Прохождение учебы в этом институте повысило мою самооценку и, конечно, на порядок
обогатила мои познания в области биологии человека в контексте как биохимии, органической химии и
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даже неорганической химии (ионы щелочных металлов и приготовление буферов). Но есть чисто теоретическая работа в бакалавриате, где нужно грамотно собрать сведения по диссертационной теме 3.. Как мы
видим, есть очень много возможностей обучения методам получения качественного и доступного базового и дополнительного высшего образования в ФРГ. И еще в Германии, у иностранных студентов, порой
бывает больше шансов получить желаемую практику или зачисления в ВУЗ, т.к. для них есть отдельные
квоты[2]. Старание, усердие и организованность способствуют учебе в Германии. Знание- это сила, а
немецкий подход в обучении специалистов является инновационным для нашей страны для успешного
внедрения немецкого опыта с целью повышения качества образования на абсолютно новый качественный
уровень.
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ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ – ӨМІРШЕҢ САБАҚТЫҢ КӨРІНІСІ
Хамитов Т. Т.
Батыс Қазақстан облысы,Жәнібек ауданы,
М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін
мектеп-балабақшасының тарих пәні мұғалімі
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада сабақ үдерісінде диалогтық оқыту тәжірибесі: өзара қарым-қатынасты зерттеу және
оны сабақта пайдалану мәселелері қарастырылған. Мұғалім әрекеттегі зерттеу нәтижесінде диалогтік
оқытуды білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі ретінде оқушы тұлғасын қалыптастырудың
маңызды құралы деп есептейді.
Аннотация
В данной статье рассматривается опыт внедрения в учебный процесс диалогового обучения: исследование проблем взаимоотношений и его применение на уроке. Учитель результатом исследования в действии определяет,что диалог как новый метод в получений знаний помогает в формировании личности
учащегося.
Abstract
The article considers practice of dialogic teaching in the lessons, relationship research and its usage in the
classes. Focusing on the action research, the teacher assumes that dialogic teaching, as one of the new education
methods is essential tool in forming the student as a person.
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«Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса һәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді
болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.
Сондықтан ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикан хабардар, оқыта білетін мұғалім».
А.Байтұрсынов
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің болашағы жоқ, ХХІ ғасыр
– білімділер ғасыры», – деп атап көрсетті. Ендеше, елімізді өркениетті елдер қатарына қосатын жас
жеткіншекті білім нәрімен сусындататын мұғалім болмақ. Ұстаз өз мамандығының шебері болғанда ғана
табысқа жететіні белгілі, сонда келешегіміздің жарқын болатыны сөзсіз [5, 26-б].
ХХІ ғасыр – қатаң бәсеке ғасыры. Еліміздің білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт
алуда. Бүгінгі күні қазақ халқының ұлттық мәдениетінің қайта өркендеу жағдайында жеткіншек ұрпақты
ұлттық дәстүрлерде тәрбиелеудің заңды объективті қажеттігі туды. Қай заманда болсын жас ұрпақтың
өнеге тұтар өзіндік ұлттық тәлім-тәрбиесі болатындығы белгілі. Егеменді Қазақстан Республикасының
болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық психологиясын, оның ерте замандағы ата-бабалар салтдәстүрімен сабақтастыра тәрбиелеу қазіргі күннің ең өзекті мәселесі екендігін өмірдің өзі көрсетіп отыр
[7].
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және
жалпы адамзаттық құндылықтармен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және
кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»
4.делінген. Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне оқыту мен тәрбие берудің
соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық технологияны игерген, психологиялық, педагогикалық жұмыста
қалыптасқан, ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік
даңғыл жолын салуға икемді, шығармашылық педагогикалық зерттеуші болуды талап етеді. Қазіргі
заман ағымына байланысты оқушылардың білімге қызығуын арттыру үшін мұғалімдерге жаңа талаптар
қойылуда. Сол себепті оқытудың әр түрлі технологиялары жасалып, мектеп тәжірибесіне енгізілуде.
Технология – белгілі бір істегі адамның әдісі, шеберлігі. Осы шеберлік арқылы мұғалімнің өз сабағын
оқушыға жоғары сатыда жеткізуіне мүмкіндік береді. Мұғалім үнемі шығармашылықпен, ізденіспен
жұмыс жасап отырса жаңашылдыққа жақын болғаны. Өзгелердің үлгісін өз ісінде пайдалана білсе, оған
өзіндік қолтаңбасын қосып отырса – оқушы тәрбиелеу мен білім берудегі жетістігі сол болмақ [5, 26-б].
Еліміздің болашағын жасайтын жастар білімімен қатар шығармашылық қасиеті жоғары, өзіндік көзқарасы
бар, елге тұлға болатын азаматтар болуы керек. Ал ол азаматтарды оқытып, тәрбиелеп шығаратын негізгі
орта – мектеп. Сондықтан қазіргі мектеп ішінара қайта құруларға жол беріп, көп істерде оң өзгерістерге
қол жеткізуде. Тарих пәні мұғалімдерінің міндеті – мәдениетті түрде білімді, іскер, жеке тұлғаны дамыту,
ұлтымыздың рухын көтеру, осы мақсатқа жететіндей тиімді жол іздеу [8].
Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үдерісінде пайдалану үшін, әр ұстаз алдында отырған баланың
жас ерекшелігін ескеріп, өзінің шеберлігіне орай таңдап оқылады. Балаларды сүйетін, өз пәнін жетік
меңгерген, психология, педагогиканы терең меңгерген нағыз мұғалімнің алдында білім алған оқушының
бейнесі мынадай болуы тиіс: өз бетінше үйренуді мақсат еткен, өз ойын еркін айта алатын, танымдық күші
қалыптасқан, білімге деген қажеттілікті ұғына білу [5, 27-б].
Неміс педагогы А.Дистерверг өзінің әйгілі «Неміс мұғалімдерінің білім беру ісіне басшылық» атты
еңбегінде: «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге
жетелейді, ойлауға үйретеді», - деген [5, 28-б].
Міне осындай тәсілдердің бірі – сыныпта диалогты оқыту әдісін мен өз тәжірибемде қолданып келемін.
Әлеуметтік-мәдени теориядағы маңызды ұғым – жақын арадағы даму аумағы. Выготскийдің айтуы
бойынша, ЖАДА – оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі
мен үлкендердің басшылығымен және анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер
арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық. Негізінде, бұл түсінік адам өз

489

бетімен игере немесе көрсете алмайтын, бірақ біреудің көмегімен үйренуге болатын барлық білімдер мен
дағдыларды қамтиды [6].
Көпіршелер – оқушыға ЖАДА бойынша қолдау көрсетіп, біреудің көмегінсіз орындай алмайтын
тапсырманы орындауға мүмкіндік беру үшін мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау
үшін қолданылатын метафора. Тіл –тәжірибені ұжымдық қабылдаудың негізгі құралы. Негізінде, білім
алу диалог арқылы беріледі де, оқушылардың сыныптық жұмыстағы өзара байланыс пен келіспеушілікті
қабылдау деңгейін білдіретін қызметтің диалогпен қалайша жанасатынына байланысты болады.
Мұғаліммен және басқа оқушылармен әңгімелесу – оқушының қызмет белсенділігін қамтамасыз ететін
және түсінігін дамытатын маңызды құрал. Мерсер құрдастар тобындағы өзара қарым-қатынас оқуда
маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Оқушылар жұпта немесе топта жұмыс істегенде, олар «мұғалімоқушы» сұхбаты түріндегі өзара іс қимылға қарағанда мейлінше «симметриялы» болып табылатын
өзара іс-қимылға тартылады, осылайша, негізделген дәлелдерді әзірлеу және қадағаланатын оқиғаларды
сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие болады [6].
Жалпы Мерсер мен Литлтонның зерттеулерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылықтарын
арттырады, ал достарымен бірігіп жүргізілетін жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына
әсер ететіндігі туралы айтылған [1]. 8 сыныптағы «Абылай хандығы» атты сабағымда оқушыларды
молекула ойыны бойынша топқа бөліп, бір-бірімен оқушыларды біріктіріп отырғыздым. Оқушыларды
ұйымдастырып болған соң, үй тапсырмасын диалог арқылы жеке-жеке сұрақтар қойып оларды сабаққа
тарттым.Үнемі бір методиканы қолдану оқушыларды жалықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан әртүрлі
әдістерді алмастырып қолданып, оқушылардың қызығушылығын арттырып отыру керек. Басты мақсат
оқушыларды өз бетімен жұмыстануға үйрету. Оқушылардың берген жауаптары нақты болмаса да, көбі
сыныпта сөйлеу дағыдысын дамыту арқылы белгілі бір жетістікке жетуге тырысады.. Сұрақ-жауап арқылы
оқушылардың ойын тыңдадым. Оқушылардың ойы бойынша бұл сабақ оларға ұнады олар бұл сабаққа
белсене қатынасты. Оқушыларды диалог арқылы оқыту арқылы сыни тұрғыда ойлауына түрткі болдым.
Мерсердің айтуы бойынша дилогтың 3 түрі дебат, топтық әңгіме және зерттеушілік әңгіме. Өзімнің
оқыту кезінде көбіне зерттеушілік әңгімені алған болатынмын. Мысалы «Сурет өнеріндегі гуманизм»
тақырыбымдағы өткен сабағымда оқушыларды топқа бөліп, «гуманизм дегенді қалай түсінесіңдер
,ойларың қандай?» деген сауал тастап зерттеушілік ой қозғадым. Әрбір топтың ішінде зерттеушілік әңгіме
орын алды. Оқушылар сұрақ қойды және айтқандарын дәлелдеді, осылайша әңгімеде дәлелдеме көрінді.
Топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады олар келісімге жетуі де, жетпеуі де мүмкін, ең бастысы –
келісімге ұмтылу, сондықтанда осы келісімге жетуге тырысуы олардың сыни тұрғыдан ойлауына маңызды
әсер етті деп ойлаймын [1].
Мерсердің айтуы бойынша оқушылардан жауап алу арқылы олардың сабақта не білгендігі жөнінде
білім алуыма көмектесті [8]. Интерактивті оқытудың сұрақ беру арқылы оқушылардың ойлау қабілетін
дамытуға үлкен әсер ететіні айдан анық. Сонымен қатар жаңа сабақтың мақсатын ашуда жоғары дәрежелі
сұрақтарға оқушылардың жауап беру үдерісі арқылы бағалауға болады. Сұрақтарға жауап арқылы
оқушылардың ойлауына түрткі болады және сөйлеу мәдениетінің дамуына оң нәтиже береді. Топтық
әңгімегеде оқушылар өз ойларын еркін айтады және бір-бірінің пікірін дұрыс болмасада тыңдауға
тырысады. «Ғылыми білімдердің дамуы» атты сабағымда дүниенің құрылымы жөніндегі Птолемей мен
Коперниктің пікірін салыстыруға оқушыларға ой тастаған болатынмын. Бұл көріністегі зерттеуім бойынша
оқушылар арасында топтық әңгіме жүрген болатын: айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы
механикалық түрде келісе беруі әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың
өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдауы; идея қайталанады және жасалынады,
бірақ үнемі мұқият бағалана берген жоқ [1].
Диалогты оқыту кезінде интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық қарым – қатынасқа негізделе отырып,
“жеке тұлғаны дамытуға бағытталатын” қазіргі білім беру парадигмасын қанағаттандырады. Сонымен
бірге, сапалы білім алудың алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін
қалыптастырып қана қоймай, ары қарай дамытады.Интерактивті ағылшын тілінен аударғанда inter
– аралық, action – әрекет.
490

• Баланың жеке өздігінен ізденуіне мүмкіндік беру;
• Топтасып оқып үйренуге жағдай жасау;
• Өздерін – өздеріне бағалату;
• Іс – әрекет барысында білім алу;
Оқушы өз ойын еркін айту үшін мұғалім мына тәсілдерді қолдануы тиімді.
• Алғыс сезіміңізді білдіріп, үнемі көтермелеп отыру;
• Ешқашан “жауабыңыз дұрыс емес” демеңіз, ондай жағдайда оқушы түңіледі;
• Тек сыныптан     келісесіздер ме деп сұрау;
• Зейінсіз енжар оқушыны анықтау, мүмкін оларда ой не ғажайып пікір болуы. [8].
Қытайдың бір нақыл сөзінде: «Маған айтшы – мен ұмытып қаламын; маған көрсетші – менің есімде
қалады; өзіме істетші – мен сонда түсінемін» делінген 3.. Осы сөздерден интерактивті оқытудың мәні
өз көрінісін табады. Интерактивті әдістерді пайдалану кезінде оқушылар түсіну процесіне толық қанды
қатысушылар болады, оның тәжірибесі оқу танымының негізгі қайнар көзі қызметін атқарады. Оқытушы
дайын білімді бермейді, бірақ оқушыларды өз бетімен ізденуге үйретеді. Білім берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда, интерактивті оқытуда оқытушы мен оқушының өзара әрекеттестігі ауысады:
педагогтың белсенділігі оқушының белсенділігіне орын береді, ал педагогтың тапсырмалары олардың
инициативасы үшін жағдай жасаушы болады. Педагог өзі арқылы оқу ақпаратын жіберетін, өзіне тән
фильтр рөлінен бас тартады және жұмыста көмекші рөлін атқарады. Интерактивті әдістер ешқандай
жағдайда да дәрістік материалдардың орнын ауыстырмайды, бірақ оны жақсы меңгеруге септігін тигізеді,
және ең маңыздысы: пікірді, қатынастарды, мінез-құлық машығын қалыптастырады. Интерактивті оқыту
әдістеріне білім алу және оны дамыту процесіне белсенді ат салысуға тарту жатады: «Ми штурмы» (шабуыл), шағын-лекциялар, топтардағы жұмыс, рөлдік ойын ойын жаттығулары, сонымен қатар, оқу процесіне
топтық пікірсайыстар, жазбаша мазмұндамалар және шығармалар, сұхбаттар, жастарды «тең – теңімен»
қағидаты бойынша құрдастарымен жұмыс істеуге оқыту, бейнефильмдер мен бейнесюжеттерді қарап
шығып талқылау, әртүрлі науқандар мен акцияларды өткізу 3..
«Жақсы мұғалім әр уақытта қат, қымбат, өйткені ол – мектептің жүрегі» деп ағартушы-педагог
Ы.Алтынсарин айтқандай, мектеп үшін ең керегі – жақсы мұғалім. Бүгінгі күннің мұғалімнен маман
ретінде талап ететіні – белсенділік, өзіндік сыни көзқарасы бар, педагогикалық ситуациялардың шешімін
таба білетін, мәдениетті, рухани жаны таза, дүниетанымы кең, адами асыл қасиеттердің қазынасы, әрі
кәсіби білікті маман болу. ”Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім” деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа заман
талабына сәйкес білім беру мүмкін емес. Осы мақсаттарды жүзеге асырудың алғы шарты – оқу-тәрбие
жұмысын басқаруды әрі жүйелі жоспарлай білу, сол жоспарды жүзеге асыру.Біздің жалпы білім беретін
орта мектеп жұмысында инновациялық процесті жобалау және бағдарлы білім берудегі мақсатымыз –
шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу [2].
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TOP TIPS DISCURSIVE ESSAYS WRITING
Харькова С.П.
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физико-математического направления г. Кокшетау
Республика Казахстан
Аңдатпа
Оқушылардың дәлелді эссе жазуға бағытталған тиімді және қолданыста ерекше орын алатын
тәжірибелік әдістемені қарастырады. Автор оқушылардың ағылшын тілінде жазу дағдыларын
қалыптастыруға практикалық тапсырмаларды ұсынады
Аннотация
Статья рассматривает некоторые, зарекомендовавшие себя как наиболее эффективные, а также, применяемые автором, практические методы, нацеленные на подготовку учащихся к написанию дискурсивного эссе. Автор приводит задания на отработку практических навыков письма на английском языке.
Abstract
The article gives an overview of some strategies which have proven to be the most effective ones in the
author’s practice and aimed at preparing students for discursive essay writing. The author shares practical tasks
to develop writing skills in the English language.
“New opinions often appear first as jokes and fancies,
then as blasphemies and treason, then as questions open to discussion,
and finally as established truths.”
George Bernard Shaw
Despite teachers’ profound work on their students’ written English, the latter infrequently remains non-idiomatic, poorly organized, grammatically awkward, devoid of sentence structure variety and weak in vocabulary
usage. Most ESL students tend to focus exclusively on the word and sentence levels rather than on the rendering
the idea of discourse, i.e. textual coherence. So, in order to improve their writing, a teacher is to deal with such
areas as task comprehension, organization, register, style and tone.
The first aspect the students are to be taught is detailed comprehension of the task. It goes without saying that
the topic defines the choice of the type of essay. There exist several types of essays, the most significant of them,
which are studied in school course being:
Definition essay, which defines a word, term, or concept in depth by providing a personal commentary on
what the specific subject means;
Descriptive essay, that asks the student to describe an object, person, place, experience, emotion, situation,
etc.;

492

Literary essay, in which the writer is exploring the meaning and construction of a piece of literature.
Narrative essay, in which the author is supposed to tell a story from a definite point of view;
Persuasive (argumentative) essay, which utilizes logic and reason to show that one idea is more legitimate
than another idea;
Writing Book Reviews which may be called analytical writing, as it tells not only what a book is about, but
also how successful it is at what it is trying to do.
Writing Personal Statements and Application Letters, the purpose of this type of writing is to represent
your goals, experiences and qualifications in the best possible light, and to demonstrate your writing ability;
Discursive essay, which presents both sides of the issue in a more balanced way. In the end, however, it normally reaches a conclusion; in other words, the writer states what s/he thinks.
Virtually all of the writing required of a student in high school or college should be discursive, and it is a truly unfortunate trend that highly personal and so-called “creative” writing has often been allowed to replace discursive writing in much of the curriculum. The function of training in discursive writing is to enable the student
to learn the habits and techniques of discursive thought, not to provide him with an outlet for expressing his feelings or “telling his story.” Moreover, this type of essay is generally acknowledged as one of the most challenging
and, therefore chosen for international exams such as IELTS, TOEFL, etc. Skills of writing on discursive essay
topics are crucial for higher level university tests; literature reviews and dissertations. Acquiring these academic
writing skills are key to leaving university with a decent grade.
Certainly some types of essay are expressive in these ways, and self-expression is a valid and valuable mode
of communication. But such essays are precisely not the sort of writing that students should be doing in most of
their classes. When a student draws on his personal experience in discursive writing, it should not be in order to
reveal himself, but rather in order to illuminate the subject under discussion. The examples offered from experience should point not inward, but outward, to universal concerns.
The etymology of the word “discourse” is particularly interesting in this context. It comes to us from Latin,
through French, and the word it derives from means to run back and forth. The purpose of discursive reasoning
and writing is to “run back and forth” over a subject until it is completely understood--i.e., to thoroughly cover
the ground. It is an act of learning or of teaching, not an act of personal self-expression, and certainly not an act
of self-indulgence, as is so much “creative” writing.
When planning a discursive essay, several simple guidelines need to be followed:
• Analyze the question carefully. Underline key words and pay attention to the focus of the topic. What kind
of argument/discussion is required?
• Determine your position on the topic, pick relevant arguments and think over proves.
• Brainstorm ideas and write them down as they occur to you in two different columns –positive and negative
ones. One list may have the most points, but there may be a very strong argument in the other list which outweighs
all of them.
• Put one or more of the ideas from list 1 in Paragraph 2. Paragraph 3 contains one or more ideas from list 2,
with paragraph 4 giving your own opinion. Then write the introduction.
vEnsure each paragraph in the body (paragraphs 2-4) has a topic sentence followed by one or two supporting
ideas with reasons and examples.
Check for cohesive devices so your ideas are linked together.
Though essay writing seems to be easy work to do, there are a lot of underwater stones one should omit. They
are:
• Composing a discursive essay one should not be rude, on the contrary, students should show how polite they
are and represent enough large-minded treating of the topic. To argue does not mean to express zero tolerance to
the opponent to your point of view, opinion;
• The writer’s principal position is not to be dramatized;
• The writer should not close to one and only opinion in their discursive essay. The essence of it is disclosing
both sides of the problem;
The writer is not to point facts which he/she is not sure about;
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• The words and expressions that may sound offensive to someone else are to be avoided.
While writing any discursive essay, students should bear in mind that it is to be submitted to a definite structure
commonly acknowledged by the men of letter. It is as follows:
Paragraph One - Introduction
Includes the topic and gives some background information on the topic - a definition of it, facts, figures, etc,
the author states if s/he is in favour of the topic or against it.
Paragraph Two - Fors/advantages
The writer should start it with his/her strongest argument. This should be the most compelling piece of evidence that s/he views is the correct one. It might be strengthened with expert opinions, statistics and real-world
examples. The supporting paragraphs are usually put in a descending order of importance. Each paragraph should
illustrate a single argument.
Paragraph Three - Againsts/disadvantages
Explain the counterarguments to your point. Explain their beliefs and reasoning as completely as possible.
Don’t artificially weaken your opponent’s arguments; your essay will be stronger if you represent the counterarguments fairly.
Paragraph Four – Writer’s point of view
The author explains why s/he rejects the opponent’s arguments. The reasons might be moral, practical or logical. The arguments may start with a concession statement, admitting that some of the opposing arguments are
valid, but it is necessary to state that the author still thinks his/her side is right.
Paragraph Five - Conclusion
A conclusion should acknowledge the opponents’ principal argument, and explain why the author doesn’t
subscribe to it. The author’s point of view is to be restated here with main reasons for feeling this way be briefly
reiterate.
While teaching my students writing discursive essays, I use a range of activities which I find quite effective.
Task 1
•	Identify all the points in favour of … and mark them.
•	Identify all the points against … and mark them.
This task is based on the topics prepared by the teacher while there is a more advanced variant of this task
which gives students skills of brainstorming the topic in order to derive pros and cons to become the basis of
Paragraphs Two and Three.
• Fill in the table:
Advantages
Disadvantages

Once the students have sorted their ideas into two groups, they will be able to divide the body of the essay into
two sections: advantages and disadvantages (or possibly the other way round). A well-made paragraph usually
starts with a topic sentence. This contains the main idea or argument of the paragraph. It is followed by a few illustrations or examples that support it.
A nice way of organizing ideas is using a Venn diagram as well as a cause-effect chart. A Venn diagram shows
in what aspects two people or things are similar or different. A cause-effect chart is also extremely effective since
it draws links between the reasons and results of certain events.
Task 2 Rewrite the given sentence, share it with a classmate or your teacher; aim for a more effective sentence.
“Cars are extremely popular because they are so convenient”.
Task 3 Students need to plan an introduction. Basically, this will state that there are both advantages and disadvantages. However, it will sound rather weak if they simply write: “There are both advantages and disadvantages
to car use”.
Change the sentence so that it has a stronger impact on the reader, start with a bold or surprising statement, or
perhaps a striking statistic.
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For example:
“We have become extremely dependent on cars: there were 580 million worldwide in 1990 and it is estimated
that this figure will grow to 816 million by 2010”.
Task 4 Look at the following introductions to an answer to the question. Decide which two are suitable and
why.
Task 5 The paragraph below continues the argument from one of the introductory paragraphs in the previous
exercise. Read the paragraph and match it to an introduction.
Task 6 Match the following beginnings 1-3 and endings A, B, C. Then, say which technique has been used in
each. Refer to beginning and ending discursive essays.
Task 7 Read the two models and give reasons why model A is good and model B is bad. Refer to Useful Tips.
Task 8 An essay isn’t considered to be well-structured unless the ideas in it are united by means of linking
words. There is a great number of linkers which not infrequently arouse embarrassment among students.
Put the following linkers into several columns according to their meaning:
To sum it up…
For instance, …
… also …
In addition, …
However,…
Moreover,…
Furthermore, …,etc.
Another disadvantage of … is that …
As…
Consequently…
Similarly, …
But
Despite/in spite of
Example

Reason

Result

Additional information

Purpose

Contrast

Task 9 Partner A - Working on your own, write a paragraph (approximately 100 – 150 words) which aims to
persuade someone that one of the following arguments is true.
Partner B - Working on your own, write a paragraph (approximately 100 – 150 words) which aims to persuade
someone that one of the following arguments is not true.
Once you have both had time to write a piece, swap and compare your arguments. Did you use similar arguments, or were they completely different? Do your arguments contradict each other? Did your partner persuade
you that their argument was right? What did they do well? What would you add to their piece?
Teaching students writing a discursive essay involves drafting skills, that is the ability of improving the first
(second) draft by means of editing. The latter may include: replacing information, getting rid of the information
which not relevant to the topic, placing words, sentences, or even paragraphs into more logical order. Students can
also improve paragraphs by adding details that help readers better visualize the ideas.
There is a nice proofreading technique: students swap their works and try to expand each other’s writing by
adding adjectives and adverbs to make their writing more catching, adding examples to specify their writing, using
more emotionally colored vocabulary, i.e. for the word old—ancient, antique, prehistoric etc.
In order to be effective writers, students should practice avoiding wordy sentences: i.e. to get rid of unnecessary
words, to blot out the words meaning the same thing, to combine words into one idea.
It’s highly advisable at the last stage of writing discursive essays that students analyze their work so as to make
some changes in the last draft in case those are relevant. Students answer the following questions:
1. Have you written at least 250 words?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Have you completed the task according to the rubric?
Have you paraphrased the question in your introduction?
Have you given reasons and examples as requested in the rubric?
Is your answer abstract as required or does it contain personal examples?
Have you developed your ideas by expressing contrasts, causes, effects, purposes and conclusions?
Are your ideas just listed or organized with a range of linking devices to reflect the development in
question №6?
8. Have you divided your answer into paragraphs?
9. Have you written 4/5 paragraphs?
10. Do your ideas fit well together?
11. Have you included any irrelevant ideas?
12. Have you avoided the repetition of words and structures?
13. Have you used a range of grammar, vocabulary and complex structures?
14. Have you checked your writing for mistakes?
All the above mentioned tips help students develop their writing skills teaching them basic principles of writing: understanding the task, determining the audience, defining purpose of writing, careful planning, structuring,
drafting and editing.
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АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІН ОҚУШЫ БОЙЫНА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Хасенова Л. К.
«Х. Мұстафина атындағы жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
Зайсан қаласы Шығыс Қазақстан облысы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Осы жұмыс информатика пәнінің мұғалімдеріне көмекші құрал ретінде пайдалануға арналған.
Ақпаратты-коммуникативті технологияларды пайдалана отырып, оқушыларға терең және жан-жақты
білім береді.
Аннотация
Данная работа является руководством к работе учителей информатики. Через использование информационно-коммуникативной технологии учитель может давать всесторонние знания учащимся.
Abstract
This work is the guidance to the teachers of informational communicative technology teacher may give allround education to children.
Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сәйкес білім беру жүйесін
дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастыруға негізгі бағдар – адамды қоғамның ең маңызды
құндылығы ретінде танып, оның рухани жан-дүниесінің дамуына, көзқарастары мен шығармашылық
ахуалының, танымдық біліктілігі мен мәдени құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке
тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау.
Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын мәселелердің бірі – оқытуды
ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану болып табылады[1,36-б]
Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті құруға еніп,
көкейкесті мәселе ретінде күн тәртібінен түспей отырғандығы мәлім. Ақпарат мемлекеттің даму деңгейін
анықтайтын стратегиялық қорға айналып, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, яғни мәлімет өңдеу мен
оны тасымалдау ісін атқару өркениетті дамудың қажетті шарты болып табылады.
Қазіргі кездегі қоғам индустриялдық кезеңнен кейінгі дамудың ақпараттық кезеңіне аяқ басты.
Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Оның басты сипаттарына – ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану
адамдардың көптеген қызмет түрлерін компьютерлендіру, коммуникациялардың бірыңғай халықаралық
жүйелерін жасау істері жатады. Соңғы кезде біздің қоғамда болып жатқан ауқымды өзгерістер білім саласында да біраз өзгерістердің туындауына себепші болып отыр. Қазақстанда жаңа білім беру жүйесі
қалыптасуда.
Білім жүйесіндегі инновациялық өзгерістерге де президентіміз Н.Ә. Назарбаев назар аударып, ол
республикалық мұғалімдер съзінде: «ХХ ғасырдың екінші жартысында белгілі болған нәрсе – ХХІ ғасырда
алдыңғы саптағы елдер қатарына өз жастарының интеллектуалды және рухани ахуалын барынша дамыта
алатын мектептер мен жоғары оқу орындарының ең тиімді жүйесін жасаған ел ғана көтеріле алады», – деген болатын.
Қазіргі кезеңде білім жүйесінің барлық салаларын нақты түрде ақпараттандырудың кешенді жоспары
жасалуда. Информатикадан мемлекеттік білім стандартында көрсетілгендей бүгінгі таңда оқу мақсатын
тек компьютерлік сауаттылық шеңберінде ғана анықтау жеткіліксіз. Қазір «Интернет» желісіне ену
қажеттілігі туындап отыр. Біздің елімізде барлық мектептер компьютерлендіріп жатыр.
Бағдарламалар оқыту бағдарламалары деп аталады, себебі олардың ерекшеліктері оқыту мінездемесінде
(түсініктемесімен, ережелерімен, тапсырманы орындау үлгілерімен және т.б.) құрастырылған[2,54-б] .
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Адам мәдениетінің компоненті қазіргі дүние танудың ең бастысы екені түсінікті. Әрбір мәдениетті
және тәрбиелі адамның өмір сүріп отырған қоғамда өзін қоршаған ортаның қалай құрылғаны туралы
ең болмаса жалпылама түсінігі болуы керек. Табиғатты сүю үшін ондағы болып жатқан құбылыстарды,
қандай заңдылықтарға байланысты өзгерістер болып отырғанын білу қажет.
Адамның жас шағында жетілдірмеген ойлау қабілеті сол қалпында қалып қоятыны белгілі, сондықтан
қазіргі ақпараттық қоғамдағы өмірге балаларды дайындау үшін олардың тек ойлау қабілетін, анализ бен
синтез жасау мүмкіндіктерін ғана дамытып қоймай, оқыту процесінің ең маңызды бөлігі – ақпараттық
мәдениет элементтерін бойларына сіңіріп, ұғындыру керек. Ақпараттық заманда өмір сүретін адам бастауыш мектептің өзінде-ақ, өзін-өзі шектей білетін негізгі нормалар мен ережелерді игеруі тиіс[3,25-б].
Осыған орай бастауыш сыныпта «Ақпараттық мәдениет негіздері» пәнін енгізу мынадай мақсаттарды
көздейді:
- сезімді ынталандыру;
- білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру;
- жауапкершілігі мен міндеттері қалыптастыру;
- есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету;
- логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту.
Сезімді ынталандыру – деген білім беруге жағдай жасау, сабақ кезінде мадақтау және көтермелеп
отыру, оқытуда ойын түрлерін тиімді пайдалану, алға қойған мақсатын жүйелеу болып табылады.
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу
және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі
техникалық құралдар жиыны.
Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу құралдарын қамтитын жалпы ұғым.
Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты – оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік
беру. Бұл мақсаттарға жетужолында электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту программалары сияқты программалық өнімдер қызмет етеді[5,36-б] .
Білім саласында компьютер оқушы үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін жұмысшы болып табылады. Оның
қолданылуы нәтижелі болуы үшін бағдарламалық құралдар толық түрде мұғалімнің және оқушының алдында қойған мақсатына жетуін және шығару жолдарын қамтамасыз ету керек.
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне көштік, ол мазмұндық тұрғыда
болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық
негіздеріне ауысуды білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық технологияларға назар
салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, Интернет ғаламдық ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс.
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды іс жүзінде үйлестіре
қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне ақпараттық технологияның тез жаңаруы мәселені қиындата
түседі. Жағдайды жақсарту үшін білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды кіріктіру қажет, сонда педагог өзі білетін, жақсы меңгерген, бейімделген техникалық құралдарды
сабақта тиімді қолданады[6,27-б].
Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының педагогикалық
мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай жасаудың маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен
сапасы көбінесе өздігінен оқып үйрену процесін ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына тәуелді болады.
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының
жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға игеріп,
нәтижесінде – өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек.
Электронды оқулықтар – автоматтандырылған оқыту жүйесін, өзіне дидактикалық, әдіснамалық және
ақпараттық – анықтамаларды, оқу тәртьібіндегі мәліметтерді алуға және білімді бақылады қамтамасыз
етуге мүмкіндік берді.
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Қолданыстағы мультимедиа көпбейнелі әртүрлі ақпараттарды, сөзді жән әуенді өнімдерді қолданады.
Мультимедио оқып үйренушінің назарын тоқтатпай, өзіне аударып оқу сапасын арттырады.
Қазіргі техникалық құралдар мен компьютердің көмегімен көрініс тапқан оқу ұралын жасауда, компбютерде әртүрлі ойындар көрсетуге рұқсат етілген.
Білімді бақылау. Тексеруде және оқытуда кіріктірілген оқытудың бақылау элементтері, ойынды
бақылаушы, үлгіледі бақылау элементтерімен және т.б. бағдарламаларда:
- оқу курстары мазмұнының мәзірін келісіммен қолма-қол өзгертуге болады;
- қиын тапсырманың өзгерту мүмкіндіктері қамтамасыз етіледі;
- оқушыға жеке қарқынмен жұмыс жасауға рұқсат етіледі;
Қазіргі компьютерлік жүйені ұйымдастыруда білімді бақылаудың ең көп таралғаны тестілеу
жүйесі[5,65-б] .
Ғаламдық компьютерлік жүйесі – Интернет.
Базадағы тізбек технологиясында оқу ақпараттарының мүлде жаңа түрі:
- оқулығы пайда болды. Internet – оқулықтың қолдану аймағы үлкен: өзіндік жұмыс жүйесі
дистанциялық білім беру бірдей интерфейспен қамтамасыз етуде, ол тек бір курсқа ғана оқу құралы емес,
әр уақытта дамытушы, оқып жетілдіруші және анықтама ортасы болып табылады.
Internet – оқулығы сол сапамен, компьютерлік оқулық, қосымша мүмкіндігі практикалық таралымы
тасымалсыз – оқу материалының қолданылу аясының, бір нұсқасы Internet жүйесі және оқушы – пайдаланушы, алғашқы рет өзі үшін, өз қабілетімен браузер арқылы кіруге болады.
Бұл интернетті электронды оқулықпен салыстырғанда оның маңызды артықшылығы мен нақтылығы:
- оқулықтың оқушыға жету жолы қысқартылады;
- оқулықтың мазмұнын оперативті түрде жаңалау мүмкіндігін алады;
- оқулықты даярлауда шығындар қысқартылуда.
Интернет жүйесіндегі оқулықтан керекті қосымша материалдардың кез-келгенін алу мүмкіндігінің
пайда болуы[6,28-б].
Дистанциялық оқыту
2006 жылдан бері Қазақстанда дистанциялық оқыту жүйесі өңделуде. Дистанциялық оқыту жүйесі
күндізгі және сырттай оқыту түрлерін ауыстырмай, керісінше толықтырады.
ДОЖ – бұл модульдік оқыту технологиясының ең ыңғайлы түрі, ол тұтынушыға және қазіргі ақпараттық
және байланыс желісі технологиясының экономикалық тиімділігін және бағытын көрсетеді.
Дистанциялық оқытуда – оқыту технологиясы оқытушы мен оқушының аралық қашықтары жанында емес әртүрлі орында болуында. Дистанциялық оқытудың түсінігі оқыту түрінде қолданатын, мұғалім
және оқушының бір-бірімен аралық қашықтарына және оқыту процессінің ерекше түрдегі тәсілдерін
және әрекеттік нысанын енгізу.
Қазіргі сапада оқыту тәсілінің дистанциялық оқытуда қолданатыны: кейс технологиясы, тд – теледидар және жүйелеп оқыту технологиялары.
Кейс технологиясы – негізгі тестілеу оқу-әдіснамалық материалдардың жинақтама жиынтығын және
оқушының өзіндік оқып біліп, жұмыс жасауға жіберу (оқытушы маманның кеңесімен – өңірлік орталығы
консультантпен).
Тд технологиясы – эфирлік, кабельдік және теледидарлық жүйелеу негіздері арқылы технологияны
пайдалануда.
Технология жүйесі – Интернеттік жүйелеу негіздері арқылы оқушыға оқу-әдіснамалық материалдармен және өзара оқытушы және оқушының қарым-қатынасында инртерактивті технологияны пайдалануда.
Дистанциялық оқытуда – типологияның әртүрлі белгілерімен өткізуге болады: оқыту мақсатымен;
оқыту – тәртібімен; пәндік ерекшеліктерімен; оқушының дайындық деңгейімен; оқушының жасымен хабардар болу; пайдаланатын технологияның базасымен және т.б.
Бірден – бір ілгерілеудің ең жаңа пайдалы жағы – интернативтілігі.
Жаңа нысанның, жаңа дүниемен қалайда өзара әрекеттесудегі жан-жақты даму түрі. Интерактивті
технологиялар. Кешенді шешім: мұғалімдерді оқытып үйрету, интерактивті тақталарды, проекторларды,
тестілеу жүйелерін, бағдарламаны қамтамасыз ету.
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Жаңа ғасырда – ақпараттық іс-әрекет барысын тек қана тышқан ғана емес, клавиатура және монитор
басқарады. Сіздің алдыңызда интерактивті тақталарды және тестілеу жүйелерін ашатын, жаңа құрылысты
толық технологиялар жасалған.
Интерактивті тақта проектормен қатар демонстрациялауда, компьютердің тышқанның орнын алмастырады және слайдтар мен компьютерлік анимация жасауда, жұмыс тақтасында және жай кәдімгідей табиғи
бормен қолданып жұмыс жасайды.
Интерактивтік interaction – терминін ағылшын тілінен аударғанда «өзара әрекеттестік» деген ұғымды
білдіреді. Интерактивті түсінігі информатика, коммуникация және өнеркәсіпті әрлендіру аймағында
қолданады. Объекті аралық өзара әрекеттесудегі нысанның ерекшелігін суреттейді[8,98-б].
Бұл интерактивті тақтаның (ИТ) – құрылысында дәріс беруші немесе баяндамашы екі түрлі құралсайманды біріктіріп: кәдімгі маркерлі тақта мен экранда ақпараттың кескінін бейнелейді.
Интерактивті тақтаны меңгеруде арнайы машықты немесе білімді қажет етпейді. Интерактивті тақта
жұмыс бастамай тұрғанда, кез-келген дерек көзіне компьютерге және проекторға қосқанда, экранда
проекциялық кескіндер пайда болады, сонда сіз тікелей тақтаның жоғары жағынан жұмыс жасай аласыз.
Баяндамашы компьютердің тышқанымен жоғарыдан төмен қарай қозғалысының әсерінен, толық
игеруіне болады. Ол не жасай алады? Тақтада слайдты, көріністі, сурет салуды, әртүрлі сызбалар сызуға,
таңба салуға, кәдімгі тақтадағы сияқты нақты сызықтарды жасауға, компьютерлік файл түрінде сақтап,
кейінге редакциялауға, принтордан басып шығаруға, факспен жан-жаққа, электрондық почтамен жіберуге
болады.
Интерактивті тақтада жазу арнайы электрлі қалам ұшпен және саусақпен жүргізеді. Баяндамашы
қолына арнайы маркерді алып, экранда: керекті орыдарды айналдырып сызуға, сурет салуға, жазылған
мәтіндерді толықтыруға немесе дәлдеп түзетуде, кескіндермен жұмыс жасайды.
Сенсорлық ұйымдастыруда ұсталуға қатысты және тарататын үйлесімді электрондық дыбыстық
белгіні, қолдың жазатын имылы тойтарыс береді. Тақта лотпен маркердің үш түрлі түстерімен және
өшіргішпен жабдықталған. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау
қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын
педагогикалық технологиялардың тиімділігін жоғары деп есептеуге болады[9,24-б].
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз»,деген сөздері жай айтыла салған жоқ.Еліміздің болашағы,көркеюі, өркениетті елдер қатарына
қосылуы,білімді,тәрбиелі,саналы ұрпақтың қолында және осындай ұрпақ тәрбиелейтін жаңа технологиялармен қаруланған білімді,өрісі кең ұстаздардың алақанында.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ
СОЦИАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Хохотва О.И.
Филиал ЧУ «Центр педагогического мастерства в г.Семей»
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бүгінгі таңда оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту оқыту мен оқу үдерісінде
үлкен басымдылыққа ие. Сондықтан да оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыту сыныптағы
күнделікті іс-тәжірибеге айналуы тиіс. Мақала авторының пікірі бойынша осындай іс-тәжірибе оқыту
мен оқудағы әлеуметтік-сындарлы тәсіл аясында жүзеге асады.
Аннотация
На сегодняшний день развитие критического мышления у учащихся является приоритетным в преподавании и обучении. Поэтому, ежедневной практикой в классе должно стать развитие у учащихся навыков мыслить. А такая практика, по мнению автора статьи, возможна в рамках социально-конструктивного подхода к преподаванию и обучению.
Abstract
In the modern classes the development of learners’ critical thinking skills is distinguished as one of the most
prioritized. That is why practicing thinking skills ought to become a daily activity in classrooms. According to
the author of this article, co-constructive theory of teaching and learning stimulates such kind of practice.
«То, что сегодня ребенок может сделать в сотрудничестве с другими,
завтра он сможет сделать самостоятельно».
(Выготский Л.С.)
Согласитесь, фактам научить легко. Владение фактами легко оценить. Поэтому неудивительно, что
большая часть процесса преподавания и обучения в Республика Казахстане до сих пор связана с фактологией. На мой взгляд, все происходит потому, что многим так легче и удобнее. Обучая фактам – нужным и
ненужным, мы продолжаем способствовать развитию у учащихся только мыслительных процессов «низшего уровня» – запоминание и воспроизведение. Однако в этом ли нуждаются учащиеся 21го века или
«жители мира»?
Очевидно то, что в настоящее время люди живут в быстроменяющемся, глобализированном обществе,
насыщенном высокотехнологичными медиа-средствами. На мой взгляд, чтобы успешно реализовать себя
в этом мире, человек должен быть смелым, творческим, умеющим критически мыслить, отстаивать свою
точку зрения, способным развиваться, готовым менять себя и окружающую действительность в лучшую
сторону.
В начале 20го века, Джон Дьюи (1933) заострил внимание на необходимости сделать развитие мышления в качестве основной цели образования. Тони Вагнер (содиректор проекта «Change Leadership Group»
Harvard University, Graduate School of Education) в своей книге «Навыки, ведущие к успеху» выделил те качества, которые необходимы человеку для реализации в 21 веке. Среди них: критическое мышление и умение решать проблемы, способность к адаптации, инициативность и навыки предпринимателя, навыки эффективной устной и письменной коммуникации, умение найти и обработать информацию, любопытство и
воображение. Подчеркну, что развитие навыков мыслить критически возглавляет данный список. Однако,
не смотря на то, что человеческий мозг уже с рождения готов осуществлять большое количество мысли-
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тельных операций, со временем, в процессе взросления, этот процесс начинает существенно отличатся от
естественного, за счет наличия, назовем их, «приобретенных барьеров» для трезвой оценки информации.
В нас присутствует естественная склонность к тому, чтобы, осуществляя мыслительный процесс отдавать
предпочтение своим собственным взглядам и интересам – «односторонняя перспектива (my-side bias)»
(Molden & Higgins, Chap. 13) – что приводит к необоснованным умозаключениям и искажению реальности
(Baron, 1993 ). Мы часто приходим к какому-либо мнению основываясь на недостаточном количестве доказательств (Perkins, 1989, 1995). И, пожалуй, самая большая ошибка заключается в том, что мы склонны
приходить к умозаключению, основываясь на первом опыте, то есть, сталкиваясь с чем-то неожиданно и
ситуационно, мы склонны придавать явлениям системный характер, а не искать альтернативных путей
развития событий (Harvey, Town, & Yarkin, 1981).
Я считаю, что развивая свое мышление с целью преодоления «барьеров» мы можем преуспеть и научиться думать критически.
Критическое мышление следует отличать от естественной способности думать. Этот тип мышления
часто называют мышлением «высокого» уровня, которое включает в себя умение определить следует ли
принять, отклонить или вынести суждение относительно источника информации для осуществления последующих действий (Ричард Паркер «Critical thinking, 5th edition, 1998). В Программе третьего уровня
курсов повышения квалификации учителей критическое мышление рассматривается как дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу и синтезу информации, полученной в результате наблюдения,
опыта, размышления или рассуждения, что может в дальнейшем послужить основаниям к действиям (стр.
181, Программа).
На мой взгляд, подобный способ мышления, не является естественным мыслительным процессом и
наша способность видеть закономерности и связи между информацией и вырабатывать свои собственные
суждения возможна только через систематическую практику аргументирования с использованием доказательств из надежных и достоверных источников.
На уроках «развитие критического мышления» в 10 «С» классе Назарбаев интеллектуальной школы, я
вела наблюдение за учащимися и фиксировала в «рефлективный журнал» те сложности в мыслительных
операциях, которые возникали у учащихся при работе. Оказалось, что ученики склонны совершать следующие мыслительные «ошибки»:
• приходить к решению, которое больше всего им импонирует без обращения к доказательствам;
• не следуют принципам логики изложения материал и подбором доказательств;
• выбирают наиболее знакомый ответ (ссылалась на мнение «на слуху»);
• не приводят в пример информацию, которая противоречит их собственной теории, т.е. не принимают во внимание альтернативные точки зрения;
• предпочитают эмоции или догадки, а не обдумывание;
• ожидают экспериментальным путем получить определённый ответ или результат;
• не умеют подобрать достоверные источники информации, т.к. основывают свою точку зрения на
личности говорящего, а не на доказательствах, которые он приводит.
Проанализировав данные, полученные в результате наблюдения, я пришла к выводу, что, в целом, учащимся не хватает навыков критически оценивать информацию. Следовательно, моя задача, как учителя
заключается в том, чтобы помочь учащимся, путем рассуждений и саморефлексии, выработать стратегию,
позволяющую им работать с источниками информации и оценивать их критически.
Передо мной встал вопрос, а как же это сделать?
Считаю, что использование социально-конструктивной модели преподавания и обучения является
ключевым фактором, способствующим развитию критического мышления учащихся.
Данная модель преподавания и обучения является менее изученной, нежели традиционная и конструктивная модели, однако, на мой взгляд, требует пристального внимания.
Жанн Пиаже, швейцарский психолог и философ, занимавшийся работами по изучению психологии
детей определил, что процесс построения реальности у ребенка зависит от двух факторов: биологических,
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которые широко не изучены в науке, и количества тех знаний, понятий, способов мышления, которые заложены в индивидууме социумом (Пиаже Ж., «The role of action in the development of thinking, 1977)». Лев
Семенович Выготский в своей работе «Мышление и язык» (1962) утверждает, что обучение это – социальная активность. Обучение и социально-культурное познание – процесс неразрывно связанный и поэтому
не может рассматриваться отдельно друг от друга. В связи с этим, теоретической основой социально-конструктивной модели обучения является то, что обучение это не изолированное от общества получение знаний, а совместный социально-конструктивный процесс, протекающий в социо-культурном пространстве.
В современной методологии не существует точного определения со-конструктивной модели обучения, однако я могу выделить следующее. Социальный-конструктивизм - это психолого-педагогический
процесс, в основе которого лежит вовлечение ребенка в созидательную деятельность, направленную на
решение социальных проблем. Обучение в данной модели строится на основе диалога, будь то диалог в
кругу семьи, общение со сверстниками или взаимодействие учителя и ученика (статья K. Reusser, «Coconstructivism in Educational Theory and Practice», 2001 г.).
В основе данной модели находится принцип сотрудничества, который позволяет учащимся осуществлять саморегуляцию процесса обучения, самостоятельно определять интересующие их аспекты взаимодействия с социумом и реагировать на них, путем внесения собственных изменений. Обучение в данной
модели включает в себя рефлексивный процесс, которому уделяется особое внимание. Рефлексия предполагает осуществление критического оценивания, анализа, интерпретации и реорганизации знаний. Личное мнение учащегося вырабатывается и высказывается в контексте социальной и политической среды,
окружающей ребенка. Учащиеся разрабатывают проект или решают проблему, решение которой имеет
важное практическое значение для реального мира, так что их работа представляет собой нечто бесценное,
а не просто продукт, подтверждающий их школьную успеваемость. Кроме этого, представленная модель
обучения включает в себя понятие о метаобучении, то есть обучение тому, как учиться. Важность данного навыка заключается в способности осуществлять обучение на протяжении всей жизни, что является
стратегической целью в образовании для Республика Казахстана.
Что касается учителя, то в социально-конструктивной модели обучения и преподавания педагог рассматривается как «провокатор» диалога с учащимися и между ними, основанном на их личном опыте.
Общение с учителем носит неформальный характер и не рассматривается как нечто сверхъестественное.
Учащиеся не ждут от учителя «оценочных суждений», и как результат, обвинения и критика в сторону
учащихся сменяется осуществлением диалога, который предполагает познание нового для всех участников процесса обучения. Роль учащихся заключается в активном участии в процессе. Цель данной модели
обучения - это добыть знания и улучшить самого себя через улучшение окружающего мира.
Подводя итог, должна сказать, что
я глубоко убеждена, что на сегодняшний день развитие критического мышления у учащихся является приоритетным в преподавании и обучении. Многие исследования подтверждают, что процесс обучения критическому мышлению не является естественным. Например,
наше умение решать проблемы часто противоречит здравому смыслу или не совпадает с опытом, которым
мы обладаем. (Tversky & Kahneman,1993 ; также Kahneman & Frederick, глава. 12). Поэтому, ежедневной
практикой в классе должно стать развитие у учащихся навыков мыслить, а такая практика возможна в
рамках социально-конструктивного подхода к преподаванию и обучению.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ДАҒДАСЫН
ДАМЫТА ОТЫРЫП, СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Хусаинова Р. Ә.
Алматы облысы, Талдықорған қаласы физика-математика бағыттағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Мақалада автор қоғам сұранысына жауап берудің жолы ретінде сын тұрғысынан ойлау модуліне
тоқталады. Орыс сыныптарындағы оқушыларға мемлекеттік тілді меңгертуде бұл модульді тиімді
қолданудың жолдарын көрсетеді. Сонай-ақ, мақалада сын тұрғысынан ойлау модулінің басқа да модульдермен ықпалдастығы ашып көрсетілген.
Аннотация
В статье рассматривается модуль «Обучение критическому мышлению» как один из путей повышения эффективности урока. Автор предлагает интерактивные пути использование данного модуля в
обучений государственному языку учащихся в классах с русским языком обучения . Кроме того, в статье
представлено интеграция модуля «Обучение критическому мышлению» с другими модулями Программы.
Abstract
The article deals with the module “Critical thinking” as a way to improve the lesson. The author offers an
interactive way to use this module in teaching the state language in classes with Russian languages learning. In
addition, the article presents the integration of “Critical Thinking” with other modules.
Бүгінгі ұстаз міндеті- оқушыларға XXI ғасырда табысты еңбек етуіне жол салатын, білім мен дағдыны
игеруге көмектесу. Осы мақсатта оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды ендіру қазіргі кезде әр
мұғалімнің басты міндеті болса керек. Өйткені болашақта бізге заман талабына сай, қалыптан тыс ойлай
білетін, әр түрлі жағдайларға қарай бейімделіп, шұғыл шешімдер қабылдай алатын, шығармашыл, белсенді
тұлғалар ауадай қажет. Оқытуда тек жалаң білім берумен ғана шектелмей, баланың жеке қасиеттерін,
қабілеттерін дамыта отырып оқытуға ұмтылу қажет. Мұғалім өз жұмысында алдындағы оқушылардың
санасында болып жатқан өзгерістерді бақылап, зерттеп, өзі де жұмысын өзгерте отырып, оған үйлестіре
құруы қажет деп есептеймін
Менің өз тәжірибемде сыни тұрғыдан ойлау модулін әр сабағымда қолдануымның себебі аталған
мақсат-міндеттерден туындап жатыр деп ойлаймын. Әсіресе, оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда бұл
модульдің берері көп. Жалпы қазіргі заманғы әдіс-тәсілдер бойынша баланың өзі ізденіп, өз бетінше білім
алу үшін әрекет жасаушы болса, мен тек бағыттаушы дұрыс жол нұсқаушымын, ұйымдастырушымын.
Оқушы мен ұйымдастырған сабақтарда еркін сөйлеп, пікір таластырады және сыныптастарының пікірін
тыңдап, проблеманы шешу жолын бірігіп қарастырады. Оқушы әрекеті – жай іс – әрекет емес, тұжырым
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жасай білу, зерттеушілікке талпыныс. Топпен жұмыс барысында өз ойымен өзгелердің ойына сынай
қарап, естіген, білгендерін талдап, сұрыптап, салыстырып, реттеп, жүйелей білу. Білмегенін зерттеп,
дәлелдеп өз бетімен және бірлесе шығармашылық жұмыс жасау. Кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан
қарап, саналы шешім қабылдай білуге дағдылану. Мұндай жолмен ұйымдастырылған сабақтарда өз даму
деңгейіне сәйкес оқушының ойы шыңдалып, қазіргі кездегі мол ақпарат заманында өзіне қажеттісін
таңдай білуге дағдыланады және белгілі жетістіктерге жетері сөзсіз. Оған менің нақты жұмыстарда
көзім жетуде. Сонымен, сын тұрғысынан ойлау технологиясымен жұмыс істеу баланың танымдылық
белсенділігін арттырумен қатар, оның шығармашылығын да арттырып, өз бетінше білім алу дағдысын
қалыптастыруға мүмкіндік береді.[1]
Нақты тәжірибемнен мысал келтіретін болсам, аталған стратегияларды қолданып өткізген сабақтарымда
оқушылар өз пікірлерін ашық айтып, ойларын ұштап, өздеріне деген сенімділік туды. Ойларын жалаң
ғана білдірмей, дәлелді сөйлеуге дағдыланды. Ой қорытып, нәтижеге жетіп қалай оқу керектігін үйренді.
Мұндағы тиімді әдістер диалог, әңгімелесу, сұрақ-жауап деп ойлаймын. Сабақ барысында оқушы –
басты тұлға, басты кейіпкер. Ол білім алу үшін терең ойланып, ізденеді, зерттеу дағдыларын игереді.
Сабақтарым негізінен диалогке құрылады. Сыни тұрғыдан ойлау модулінде талқылау мен диалог өзінің
танымдық әлеуетімен ерекшеленеді. Диалог барысында балаларға баламалы мүмкіндіктер беріліп, басқа
адамның көзқарасын тыңдап, өзінің тұжырымдамалық түсінігін тереңдетіп, дамуын ынталандыратын
әдістермен қарастыру ұсынылады. Оқушылар өздерінің құрдастарымен, сарапшылармен диалог жүргізу
барысында тәжірибе жинақтап және ой-әрекетінің жоғары деңгейіне көтерілуге талпына отырып, баламалы
мүмкіндіктер туралы сыни тұрғыдан ойлап, зерттеу жүргізуге қабілетті бола түседі. Түсінуді басты назарда
ала отырып, ынтымақтастықпен білім алу немесе мәселені шешу үдерісі оқушылардың тиімді дәлелдерді
жүйелеу қабілеттерін жоғарылатады. Мен құрған сабақтарда диалог жүргізудің ережелері туралы келісім
бар, сыныпта диалогтік үлгі құрылған, оқушылар бір-бірімен жаңа және ең тиімді тәсілді іздестіре және
мағына құрудың бірлескен тәсілдерімен әрекет ете отырып жұмыс жасауға тырысады. Мен оқушылардың
қызығушылығы мен әр оқушының ерекшелігін түсініп, олардың қарым-қатынасы мен эмоцияларына
зейін аударып отырамын. «Оқушы мен оқушы» немесе «оқушы мен мұғалім» арасындағы диалогты дұрыс
бағытқа бағыттау арқылы көп нәтижелерге қол жеткіздім. Оқушылардың жарыса диалогтік әңгімеге түсуі,
жаңа сабақты қызығушылықпен игеруі, белсенділігі төмен оқушылардың ашылуы мен үшін ерекше
қуаныш болды. [1]
Соңғы зерттеулерге сүйенсек, сыныптағы қарым-қатынаста өзара әрекеттестік үлгілері – зерттеушілік
әңгіме, дәйек пен диалогтің мұғалім мен оқушы арасында мағына мен білімді игерудегі бірлескен ісәрекетке тартылуымен қатар, жоғары деңгейдегі ойлау қабілеттері өрістеуіне және зияткерлік қырларының
дамуына ықпалын тигізеді. Сондықтан балаларды диалог пен дәйектер талқылауға тарту белсенді
жүргізілген жағдайда, олардың оқуы тиімдірек және зиятты жетістіктері жоғары болады деп есептеуге
болады. [2]
Жалпы сыни тұрғыдан ойлайтын оқушылар белсенді болады, олар сұрақ қойып, мағынаны анықтау
үшін дәлелдер айтып, саналы түрде мақсатқа жету жолын таңдайды және олар өзгерістерге ашық болады.
Бала сыни тұрғыдан ойлана отырып, өз пікіріне ең ұтқыр түсініктеме табады, кез келген проблемада
жауаптар емес, сұрақтар табуға ұмтылады. Дәлелдермен сөйлеп дағдыланады. Барлық жасалған
қорытындыларды бағалай біледі, дәлелдердің маңыздылығы мен деңгейін түсініп қолдай алады. Басқа
да болжам, мүмкіндіктердің болуын және оның орынды екенін, артықшылығын мойындайды. Барлық
айтылған көзқарас пен дәлелдерді есепке алып, көңіл бөледі.[2]
Сонымен қатар, мен әр сабағымнан кейін рефлективтік есеп бере отырып, әр оқушының ерекшелігін
және өзіме қажетті жаңа ақпараттар біліп отырамын. Соған орай келесі сабағымды ұйымдастырамын.
Рефлективтік есеп жасауға дағдылану менің кәсіби шеберлігімді жетілдіруде басты рөль атқарды десем де
болады Бұрынғы күндерде назардан тыс қалатын талай нәрсе ашылып, сабағымның нәтижелі өтуіне, әр
оқушы мүмкіндігін сарқа пайдалануға ұмтылудамын.[1]
Ал баланың не үйренгені туралы сыни тұрғыдан ойлауы рефлективті білім беруге жатады.
Оқушылардың өзін-өзі бағалауын ұйымдастыру арқылы да көп нәрсеге басқаша қарауға үйренеді. Өзін-өзі
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бағалау жұмысының бастапқы кезеңінде оқушылардың қиналғанын байқадым. Бірақ бұл тәсіл нәтижелі
болды. Оқушылар өзінің кемшілігін білу арқылы келесі сабақтарға бағыт, жоспар құра алды. Яғни, олар
өз-өздеріне есеп бере отырып реттелді.[1]
Ал топтық жұмыс барысында құрылған топ ережелері топ ішінде оқушылардың өздік реттелуіне көп
септігін тигізді. Топпен жұмыс барысында ынтымақтастық атмосфераның құрылғаны да байқалды. Мұндай
жұмыстар барысында «Автор орындығы», РАФТ, INSERT, дискуссиялық карта, Венн диаграммасы, Блум
өлшемдері, Жигсо әдісі, т.б. әдістерін бұрын да қолданушы едім.[2]
Сонымен қатар, сын тұрғысынан ойлау әдісі бойынша өтілген сабақтарымда қалған модульдерді де
еркін енгізуге болатынына көз жеткіздім.
Мен қызмет атқаратын НЗМ-де дарынды және қабілетті балаларға қатысты мәселе ойлауды,
талқылауды және мұқият жоспарлауды қажет етеді. Мен сыни тұрғыдан ойлау модулін қолдана отырып
өтілген сабақтарда шығармашылық тапсырмалар орындау кезінде, дарынды балалар суырылып алға
шығып, өз қабілеттерін көрсетіп жатады. Ендеше, аталған модуль бойынша жұмыс істеу талантты,
дарынды балаларды айқындап, олармен деңгейі жоғары тапсырмалар жасауға мүмкіндік береді.[1]
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану–заман талабы.
Оқушылардың
қызығушылығын ояту, ынтасын арттыруда бұл құралдарды модуль бойынша кіріктіріп пайдаланамын.
Өйткені қазіргі оқушылар кітапханаға барғаннан гөрі, интернетпен жұмыс жасауға көбірек қызығушылық
танытады. Сондықтан заман талабына сай жеткілікті дәрежеде сандық сауаты бар, өмір жағдайларының
барлық аспектілерінде жаңа технологиялардың бар мүмкіндіктерін пайдалана алу дағдыларын
қалыптастыру, оны өмірлік қажеттіліктеріне қарай пайдаланатын ұрпақ тәрбиелеу менің міндетім деп
санаймын.[1]
Әрине, бізде балалардың қызығушылғын оятып, олардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту
үшін қолдануға болатын, әлемнің түрлі бөліктеріндегі және тарихтың түрлі кезеңдеріндегі тұрмыс салты
туралы мысалдар жеткілікті.
Төменде өз тәжірибемнен сабақ үлгілерін беріп отырмын.
Қазақ әдебиетінен 9 сыныпта Ж.Аймауытовтың «Әнші» әңгімесіндегі жазушының тіл шеберлігіне
талдау жасауда Блум жүйесін қолдана отырып өтілген сабақ жобасы:
1-кезең. Білу
Әр топтан бір оқушы өздеріоқып келген бөлімнің мазмұнын(фабуласын) қысқаша айтады. Қосымша
толықтырулар жасалады.
2- кезең. Түсіну.
Әр топ өздеріне берілген әңгіме бөліміне мазмұндық жоспарды төмендегідей үлгіде құрады.
1-топ

2-топ

1. Жетішатыр қаласын суреттеу.
2. Студент жастардың қымыз ішуге шығуы.
Қонақта.
3.Алғашқы таныстық.

1. Сахнада
2. Әнші үйінде
3. Құс атуға бару немесе
Ақтамақтың әңгімесі

3-кезең. Қолдану.
Жазушы қандай тәсіл қолданғанын анықтау. Ол қай бөлімде кездеседі? Тауып оқып беру.
Жазушының тіл көркемдігіне талдау.
Кесте толтыру
эпитет

теңеу

кейіптеу

ирония

4- кезең .Талдау.
Қос жазба күнделігін толтыру
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шендестіру

гипербола

Сағанұнаған эпизод.

Неліктенұнады?.

Қосымша сұрақтар:
- Әңгіме кейіпкерінің прототипі туралы не білесің?
Тақта арқылы қазақтың біртуар ұлы Әміре Қашаубаевтың портреті, өмірінен деректер көрсетіледі.
5- кезең. Жинақтау.
Әңгімені бөлісіп жазу стратегиясы бойынша екі топ өздеріне берілген тапсырманы орындайды.
1- топ.Әмірханды әншілік қырынан сипаттау.
2- топ. Өмірдегі қарапайым жан Әмірханға мінездеме.
Ұжымға сұрақ.
- Әңгіменің тақырыбы, идеясы не?
6- кезең. Бағалау.
«Өнер адамының бақыты неде?» тақырыбына ой толғау жазу.
Қорыту.
Үйге тапсырма. «Құлақтан кіріп бойды алар...» тақырыбына шығарма жазу.
Оқушы білімін бағалау. Бағалау парағын жинап алу.
Сын тұрғысынан бағалау.
Критерийлер бойынша оқушылар өз білімдеріне баға береді:
• Мәтін мазмұнын түсінемін.
• Мәтін мазмұнын әңгімелеп бере аламын.
• Өз пікірімді, ойымды қорғауүшін дәлел келтіре аламын.
• Деректермен жұмыс жасай аламын.
• Деректерді тиімді қолдана білемін.
• Деректерге байланысты болжамдар, идеялар айта білемін.
• Талдаудың жолдарын, кезеңдерін білемін.
• Талдауды ауызша және жазбаша түрде тіл мәдениеті талаптарына сәйкес жеткізе аламын.
Ал оқу орыс тілінде жүретін 6 сыныпта өтілген тіл дамыту сабағына талдау барысында, топпен жұмыс
жүргізу, сын тұрғысынан ойлау модулінің тиімділігіне көз жеткізуге болады.
Сабақ «Менің қалам- Талдықорған» тақырыбында өтті.
Бұл сабақтың жобасы төменде берілген.
1. Ұйымдастыру кезеңі. Бүгінгі сабақтың барысын айқындау.
2 Оқушылардың көмегімен сабақтың мақсатын белгілеу.
3. Түстерді таңдау арқылы топқа бөліну.
4. Кластер құру . Қала тақырыбына қандай сөздер білетінін жазады.
5. Оқылым-көрсетілім. Мәтінді тыңдап, көріністерге көңіл бөл.
6. Оқылым-тыңдалым. 1-тапсырма
7. Топпен жұмыс.
Плакаттарына жоба құрайды. Топтарға маркерлер, плакаттар және суреттер, мақал-мәтелдер жазылған
қағаздар үлестіріледі. Мағынасына қарап тақырыптарына қатыстысын тауып, жобада қолдануға кеңес
беріледі.
Әр топ «Менің қалам – Талдықорған» тақырыбына жоба жасау арқылы мәтінге шығады.
• Жұмыстарын топ болып қорғайды.
10. Өлшемдер бойынша бір-бірінің жұмыстарын бағалайды.
• Жобаны бағалау үшін құрылған өлшемдерді еске түсіру.
• Көркемдігі , эстетикалық талғамға сай болуы.
• Деректердің молынан қамтылуы.
• Айқын, тартымды, сауатты жеткізу.
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• Тақырыптың толық ашылуы.
11. Бүгінгі жұмысты қорытындылау.
• Балалар, бүгін қандай жаңа сөздер, сөз тіркестерін немесе сөйлемдер құрап үйрендіңдер?
• Тақтаға шығып, әркім өз үйренгенін жазады, басқалары дәптерге жазады.
12. Үйге тапсырма. Бүгінгі сабақты қорытындылай отырып, «Менің қалам» тақырыбына мәтін құрып
келу.
Қорыта айтқанда, тәжірибе барысында аталған модульдің оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда алатын орны ерекше болғандықтан, басты бағыт болу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар, оқушылар арасында бір-бірінің пікірімен санасу, сыйластық қарым-қатынастың негізі қаланады; өзін жеке-дара тұлға
ретінде тануына жол ашылады; ең бастысы, өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға дағдыланады;
оқушының жоғары деңгейде коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу дағдылары дамиды;
өзінөзі, бірін-бірі бағалауға;мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;достарының ойын тыңдай отырып,
проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге көмектесуге; белсенді шығармашылықты
ойлауға негіз қаланады.[1]
Балалардың күннен-күнге қолжетімділігі артып келе жатқан анағұрлым кең коммуникациялық
үдерістерге тиімді және ойдағыдай қатысуына мүмкіндік беретін сыни тұрғыдан ойлау мен зерттеу
дағдыларын дамыту заман талабы екені шүбәсіз.
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Қараганды,

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ НОВОЙ ФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хусаинова Ю.В.
Коммунальное государственное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15» города Семей
Республика Казахстан
Аңдатпа
Қазіргі заманда Қазақстан Республикасының орта білім беру мекемелерінің көбі ғаламторға шығуына
мүмкіндігі бар. Сонда, білім алу процессінде не өзгерді? Оқытушылардың кәсіби дамуы - мектептердің
информатизацияланудың жедел даму процестерінде маңызды шарттардың бірі болып табылады. Заманауи байланыс технологиялары оқытушыларды кәсіби оқытушылық байланыс қоғамдастықтарына
біріктіреді. Бұл бірлестіктер оқытушыларға жұмыс орнында кәсіби және өзара қарым-қатынасының дамуында қолдау көрсетеді.
Аннотация
В настоящее время большинство общеобразовательных учреждений Республики Казахстан подключены к сети Интернет. Что при этом изменилось в образовательном процессе? Профессиональное развитие педагогов является одним из необходимых условий успешного развития процессов информатизации
школы. Современные сетевые технологии объединяют педагогов в сетевые профессиональные педагогические сообщества, которые играют большую роль в поддержке учителей на рабочем месте, для их
профессионального развития, взаимодействия и общения не выходя из школы.
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Abstract
Currently, the majority of educational institutions of the Republic of Kazakhstan have Internet access. Taking
that into consideration, what has changed in the educational process? Professional development of teachers is
one of the necessary conditions for the successful development of the processes of informatization of schools.
Modern network technologies bring teachers together into the professional network communities, which play
an important role in supporting teachers in the workplace, for their professional development, networking and
communication without leaving the school.
Современный мир невозможно представить без современных технологий, а современные технологии
невозможно представить без Интернета.
Интернет представляет собой крупнейшую компьютерную сеть, на основе интернет-протоколов. Изобретение и развитие Интернета стало крупнейшим достижением человечества в 20-м веке, которое привело к революции в области коммуникаций. Сегодня Интернет используется более чем 50-ю процентами
населения земного шара в качестве приложения, которое можно использовать практически в каждой сфере
жизни: будь то общение, образование, новости, магазины, маркетинг, развлечения и так далее [1]. И поэтому, как учитель, не могу не затронуть тему влияния Интернета на развитие системы образования.
Система Республика Казахстанского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития.
Но какие бы изменения не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, касаются
обычного школьного учителя. Педагог, являясь главной фигурой в образовании, на практике реализует
все основные новшества.
И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
Наличие у человека диплома, сертификата, подтверждающего уровень его квалификации – это необходимое (но не достаточное) условие для последующего становления профессионализма. Человек может
приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, но может и не
приобрести его, а лишь «числиться» профессионалом [2].
Необходимой составляющей профессионализма учителя является профессиональная компетентность,
одной из важнейших составляющих которой является ИКТ – компетентность.
Современные исследования подтверждают, что эффективность преподавания тесно связана с продолжительностью и способами повышения профессиональной компетентности преподавателя. Именно сетевое взаимодействие даёт возможность каждому учителю повышать свою ИКТ – компетентность.
В последние годы интернет-технологии активно используются для решения образовательных задач
всех уровней: стали появляться не только системы дистанционного образования, но и проекты, созданные
отдельными педагогами и группами авторов 3..
В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для активного внедрения ИКТ в практику
работы школы. Не секрет и даже не новость, что в каждой городской школе и в большинстве сельских
школ уже имеются современные технические средства и оборудования, позволяющие подключиться к
сети Интернет. И с каждым годом количество учителей, активно использующих социальные сети в образовательном процессе, становится все больше. Авторские проекты, созданные учителями, позволяют
расширить сферу взаимодействия учитель – ученик, учитель – учитель.
Для некоторых учителей Интернет является единственной возможностью общаться с коллегами из других стран, других регионов, да что скрывать, школ своего города. Зачастую, работая в школе, очень трудно
вырваться и посетить уроки коллег в других школах, узнать последние новости, проведенные мероприятия
и поделиться собственным опытом преподавания. И именно с этой целью с сети Интернет создается все
больше и больше сетевых образовательных сообществ педагогов.
Интенсивное развитие информационных технологий меняет современный мир, меняются формы общения людей. Электронная почта, сотовая связь позволяют в считанные секунды получить или отправить ин509

формацию с любой точки земного шара. Люди становятся ближе друг к другу, характер взаимоотношений
меняется: ускоряется процесс обсуждения и принятия решений по многим вопросам, расширяется круг
заинтересованных лиц. Интернет с его возможностями общения по электронной почте, участия в чатах,
форумах, тематических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объединению групп
людей по интересам. В сети создаются профессиональные объединения и виртуальные сообщества.
Термин «Виртуальное сообщество» введен в 1993 г. Говардом Рейнгольдом – американским исследователем социальных отношений в сети – в книге «Virtual Community». Рейнгольд дает следующее определение виртуальным сообществам: «Виртуальные сообщества являются социальными объединениями,
которые вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает отрытое обсуждение достаточно долго и
человечно, для того чтобы сформировать сеть личных отношений в киберпространстве» [4, с.8].
Сетевые сообщества или объединения учителей – это новая форма организации профессиональной
деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень [5].
С целью трансляции передового педагогического опыта учителей английского языка города Семей был
создан сайт «Semey English Teacher’s association» (http://semeyteachers.ucoz.com). Данный сайт работает с
марта 2011 года и уже сейчас видно, что работа, которая ведется на сайте, необходима для учителей региона.
Цели и задачи данного сообщества: 1. Оказание поддержки профессиональной деятельности учителя;
2. Предоставление возможности самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность; 3. Создание и поддержка новых образовательных инициатив; 4. Создание единого
информационного педагогического ресурса; 5. Организация практической деятельности учителей в сети;
6. Развитие и реализация творческих способностей участников проектов; 7. Создание пространства психологической комфортности учителя.
Сайт служит источником методической помощи, где публикуются лучшие разработки уроков педагогов, кроме того, на сайте учителя города Семей могут узнать о предстоящих конкурсах, олимпиадах и
просто пообщаться друг с другом. В разделе «Photo Albums» можно проследить мероприятия прошедшие
в городе, особенно это интересно учителям, которые не смогли посетить их по тем или иным причинам.
На собраниях городского методического объединения не раз отмечалась работа сайта и полезность размещенной на нем информации.
Однако на сегодняшний день еще существуют проблемы, стоящие на пути развития сетевого педагогического сообщества. Это в первую очередь пассивность, инертность, желание читать, получать информацию, но не публиковать свою. Зачастую людям есть что сказать, но они боятся сделать это.
Еще одна проблема – занятость учителей и недостаточный уровень ИКТ-компетентности. Как показала
практика, сетевые педагогические сообщества могут обеспечить методическую поддержку педагогов в
области ИКТ.
Тем не менее, несмотря на все проблемы, хочется верить, что сетевое сотрудничество учителей будет
развиваться. И сообщество учителей английского языка города Семей внесет свой вклад в это развитие,
будет и дальше способствовать творчеству и росту профессионального мастерства педагогов.
Поскольку профессиональные сообщества предполагают не просто пассивный просмотр материалов и
ресурсов, а активное общение на профессиональной почве. Внутри сообщества единомышленников создана плодородная почва для профессионального самосовершенствования и роста педагога, для совместного,
а значит, более объективного, обсуждения и решения возникающих ежедневно педагогических проблем.
Начинающие педагоги могут получить квалифицированную практическую помощь, а опытные педагоги
– поделиться своими наработками, идеями и широко проявить себя в различных проектах и конкурсах,
инициированных сообществом.
«Меняется мир – меняемся мы!» Данный слоган хорошо отражает систему образования. Идя в ногу со
временем, учитель должен отойти от стереотипов. Заботясь о будущем необходимо уже сейчас менять модель обучения, делая его активным. При этом самообразование учителя выходит на первый план. Учитель,
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находящийся постоянно в творческом поиске не может показывать плохой результат и не заинтересовать
учащихся. И участие в сетевых педагогических сообществах играет здесь не маловажную роль.
Среда профессиональных сетевых сообществ наполнена ситуациями, которые помогают нам думать
по-новому и воспитывать в себе толерантность и развивать навыки критического мышления. Сетевые
сообщества могут служить педагогической практике для воспитания следующих умений: 1. Совместное
мышление. Познавательная, творческая и учебная деятельность педагогов изначально имеют сетевой и
коллективный характер. Переход от эгоцентричной позиции к пониманию роли и значения других людей
является важным этапом развития личности. 2. Толерантность. Нам важно воспитать человека, способного посмотреть на событие с другой точки зрения, способного понять позицию другого человека. Каждый
член сообщества может выполнять свои простые операции. 3. Критичность мышления. Коллективная деятельность множества людей, готовых критиковать и видоизменять гипотезы, играет решающую роль при
поиске ошибок, проверке гипотез и фальсификации теорий. Мы можем погрузить обучающихся в среду,
где критическая дискуссия является обязательной [6, с.2].
Новое время диктует новые правила. Объем информации настолько велик, что мы просто не успеваем все уловить и переосмыслить. От этого работа учителя в современном обществе становится более
сложной, но при этом более важной. Так как зачастую именно учителя помогаю учащимся разобраться в
потоке новой информации. Требования, предъявляемые современному учителю, активизируют его работу
и мобилизуют его силы и способности, активизируя при этом его не только познавательный, но и профессиональный интерес.
В сетевом педагогическом сообществе учителю предоставляется возможность самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность. Участвуя в работе сообщества,
учитель может: 1. обмениваться своим опытом работы; 2. обсуждать на форумах и в чатах волнующие
его проблемы образования; 3. напрямую общаться с авторами учебников, учеными, специалистами системы образования; 4. знакомиться с лучшими образовательными ресурсами, представленными участниками
сообщества; 5. совершенствовать свою методическую подготовку; 6. участвовать в теле- и видеоконференциях, семинарах; 7. участвовать в виртуальных викторинах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 8.
расширить круг профессионального общения; 9. повысить уровень самообразования, обучаясь в мастерклассах различного направления, в том числе изучение новейших ИКТ-технологий, для практического
применения.
Таким образом, организация деятельности педагогов в сетевых образовательных сообществах – это
не дань моде, это серьезный шаг в переходе на новый качественный уровень образования, что и является одной из важнейших задач модернизации Республика Казахстанского образования. Сетевые педагогические сообщества предоставляют для учителя безграничное пространство для общения с коллегами на
расстоянии, возможность повышения профессиональной квалификации. Работа в сетевых педагогических
сообществах является для учителя мощным стимулом для творческого подхода к профессионально-педагогической деятельности и способствует его творческому саморазвитию.
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СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
Чемоданова Г.И.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада әдістемелік қызметтің жалпы білім беру мектептеріндегі жас мұғалімнің тәжірбиелік
дағдыларын жетілдіру бойынша сараптама қорытындысы беріледі. Жас мұғалімнің тәжірбиелік
дағдыларын жетілдірудің тиімді шарттары ұсынылған.
Аннотация
В статье дается анализ деятельности методической службы общеобразовательной школы по совершенствованию практических навыков молодого учителя. Предложены условия эффективного совершенствования практических навыков молодого учителя.
Abstract
The article provides an analysis of the methodical service secondary school to improve the practical skills of
young teachers. The conditions for effective improvement of skills of young teachers.
Изучение философской и психолого-педагогической литературы, опыта практической деятельности
убеждает нас в актуальности проблемы совершенствования практических навыков молодого учителя. В
современной общеобразовательной школе этому способствует методическая служба, так как одним из
важных направлений является работа с педагогическим коллективом по повышению его профессионального уровня.
В исследованиях В.Т.Рогожина методическая служба определяется как «коллективная и индивидуальная, теоретическая и практическая деятельность учителей по совершенствованию своего методического
мастерства под руководством других лиц и самостоятельно» [1, с.5].
Я.С.Бенцион утверждает, что суть методической службы заключается в ее комплексном и творческом
процессе, имеющем свои закономерности, цели, задачи и выступающим важным средством управления
«учебно-воспитательного процесса и профессионального развития педагога» [2, с.9].
По мнению В.Н.Белослюдцевой, методическая служба - это специально организованная многоуровневая система индивидуальной, групповой или коллективной деятельности педагогов, направленная на
обеспечение непрерывного и общекультурного уровня [3, с.67].
На современном этапе развития общеобразовательной школы методическая служба решает следующие
задачи:
- обеспечивает учителям школы возможность качественного обновления знаний в области педагогики
и психологии современной школы с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса;
- организует возможность изучения и апробации инноваций в педагогическом, психологическом и методическом направлениях;
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- мотивирует и поддерживает молодых учителей в совершенствовании практических навыков;
- оказывает методическую помощь учителям.
Исходя из указанных задач методической службы общеобразовательной школы, представляется важным провести анализ деятельности методической службы школ города и области по совершенствованию
практических навыков молодого учителя. Совершенствование практических навыков молодого учителя в
условиях общеобразовательной школы возможно в результате планомерной и целенаправленной деятельности методической службы.
Основное назначение методической службы на современном этапе непосредственно связано с созданием условий для адаптирования, становления, развития и саморазвития молодого учителя на основе выявления его индивидуальных особенностей, и состоит в следующем:
- в удовлетворении образовательных потребностей молодого учителя;
- в совершенствовании практических навыков молодого учителя;
- в выявлении, оформлении, сопровождении и обобщении педагогического опыта как процесса и результата образовательной деятельности.
Методическая служба представляет собой комплексный творческий процесс, выступающий как одно
из средств управления учебно-воспитательной работой в школе и воспитания у молодых учителей высокой методической культуры, требовательности к качеству собственной практической деятельности, совершенствования практических навыков.
Таким образом, методическая служба общеобразовательной школы соответствует потребностям становления и развития педагогического коллектива в целом. Однако, по мнению Н.А.Переломовой, «целью
научно-методической работы является не «доучивание» педагога профессиональным знаниям, не формирование практической деятельности, а создание условий для проявления потребностей в саморазвитии
в совершенствовании практических навыков» [4, с.30]. Мы согласны с тем, что одним из важных аспектов методической работы общеобразовательной школы является создание условий для раскрытия своего
«Я-профессиональное», но когда речь идет о молодом учителе, то этого недостаточно. Именно методическая работа, проводимая в рамках общеобразовательной школы должна направить свою деятельность
на совершенствование практических навыков данной категории учителей. Поэтому содержание методической службы должно включать практическое обучение учителей непосредственно в школе наиболее
эффективным и рациональным приемам совершенствования практических навыков, а, следовательно, и
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, способствующего активизации познавательной
мыслительной деятельности учащихся и обеспечивающего им глубокие, прочные знания.
Одним из наиболее существенных свойств системы методической службы является ее многоструктурность, в связи с чем выделяется три аспекта:
•
деятельностный аспект, который включает: мотивы, цели, задачи, содержание, средства, формы,
методы, результаты практической деятельности;
•
содержательный аспект представляет структуру системы, состоящую из взаимосвязанных направлений методической работы общеобразовательной школы: методическая подготовка, научно-теоретическая подготовка, психолого-педагогическая подготовка;
•
управленческий аспект определяет следующее: педагогический анализ, планирование, организация, контроль, регулирование, коррегирование.
Это позволяет выделить слабые места в ее деятельности, ликвидация которых приведет к эффективной
деятельности методической работы школы в целом, а, следовательно, и самого молодого учителя.
Кроме того, обеспечивается целостное видение системы работы с молодым учителем по совершенствованию практических навыков.
Анализ деятельности школ г. Петропавловска показал, что методическая служба рассматривается педагогическим коллективом как центр по формированию у молодого учителя потребности непрерывного
роста уровня практических навыков, как условие достижения эффективности и результативности учебновоспитательного процесса.
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Если оценивать использование различных организационных форм методической работы, то, как нам
удалось установить в результате изучения планов работ, планов школы передового опыта, протоколов
заседаний школьных методических объединений, их количественные соотношения выглядят следующим
образом:
- теоретические формы обучения (лекция, доклад, сообщения о методических и педагогических новинках, конференции), составляют 69%;
- открытые уроки молодых учителей составляют 20%;
- творческие отчеты - 7%;
- участие в конкурсах – 4%.
Эффективность методической службы обеспечивается наличием общей цели, целесообразностью
включения в нее различных организационных форм, дифференцированностью данных форм по значимости и преемственностью между ними, их взаимодействием [4, с.30], что и реализуется в представленной
структуре методической службы общеобразовательных школ г. Петропавловска.
Структура методической службы представляет собой самостоятельную систему, включена в процесс
управления, направлена на деятельность учителей с различным уровнем сформированности практических
навыков.
Охарактеризуем содержание, задачи и роль подструктур методической службы в совершенствовании
практических навыков молодого учителя.
Педсовет – это главный коллегиальный орган, который планирует и координирует учебно-воспитательную и научно-методическую работу общеобразовательной школы.
Методический совет решает следующие задачи:
- соблюдает гибкость, направленность методической работы общеобразовательной школы;
- создает условия для совершенствования уровня практических навыков молодого учителя;
- осуществляет рост творческого потенциала молодого учителя, направленного на достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся.
Основное назначение методической службы разработка актуальных педагогических проблем, над которыми работает педагогический коллектив школы, обсуждение наиболее значимых педагогических, методических тем. Координация всей работы методической службы общеобразовательной школы. Анализ
опыта педагогической деятельности творческих групп и отдельных учителей.
Члены методического совета инструктируют и дают рекомендации молодым учителям по вопросам
организации и управления учебно-воспитательным процессом.
Следующим подструктурным элементом являются методические объединения, которые направлены
на выполнение следующих задач:
- повышать уровень общедидактической, методической и практической готовности молодых учителей
к организации и проведению учебно-воспитательного процесса;
- проводить обмен опытом успешной практической деятельности учителей;
- обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теорией и практикой;
- создавать условия для мотивации к самообразованию молодого учителя;
- осуществлять руководство творческой работой коллектива.
Для реализации данных задач в деятельности методических объединений имеются преимущества: близость к педагогам, оперативность, гибкость, осуществление непосредственной связи с профессиональной
деятельностью молодых учителей, осуществление связи индивидуальной и коллективной форм обучения,
использование непосредственного опыта практической деятельности молодых учителей в ходе обучения.
Однако наблюдение за работой методических объединений, изучение планов и протоколов заседаний показало следующее: в работе методических объединений наблюдается нерегулярность, бессистемность,
отсутствует системно-целостный подход, отсутствует дифференцированная работа с каждой категорией
учителей. Осуществление обратной связи с курсовым обучением при институтах повышения квалификации педагогических кадров и профессиональной деятельностью учителей недостаточно.
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Анализ планов методических объединений свидетельствует о том, что на одном заседании часто рассматриваются вопросы не взаимосвязанные друг с другом, что, в свою очередь, оказывает влияние на
неточное осмысление их молодым учителем с теоретических позиций. Из-за отсутствия видения проблемности не осуществляется отработка профессиональных умений и навыков, отсутствует мотивационная
направленность молодого учителя на обобщение своего профессионального опыта.
Было также выявлено, что методические объединения большинство своих мероприятий планируют
и проводят без учета запросов учебно-воспитательного процесса своей школы. Изучение проблем, рассматриваемых на заседаниях методических объединений, не связаны с конкретными профессиональными
трудностями молодых учителей (36%), отсутствует практическая помощь молодым учителям по внедрению в практику наиболее эффективных методов обучения и воспитания (32%), инновационных технологий (32%). Помимо перечисленных недостатков наблюдаются трудности в руководстве и деятельности
методических объединений:
- в планировании работы методического объединения их руководителями;
- в отсутствии инновационных форм анализа практической деятельности молодых учителей;
- оказание научно-методической помощи молодым учителям носит эпизодический характер и осуществляется лишь при разработке плана- конспекта открытого урока;
- анализ деятельности методического объединения носит формальный характер;
- отсутствие динамики деятельности методического объединения.
Исходя из сказанного, вытекает следующая необходимость в деятельности методических объединений
общеобразовательных школ: следует акцентировать внимание руководителей на то, что работа методических объединений должна нести практическую направленность, на необходимость внедрения в практику
методических объединений нетрадиционных форм в организации и проведении методических дел. Это,
в свою очередь, позволит более качественно и на новом уровне проводить планирование и деятельность
методических мероприятий. Молодому учителю необходима индивидуальная систематическая помощь,
которую он должен получить через участие в работе методических объединений, наставничество, школу
молодого учителя, школу передового педагогического опыта.
Творческие группы общения объединяют педагогов на добровольной основе с целью изучения и внедрения педагогических идей, инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, разработку и
обобщение педагогического опыта.
Необходимым условием совершенствования практических навыков молодого учителя является изучение и исследование педагогического опыта прошлого и настоящего.
Этому способствует организация работы школы передового педагогического опыта, которая тесно связана с непосредственными повседневными проблемами молодых учителей в овладении содержанием, организационными формами, методами обучения и воспитания.
Педагогический опыт - это профессиональное обучение и воспитание, т.е. организованный и целенаправленный педагогический процесс и его результат, находящий свое отражение в качествах личности
молодого учителя. Передовой педагогический опыт рассматривают в двух видах: 1) по сути, не новаторская, но высококачественная работа педагогов в границах общепринятых требований; 2) творческая, наполненная передовыми новациями деятельность молодого учителя. Таким образом, деятельность школы
передового педагогического опыта направлена на оказание личностно-ориентированной помощи молодым учителям.
Педагогическим коллективом общеобразовательной школы № 40 г. Петропавловска обобщение и распространение передового педагогического опыта осуществляется в инновационных формах: педагогических мастерских, мастер-классе. Однако роль молодого учителя в данной подсистеме методической службы носит пассивный характер. Молодой учитель выступает лишь в роли наблюдателя за деятельностью
учителя-мастера. Отсутствует обратная связь, не проводится анализ хода и решения внедрения инновационных идей опытных педагогов в практическую деятельность молодых учителей.
Следующим подструктурным элементом методической службы является организация и деятельность
клуба «Молодой учитель». Деятельность клуба направлена на совершенствование практических навыков
молодого учителя.
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Руководство совершенствованием практических навыков молодого учителя, формированием личной
творческой индивидуальности, индивидуального профессионального стиля имеет, в свою очередь, большое значение для педагогического коллектива в целом, так как это создает предпосылки к объединению
всех членов коллектива, к созданию доброжелательной среды с определенными подходами, отношениями,
ценностями, ведущее к повышению творческого потенциала молодого учителя.
Однако анализ деятельности клуба «Молодой учитель», как в рамках школ, так и в рамках города в
основном ограничивается работой месячников молодого учителя (октябрь), в период которого проводятся
теоретические занятия, даются открытые уроки наставниками и открытые уроки молодыми учителями. Но
в данной системе отсутствуют группы молодых учителей по интересующим их проблемам, не проводятся
дискуссии практического характера. Так как все остальное время молодой учитель предоставлен самому
себе, то возникают трудности в практической деятельности, которые самостоятельно ему решить очень
сложно. Очень часто опытные учителя стараются «отмахнуться» от молодого учителя, мотивируя такое
положение дел нехваткой времени, загруженностью.
Условием эффективной деятельности методических объединений учителей общеобразовательной
школы является четкая координация их работы с работой педагогического совета, методического совета,
с семинарами теоретического, проблемного и практического характера.
Информационно-практический, психологический и методический семинары обеспечивают психологическое обоснование целостного педагогического процесса, проводят психологическую диагностику учащихся, классных и педагогических коллективов, уточняют возникающие трудности в практической деятельности, выносят рекомендации по их устранению.
Очень важную роль в становлении молодого учителя, в совершенствовании его практических навыков
играет самообразование.
Самообразование - это процесс, вытекающий из природы педагогической профессии, способствующий
постоянному совершенствованию не только практической деятельности, но и личности самого молодого
учителя. Самообразование отличается от других форм совершенствования уровня практических навыков
молодого учителя своей гибкостью, добросовестностью, где объем, цели, задачи, содержание, направленность, методы устанавливаются самим молодым учителем с учетом его реальных профессиональных
трудностей. В ходе самообразования молодой учитель превращается в субъект приобретения знаний, совершенствования практических навыков и умений, поэтому сам процесс самообразования имеет субъективно-личностный характер.
Повышению эффективности самообразовательной работы молодого учителя способствует не только
планомерное и систематическое руководство ею со стороны директора или заместителя директора школы,
но и создание необходимых условий и мотивации к самообразованию в процессе всех форм обучения,
в которые включен молодой учитель в рамках методической работы общеобразовательной школы. Как
пишет Э.К.Туркина «...Отличительной особенностью самообразования молодого учителя является то, что
результатом его работы выступает эффект продвижения и развития учащихся, а не только собственное
самоусовершенствование в личном и профессионально-практическом плане» [5, с.3].
По мнению А.В.Даринского и В.К.Луканенковой, основной мотив самообразования у большинства
учителей общий и заключается в стремлении к совершенствованию практических навыков, а также получению наибольшего эффекта в практической деятельности [6, с.12].
Следует отметить, что профессиональное самообразование является одной из составляющих частей
общей системы мер по совершенствованию практических навыков молодого учителя. Однако, учитывая,
что практическая деятельность молодого учителя является одной из наиболее сложных видов рефлексивной деятельности, основывается на педагогических закономерностях, которые проявляются в системе
педагогических знаний, профессиональных навыках, то ее совершенствование требует, в первую очередь,
повышения педагогической культуры учителя, которая проявляется в развитии у молодого учителя потребности в самообразовании. Чем выше профессиональная культура молодого учителя, его объективная
оценка уровня практических навыков, требования к самому себе, тем ярче проявляется стремление к совершенствованию практических навыков.
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Однако изучение системы работы школ по самообразованию свидетельствует о том, что планирование
самообразования не носит систематического характера. В большинстве случаев молодые учителя используют перспективный план самообразования. Часть молодых учителей составляет план самообразования
на текущий год (13%). Причем некоторые молодые учителя считают, что самообразование не является
важной формой роста уровня практических навыков, и в результате чего не планируют должным образом
его организацию. Данного мнения придерживаются 24% респондентов. Часть учителей составляют индивидуальный план самообразования, но результаты его не используют в своей практической деятельности
(63%).
Анализ организации и руководства самообразования молодого учителя свидетельствует о необходимости его совершенствования. Мы считаем, что одним из путей преодоления трудностей в практической
деятельности молодых учителей является систематическое изучение достижений педагогики и психологии, методики преподавания, опыта работы и профессионального стиля деятельности педагогов-новаторов путем самообразования.
Итак, назначение методической работы общеобразовательной школы таково, что она способствует
творческому росту молодых учителей, направлена на устранение последствия несовершенства практических навыков молодого учителя, формирование, развитие неповторимости его профессионального образа
– главная задача всей системы методической службы общеобразовательной школы.
Но методическая служба общеобразовательной школы имеет следующие недостатки: помощь молодому учителю ведется зачастую без индивидуальных особенностей, без учета реальных профессиональных
затруднений.
Деятельность методической службы общеобразовательной школы по совершенствованию практических навыков молодого учителя будет эффективной в том случае, если будут реализованы следующие
условия:
- своевременная диагностика реальных трудностей молодого учителя;
- организация и управление ситуацией успеха;
- мотивация в процессе практической деятельности и по ее результатам;
- использование преимущественно инновационных форм и методов работы;
- осуществление педагогической поддержки;
- индивидуальное проектирование самообразования и саморазвития молодого учителя.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что одним из путей совершенствования деятельности
методической службы общеобразовательной школы является индивидуализация, т.е. личностно ориентированная направленность методической службы общеобразовательной школы, которая учитывает возможности и уровень сформированности практических навыков молодого учителя, всесторонний характер
индивидуализации, поэтапности. Требования индивидуализации методической службы: системный, личностно-ориентированный, культурологический, рефлексивно-креативный, этнопедагогический подходы к
совершенствованию уровня практических навыков молодого учителя.
Системный подход обусловливает видение методической службы и процесса ее деятельности как системы, благодаря которой будет обеспечиваться совершенствование практических навыков молодого
учителя.
Личностно-ориентированный подход позволяет рассматривать молодого учителя как личность и индивидуальность, которая в процессе методической службы общеобразовательной школы совершенствует
свои практические навыки.
Культурологический подход предполагает объединение в рамках методической службы общеобразовательной школы совершенствование профессиональных, общекультурных, психолого-педагогических навыков молодого учителя.
Рефлексивно-креативный подход предусматривает единство развития рефлексии, пробуждение профессиональной активности молодого учителя, мотивацию к совершенствованию практических навыков.
Этнопедагогический подход включает учет традиций народной педагогики, этнопедагогических ценностей в совершенствовании практических навыков, этнопсихологических особенностей личности молодого учителя как представителя конкретного этноса.
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Практика новых подходов к обучению – практика новых возможностей
Черенкова Л. В.
Алматинская область, г. Тадлыкорган
Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада автор жұмыстың басты идеясы ретінде, оқушыларды ынталандырудағы кіріктірілген
оқытудың әсері туралы, өзінің тәжірибесімен бөліседі. Автордың пікірі бойынша, кіріктірілген
сабақтардағы берілген білімді, лекция түрінде берілген білімге қарағанда, практикада қолдану жеңілдеу
екенін баяндайды.
Мақалада қазіргі ғалымдардың педагогикалық ықпалдастық феноменіне нақты анықтама берілген
ғылыми жұмыстарға шолу жасап, автор өзінің іс-тәжірибесіндегі мысалдарын келтіреді.
Аннотация
В данной статье учитель делится опытом преподавания. Главная идея работы – показать, как влияет
интегрированное обучение на мотивацию учащихся. По мнению автора, интегрированные уроки дают
знания, которые легче применить на практике, чем знания, полученные в ходе обычных лекционных занятий. Статья содержит обзор научных работ по педагогике, в которых современные учёные дают определение феномену педагогической интеграции, а также приведены личные примеры из практики автора.
Abstract
In this article the teacher shares her experience of teaching. The main goal of this article is to show how integrated teaching influences students’ motivation. The teacher thinks that integrated lessons give the knowledge
which can easily be applied in practice rather than the knowledge acquired during traditional lectures. The article
looks at scientific works on pedagogy where contemporary scientists give the definition of pedagogical integration. It also contains examples of the teacher’s personal experience
Изучив теории интегрированного обучения, и как оно влияет на мотивацию школьников разных возрастов мною было проведено исследование «Как влияет интегрированное обучение на мотивацию к об-
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учению». Эта тема интересна тем, что интеграция на уроках истории необходима для полноты понимания
учащимися мировых процессов. Интегрированные уроки дают знания, которые легче применить на практике, чем знания, полученные в ходе обычных, лекционных занятий.
На традиционных уроках, где материал даётся небольшими дозами, учащиеся остаются во власти наглядных единичных образов, не умея понять скрытое за ними общее, существенное. Интегрированные
уроки дают ученику знания, которые отражают связанность отдельных частей изучаемого материала в
единое целое. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о проведении интегрированных уроков, необходимо остановиться на понятии «интеграция». На сегодняшний день имеется ряд специальных научных работ по педагогике, в которых современные учёные пытаются дать определение феномену
педагогическая интеграция: «Понятие «интеграция» означает объединение в целое каких-либо частей и
употребляется для характеристики процессов взаимосвязи ранее автономных элементов в те или иные
совокупности, отсутствующие ранее, когда не было связей. Нарастание связей ведёт к новой качественной форме интеграции, когда получается хорошо организованное (органическое) множество, образующее
целостное единство, которое называется системой и выступает наиболее своевременной формой синтеза
объединяемых компонентов. [4, с.118]
«Интеграция – система органически связанных учебных дисциплин, построенная по аналогии с окружающим миром». [1 с.103]
«Интеграция – это процесс, сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации, представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой
ступени обучения». [3, с.67]. Из этой теоретической части следует, что интеграция – это процесс, в ходе
которого разобщенные знания по одному или нескольким разным учебным предметам объединяются в
систему, обладающую свойством целостности.
Боярчук В.Ф. в своей работе «Межпредметные связи в процессе обучения» говорит о том, что изучение общегуманитарных дисциплин играет основную роль в процессе воспитания и образования, формирования поликультурного мышления, становления национального самосознания, последовательного и
глубокого приобщения современного человека к отечественной и общемировой культуре и в тоже время
открытости для восприятия иных культур. [3, стр.257]
Интеграция тесно связана с дифференциацией. Эти процессы отражаются на построении системы
учебных предметов и поиске способов обобщения знаний учащихся. «Интеграция - есть процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Процесс интеграции представляет
собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения».[2,
с. 1995].
Работа Коложвари И., Сеченникова Л. «Как организовать интегрированный урок» также помогает при
подготовке к урокам интегрированного цикла.
Методика Лялиной В.Н. «Интегрированные уроки – одно из средств развития интереса к учебным
предметам» позволяет на основе наблюдений фиксировать уровень понимания учащимися смысла заданий, умения составить и реализовать план действий, соотнести полученный результат с поставленной
целью, при несоответствии результатов целевым требованиям - произвести коррекцию собственных действий. Проведение интегрированных уроков показало, что:
- интегрированный урок позволяет более эффективно использовать рабочее время за счёт исключения
дублирования и повторов;
- интегрированные уроки помогают углубить изучение материала без дополнительных временных затрат;
- на интегрированном уроке решаются одновременно дидактические задачи двух и более учебных
предметов;
- интегрированные уроки обеспечивают совершенно новый психологический климат в процессе обучения и создают новые условия деятельности учителей и учащихся;
- интегрированные уроки способствуют целостному восприятию мира школьниками.
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И самое главное - интегрированные уроки повышают мотивацию детей к обучению.
Практическое значение интеграции состоит в том, что разработанные условия и модель активизации творческой деятельности учащихся могут быть внедрены в систему общего среднего образования
в процессе преподавания. Внутрипредметная интеграция необходима, т.к. ученики, к сожалению, каждый предмет воспринимают изолированно, а это неверное восприятие и что, наоборот, всё взаимосвязано.
На интегрированных уроках было выявлено, что такие уроки более интересны учащимся, чем обычные.
Учащиеся охотно работают в группах, делятся своими знаниями, перенимают опыт других. Интегрированные уроки дали возможность проявить себя более слабым и пассивным ученикам. Учащиеся совершенствовали навыки работы с дополнительной литературой и другими источниками информации, продолжили оттачивать ораторское искусство, развивали умения анализировать, выделять главное, обобщать
и делать выводы.
В ходе интегрированного обучения ученики сначала занимаются воспроизводящей деятельностью. Затем выполняют задания, требующие владения обобщенными умениями и элементами переноса знаний
и способов деятельности в новые ситуации. На этом этапе применяется дифференцированно-групповая
форма обучения. Далее - выполнение творческих задач, а в конце урока – творческая деятельность. Конструкция урока позволяет включать учеников в различные виды парной, групповой и индивидуальной
работы. На таких уроках преобладают практические методы обучения, а по характеру познавательной
деятельности преимущество отдается частично-поисковым, репродуктивным методам.
Учащиеся с удовольствием готовятся к интегрированным урокам, активны в ходе их проведения. Интегрированные уроки дают более глубокие и осмысленные знания, которые ученики могут применять в
повседневной жизни, после окончания учебы в школе.
В ходе интегрированного урока по литературе и истории, один из учеников раскрылся совершенно с
другой стороны. Если раньше на уроках истории ученик замыкался, не шел на контакт и отвечал только на
те вопросы, которые ему задавала я как учитель напрямую, то на этом уроке ученик свободно высказывал
свои мысли, делился своими знаниями в области других предметов, подходящих к теме.
Цели, которые ставятся при проведении интегрированных уроков:
Познавательные: научить искать связи между фактами, событиями, явлениями, делать выводы.
Развивающие: научить анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать. Научить ребят извлекать
нравственные уроки из осмысления произведений и событий. Самый сложный момент интегрированного
урока - это технология взаимодействия двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при
этом может строиться по-разному. Оно может быть партнерским; один из них может выступать ведущим,
а другой - ассистентом или консультантом; весь урок может вести один учитель в присутствии другого как активного наблюдателя или гостя. Время интегрированного урока тоже может быть разным. Но
чаще всего для него используют два урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный
урок связан с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей понятийно-терминологической
системы и метода познания. На нем можно преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса,
расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы,
обобщить материал, соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный
материал. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна и увлекательна. На таких уроках как,
как правило, используются различные виды работ, которые поддерживают внимание учеников на высоком
уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков.
Интегрированные уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключений на
разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти школьников. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует раскрытию способностей учеников. Интеграция
является источником нахождения новых фактов, которые подтверждают или углубляют определенные
выводы, наблюдения учащихся в различных предметах. Интегрированные уроки дают ученику достаточно
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широкое и яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и художественной культуры. Основной акцент в интегрированном уроке
приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из
различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.
Так как интегрированный урок является нетрадиционным, то при таком обучении обязательным является
применение занимательного дидактического материала: кроссвордов, ребусов, головоломок, сканвордов,
загадок, логических и аналитических задач и др., что позволяет привлечь внимание учащихся к уроку,
развивать их интерес к предмету и получению знаний. При проведении интегрированных уроков стимулируется поисковая деятельность учащихся. Именно такие уроки заставляют ученика сконцентрировать
свое внимание в индивидуальных, а особенно в коллективно-командных состязаниях, воспитывают у них
ответственность за свою работу в команде, развивают чувство коллективизма и взаимопомощи, в чем и
проявляется активный воспитательный аспект.
На уроках истории эффективно применение одного из методов критического мышления - кластер. Что
делать с учениками, которые быстро исчерпывают то, что у них было сказать по теме или в ходе выполнения письменного задания? Кластеры являются одним из методов, которые помогают ученикам узнать,
что можно сказать по теме до того, как приступить к написанию. Допуская, что кластер должен быть представлен группой понятий, можно начать с написания основной темы в середине доски. Затем попросить
учеников дать свои соображения по данной теме. Каждую из высказанных идей один ученик от группы
записывает на доске и соединяет линиями с основным понятием, располагая их таким образом, что они
окружают основное понятие. По каждой связанной с темой мысли, высказанной учениками, дать дополнительные идеи. В процессе данной работы происходит пробуждение интереса к теме. На заключительном
этапе урока ученики в группах выполняют творческое задание, в ходе которого составляется кластер, на
котором они отражают исключительно собственное мнение по вопросу. Таким образом, ученики не только
констатируют факты, но и объясняют их применение на практике, в жизни. Учащиеся в ходе выполнения
данного задания продолжают развитие навыков анализа, сравнения, работы с документами. Они реально
пробуют, пусть и в игровой форме – на бумаге, применить свои знания. Но не все на уроке всегда проходит так гладко, как покажется на первый взгляд. Во - первых, задания связанные с оцениванием, с записями кейса могут вызвать затруднение, так как не были даны четкие параметры выполнения этих заданий.
На уроках составление критериев было одним из заданий для учеников, то есть стало возможным прохождение взаимооценивания, что помогает при выставлении оценок в журнал, так как не будет прежней
«уравниловки», когда всем за работу в группе ставилась оценка «пять». На уроке не все учащиеся могут
активизировать свои предыдущие знания, что осложняет продумывание новой информации в значимых
терминах. Из-за того, что им не удается активизировать предыдущие знания, у них могут остаться путанные или даже противоречивые представления, которые могут помешать дальнейшему учению.
Когда учащиеся начинают понимать и контролировать собственный метапознавательный процесс, они
начинают лучше слышать и понимать новые идеи, новые представления, новые пути интегрирования информации и понятий. Их представления становятся более гибкими и менее хрупкими, потому что они
начинают лучше сознавать собственную систему взглядов. У тех учеников, которые много читают, повышается способность размышлять о новой информации, потому что они получили более широкий доступ
к своему мышлению и контроль над ним. Эти ученики лучше справляются с новой информацией, так
как у них появляется больше уверенности в своей способности успешно интегрировать новые знания со
старыми, и польза от этого очень велика, а вот те, кто в основном занимается решением задач, в этом испытывают нешуточное затруднение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИКИ
Черноярова Е.А.
Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления
г. Уральск,
Республика Казахстан
Аңдатпа
Инновациялық технологияларды адам өмірінің барлық салаларына енгізу және дамыту мектепте жаңа
әдіс-тәсілдерді енгізуді қажет етіп отыр. Ақпараттық технологиялар оқытушыға физика сабақтарында
ақпаратты дәл әрі көрнекі жеткізуге, оқушылардың жұмысын белсенді жасауға, білімді әділ бағалауға,
түсіндіруге уақыт кетірмеуге, тез тексеруге мүмкіндік береді.
Аннотация
Развитие и внедрение инновационных технологий во все сферы деятельности человека создает необходимость изменения методов и приемов обучения в школе. Информационные технологии позволяют
преподавателю достоверней и наглядней передать информацию, активизировать работу учащихся на
уроках физики, объективно оценить знания при этом сэкономить время как на объяснение, так же и на
проверку знаний.
Abstract
Development and implementation of innovative technologies in all spheres of human activity creates the
need to change methods and techniques at school. Information technologies allow the teachers to convey the
informationauthentically and vividly, to activate the work of the students in the physics lessons, objectively assess
knowledge while saving time for the explanation, as well as for tests ofthe knowledge.
Объем знаний в любой области науки настолько быстро изменяется, что не может служить долговременным критерием образованности. Поэтому, при обучении основам наук выдвигается задача: развитие
творческой активности учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять
знания.
Такой предмет, как физика требует от учащихся большого трудолюбия, усидчивости, наблюдательности, умения делать выводы и решать задачи, кроме этого учащиеся должны обладать не малым багажом
знаний. «Физическое мышление вовсе не есть само собой разумеющийся прием, к нему надо привыкать,
оно достигается длительным упражнением и обучением, и одна из главных задач преподавания физики - в
воспитании этого мышления» - утверждает С.И. Вавилов.
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Физика – наука с фундаментальными законами и определениями в наше время стремительно развивается и обновляется. Создаются и осваиваются все новые и новые технологии, меняется взгляд на казалось
бы, устоявшиеся понятия, стремительно разрабатывается и внедряется оборудование на производстве.
Изменения в науке и технике очевидны, следовательно, необходимы обновления в методике преподавания, изменения в методах и формах обучения. С появлением компьютеров в учебных заведениях начал
меняться стиль преподавания, все больше стала использоваться проектная форма учебной деятельности.
Международный конгресс ЮНЕСКО «Образование и информатика» стратегическим ресурсом в образовании объявил информационные технологии. 2.
Обучаясь на курсах повышения педагогического мастерства (третий базовый уровень), я определила
для себя основные направления использования информационных технологий. Компьютер, телекоммуникационные и сетевые средства существенно изменяют способы освоения и усвоения информации, открывают новые возможности для интеграции различных действий, тем самым способствуют достижению
социально-значимых и актуальных в современный период развития общества целей обучения. 3. Информационные технологии позволяют преподавателю достоверней и наглядней передать информацию, активизировать работу учащихся, объективно оценить знания при этом сэкономить время как на объяснение,
так же и на проверку знаний. Кроме этого каждый ученик, пользующийся компьютерными технологиями,
приобретает умения, навыки и опыт, которые невозможно передать. Знания, которые ученик добывает
самостоятельно, остаются с ним на всю жизнь.
Глубокому, сознательному и прочному усвоению знаний, развитию внимания, памяти, познавательной
активности учащихся способствует наглядность. Обеспечить наглядность на уроках физики помогают информационно-коммуникационные технологии в преподавании. Обучение будет более эффективным, если
оно опирается на предварительные знания и опыт учащихся. Многие явления и процессы, изучаемые в
физике невозможно увидеть, их можно вообразить, представить. Например, никто из ученных не видел
распространение электромагнитной волны или образование магнитного поля, электрического тока и др.
Помогают представить, запомнить, понять анимации и иллюстрации, а проанализировать результаты опытов, выводы формул или выдвинутые гипотезы можно с помощью интерактивных моделей.
Я использую на уроках электронные учебники «1С: репетитор, физика», «Начало электротехники»
(ТОЭ) и электронные учебники из серии Кирилл и Мефодий «Физика», экспресс-учебник для подготовки
к экзаменам. При этом, использование только электронных учебников не может решить все проблемы
возникшие перед образованием. Учителю необходимо самому создавать мультимедийные сценарии
уроков или фрагментов уроков. В изучении нового материала необходимым является тесное соединение
изложения материала с физическим экспериментом, или же с построением и анализом графиков, таблиц;
так же оценка решения задачи с результатом опыта. Во время проведения опыта учитель должен согласовать темп изложения с темпом проведения опыта. Практика показывает, что это не всегда удается. На
помощь приходят компьютерные технологии. Я использую интернет-источники для демонстрации виртуальных опытов и демонстраций. Анимации по физике: http://somit.ru, http://physics.nad.ru, http://anna.
vega-int.ru Опыт работы позволяет сделать вывод, что соединение теории и практики позволяет привить
прочные знания ученикам.
«Научиться можно только тому, что любишь» -говорил И. Гёте. Повысить мотивацию к обучению
можно за счет привлекательности компьютера, которая возрастает за счет мультимедийных эффектов. На
уроках с использованием компьютера, ученики более активны, выполняют больший объем заданий, получают более прочные знания. Например, электронный учебник содержит задачи и тесты по всем темам.
Условие задачи сопровождается рисунком. Если ученик не справился с решением задачи можно вернуться
к теории, посмотреть условие, формулы по данной теме, но если решить не удается можно просмотреть решение этой задачи, проанализировать его и получить определенные умения по решению задач. При решении задач можно воспользоваться таблицами основных величин и постоянных. Например, при решении
задачи по теме: «Электроёмкость конденсатора» необходима таблица диэлектрической проницаемости
веществ, при расчете сопротивления проводника необходима таблица удельного сопротивления метал-
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лов. Для расширения кругозора и любознательности учащихся на уроках изучения нового материала и на
уроках повторения и обобщения изученного можно обратиться к исторической справке; познакомиться с
биографией ученного и с основными его открытиями; воспользоваться словарем.
Очень важным моментом в обучении является осмысление явлений и процессов природы, осмысление
полученных результатов при проведении эксперимента и при решении задач, осмысление выводов и законов. Научится анализировать, сопоставлять данные, составлять зависимости между величинами помогают интерактивные модели. Интерактивные модели это схемы, рисунки, графики, формулы в которых мы
можем увидеть зависимость между величинами, меняя одну величину наглядно видно изменение другой.
Например, в электрической цепи при уменьшении сопротивления сила тока возрастает. Как это показать
ученикам? Ведь мы не видим силу тока. Интерактивная модель электрической цепи позволяет каждому
ученику попробовать изменить сопротивление цепи и увидеть результат – изменение яркости свечения
электрических лампочек. Красочные записи и зарисовки, сопровождающие изложение учителем учебного
материала, вспомогательное, но очень эффективное средство фиксации внимания учащихся на главном в
содержании урока. Они содействуют восприятию, помогают осмыслению и закреплению в памяти учащихся изучаемого материала.
Новые информационные технологии позволили создать базу средств обмена учебной информацией на
расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.), которые образовали технологии
дистанционного образования. Использование интернет - ресурсов во время урока, при выполнении домашней работы или подготовке к конференции дает возможность ученику не только расширить знания,
но и научиться выбирать необходимый материал, сопровождать свои выводы рисунками, анимацией или
видео. Интернет-ресурсы позволяют сделать обучение интересным и увлекательным. При подборе материала для конференций учащиеся приобретаю навыки исследовательской работы, учатся выполнять проекты. На сайте physics.nad.ru можно найти анимации по всем разделам физики, для создания самим наглядностей можно использовать компьютерную программу curator.ru›e-books/p41. html, «Опорные конспекты
и дифференцированные задачи для 9 класса» можно посмотреть на сайте myfizika.ucoz.com›.
Компьютер со специальным пакетом программ, помогает ученику провести опыты, обработать результаты, реально увидеть происходящие физические процессы с их графическим отображением, во время
проведения эксперимента приобрести навык чтения графической информации 3. Современные дети привыкли получать информацию в готовом виде, я имею ввиду, информацию в цифровом формате, поэтому,
бывает затруднительно проводить лабораторные работы с обыкновенными термометрами. Электронные
датчики позволяют получить информацию на сенсорном экране в цифровом эквиваленте с точностью до
сотых долей. Такое оборудование не может оставить равнодушным ни одного ученика. Интерес к проведению эксперимента усиливается, а значит ученик приобретает практические навыки, что так важно в
процессе образования.
Этот метод обладает следующими преимуществами перед обычными измерительными методами:
- возможность мгновенной регистрации происходящих явлений и как следствие этого, получение большого количества экспериментальных данных;
- наличие компьютерной программы, обрабатывающей результаты опыта, избавляет учеников от рутинных математических операций и представляет результаты эксперимента в удобном виде;
- доступность многократного повторения эксперимента с минимальными затратами времени на рутинные операции по его проведению.
Возможности компьютера прослеживать и обрабатывать лабораторный эксперимент позволяет интенсифицировать учебный процесс и использовать освободившееся время для детального объяснения, наблюдаемого явления. Выполнение лабораторных работ, решение экспериментальных задач, наблюдение
за физическими явлениями вне лаборатории – все эти модели исследовательской поисковой деятельности
будут активно использоваться в дальнейшей жизни ученика вне зависимости от выбранной профессии.
В последнее время в учебном процессе все чаще применяются так называемые интерактивные лекции с
применением мультимедиа - технологии обучения. По сравнению с традиционным уроком-лекцией, когда
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преподаватель излагает тему, а учащиеся слушают, смотрят, запоминают или конспектируют учебный материал, лекция, построенная по излагаемой методике, имеет важное преимущество - интерактивность. Интерактивность дает учащимся возможность активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы,
получать более подробные и доступные пояснения по неясным для них фрагментам излагаемого преподавателем учебного материала. Ученики могут «посещать» такие уроки преподавателей других учебных
заведений, а так же преподавателей других стран, могут принять участие в лекциях известных ученных,
получить информацию «из первых рук». При этом возможно посещение лекций, познавательных программ для широкой аудитории без последующих зачетов, так и лекций с последующей сдачей зачетов.
Таким образом, решаются коммуникативные задачи урока. Интерактивная лекция сочетаем в себе преимущества традиционного способа обучения под руководством педагога и индивидуального компьютерного обучения. Компьютер из «учителя» превращается в активного помощника преподавателя.
Одной из форм использования IT-технологий являются интернет-уроки. Проведение уроков в онлайн
режиме расширяет границы познания не только предмета, но и формирует мировоззрение ученика, меняет
его представление о возможностях получения знаний, позволяет приобрести опыт общения. Такие уроки
воспитывают у учащихся ответственность, организованность, развивают как в социальном, так ив индивидуальном плане. Активное участие учащихся в проведении таких уроков даёт возможность развить такие
качества как: свободу, созидание, творчество, инициативу, любознательность.
Поскольку конечной целью процесса обучения является контроль и тестирование, которые определяют и измеряют степень усвоения учебного материала и овладения необходимыми знаниями, умениями и
навыками, то удобно применять специализированные информационные системы, которые дают возможность:
- объективно оценит знания и навыки учащихся;
- выполнить сбор и обработку индивидуальной и групповой статистической информации о результатах
контроля;
- возможность работы в локальной вычислительной сети с целью автоматического сбора информации
о ходе контроля и его результатах со всех компьютерах одновременно.
Таким образом, я убедилась, что использование мультимедиа-технологии особенно эффективно для
систематического расширения и обогащения кругозора и знаний учащихся, а процесс восприятия материала не является пассивным, он связан с напряженной умственной работой учащихся, активизацией их
учебной деятельности.
Широкое использование информационных технологий на уроке, дает возможность на всех этапах обучения:
• повысить эффективность преподавания, выбрать оптимальное учебное воздействие, сделать гибким процесс обучения;
• освободить учителя от монотонной технической работы (диктования и записи на доске), чтобы
он мог больше времени уделять творческой деятельност;
• в ряде случаев дает учащимся более полную и точную информацию об изучаемом явлении, с
помощью анимации можно показать движение молекул, показать тела в состоянии невесомости и др.;
• повысить наглядность, создать представление о механизме сложных
явлений и тем
самым облегчить их понимание;
• индивидуализации обучения, не исключающая деловое общения с ведущим специалистом в данной области знаний;
• необходимо иметь специальные знания и умения по работе в среде компьютерных телекоммуникаций, непосредственно связанных с работой различных служб (интернет, электронной почты, теле
конференций и т.п).
Обеспечение всех школ необходимым оборудованием – дело времени, я могу и использую все возможности информационно-коммуникационных технологий. На парте каждого ученика ноутбук с выходом в
интернет, для проведения экспериментов и лабораторных работ электронное устройство фирмы «PASCO»,
в кабинете интерактивная доска.
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БЕСЕДА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ
Черняева В.В.
Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления г. Уральск
Республика Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада диалог ұйымдастырудың сұрақтары жаңаша оқыту және білім беру шеңберінде
оқушылардың тілін калыптастырудың негізі ретінде қарастырылған.
Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевые вопросы организации диалога как основы формирования
речи учащихся в рамках новых подходов в обучении.
Abstract
This work deals with the problems of organizing dialogues as the base of forming of speech and one of the
ways in teaching stydents.
«Общаясь, люди создают друг друга».
Лихачёв Д.
Диалог – это особая форма общения с учениками, потому что в процессе беседы мы можем установить
контакт с учениками, выявить проблемы класса, определить пробелы в знаниях. Педагог Фриери считает,
что образование должно быть диалогическим - сосредоточенным на проблемах, которые рассматриваются
и решаются в рамках диалога [2].
Результаты научных исследований показывают, что диалог занимает центральное место на уроке. Мерсер и Литлтон (2007) в своей работе показали, что диалог в классе может способствовать интеллектуальному развитию учеников и их результативности в обучении.
Л. Выготский предполагает, что знания приобретаются в результате вовлечения ученика в диалог. Ученики легче обучаются в случае, когда имеется возможность диалога с другими, более знающими, в роли
которых могут выступать одноклассники или учителя. Обучение становится успешным в случае, если
обсуждаемые идеи еще не являются частью настоящего понимания ученика, но входят в его зоне ближайшего развития. ЗБР определяет навыки и способности, которые развивает ученик; диапазон заданий,
которые он пока не может выполнить самостоятельно. При выполнении таких заданий ученикам нужна
помощь взрослых или более компетентных лиц, которые могли бы поддержать их в обучении новому.
Данная поддержка включает общение, и Л.Выготский считает в этом случае речь главным инструментом
обучения [1, с.155].
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Диалогическим методом обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной
системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже
изученного, является беседа. В зависимости от конкретных задач, содержания учебного материала, уровня
творческой познавательной деятельности учащихся выделяют различные виды бесед: вводные или вступительные, организующие беседы; беседы-сообщения или вовлечения и формирования новых знаний (сократические, эвристические); синтезирующие, систематизирующие или закрепляющие беседы [2].
В преимуществе диалогового обучения как продвижении вперёд в знаниях и формировании речи учащихся я убедилась при проведении серии уроков познания мира в 1 классе.
Урок познания мира по теме «Моя Родина – Республика Казахстан» был изначально запланирован
мною с использованием различных видов бесед. Вводная беседа в начале урока, с помощью которой учащиеся объяснили смысл пословицы, помогла организовать детей на работу, мотивировать их учебную
деятельность.
На следующем этапе урока была применена беседа - вовлечение в постановку целей и задач урока,
которая способствовала развитию умения у учащихся выявлять главное, разграничить знание и незнание.
Синтезирующая (закрепляющая) беседа позволила систематизировать, закрепить уже имеющихся у
учащихся знаний о своей Родине, полученных в ходе просмотра видеофильма о Республика Казахстане и
способствовала переходу к получению новых знаний с использованием учебника.
Работа с книгой и учебником - важнейший метод обучения. В начальных классах работа с книгой
осуществляется главным образом на уроках под руководством учителя. Я же использовала при работе с
учебником метод формативного оценивания «Пилот и навигатор». Ученики, работая в паре, составили
план статьи учебника «Моя Родина – Республика Казахстан». В разных парах этот процесс проходил поразному. Но использование такой формы диалога способствовало развитию навыка говорения у медленных учащихся.
Все виды бесед, использованные на уроке, послужили продвижением вперёд в знаниях учеников. В
этом было их преимущество перед другими методами обучения.
На сегодняшний день существует достаточно доказательств, которые указывают на то, что совместная
беседа учеников в классе приносит большую пользу, так как:
1. Позволяет ученикам выражать свое понимание темы.
При составлении карты опыта или презентации учащиеся предлагали свои способы их составления.
При обсуждении фильма на уроке каждая группа ребят выделила те фрагменты, которые их заинтересовали в большей степени.
2. Помогает им осознавать, что у людей могут быть разные идеи.
На уроке во время составления рассказа о Республика Казахстане в ходе групповой работы одна пара
ребят предлагала рассказать о Баянауле, другая - о растения и животных, третья – желала поделиться своими знаниями о городах Республика Казахстана. После обсуждения в группе, дети пришли к общей идее:
кратко рассказать обо всём. Дети, обсуждая содержание своего рассказа, увидели, что у каждого члена
группы была своя идея и нужно уметь оценить и принять правильную.
3. Содействует аргументированию учениками своих идей.
Первоклассники ещё затрудняются аргументировать, доказывать ценность своих идей.
Для развития этого навыка я предлагала ученикам карточки - подсказки со словами: «Я считаю, это
правильным, потому что…», «Нужно принять эту идею, т.к…..», «Мне нравится моё предложение (или
Вани), ведь …». Такие карточки даже сильным ученикам помогли в составлении высказываний для доказательства своего мнения.
4. Помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в процессе своего обучения
[1, с.155].
Чтобы определить, на какой стадии находятся мои ученики я использовала рефлективные дневники и
распределение их в три стопки: «Справляюсь», «Не справляюсь совсем», « Немного затрудняюсь», с медленными учениками проводила индивидуальные беседы. Анализ рефлективных дневников давал мне воз-
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можность понять, как строить следующий урок, а индивидуальная беседа позволяла выяснить, насколько
комфортно детям на уроке, как организовать пары или даже группы для проведения следующего урока.
Особенностью большинства обсуждений в классе является то, что учитель управляет темой разговора.
Когда учитель контролирует беседу, задает важные вопросы, повторяет ответы учеников и высказывает
похвалу, это не повышает уровень мышления учеников и не развивает их речевые навыки [1, с.155].
В такой беседе ученикам не предоставляется возможности вести диалог. Учитель должен не управлять
и контролировать беседу, а направлять её в правильное русло. «Учителю надо помочь понять, что разговор
– это способ решения проблемы и инструмент обучения» [4].
Способ учителей и учеников разговаривать друг с другом, задавать вопросы, высказывать свое мнение,
не стесняясь делать замечания, выражать свое мнение и честно раскрывать себя 3. даёт возможность развивать мышление учащихся и создает атмосферу сотрудничества, благоприятный психологический климат класса.
Согласно исследованию Мерсера, беседа является неотъемлемой частью обучения учеников. Он различает три типа беседы: беседа-дебаты, кумулятивная беседа, исследовательская беседа [1, с.156].
Кумулятивная беседа была использована мною при проведении всей серии уроков по разделу «Моя
Родина – Республика Казахстан» при составлении плана статьи, при обсуждении отличий городов нашей
страны. Ученики при ведении такого вида беседы вместе принимали решения, старались быть терпимыми
к идеям друг друга. Положительным было то, что дети благодаря таким беседам учились рефлексировать,
оценивать и принимать идеи других ребят.
Барнс (1976) и Мерсер (2000) отдают предпочтение исследовательской беседе. Они утверждают, что
исследовательская беседа является тем типом беседы, который необходимо развивать учителям. При
вовлечении учеников в исследовательскую беседу, как правило, используется работа в малых группах, в
которых участники имеют общую проблему, создают совместное ее понимание; обмениваются идеями и
мнениями, обсуждают и оценивают идеи друг друга, создают коллективное знание и понимание. Иными
словами, ученики думают вместе [1, с.156].
Исследовательская беседа была применена мною на уроке «Астана – столица Республика Казахстана» при сортировке фотографий по критериям «очень давно», «давно», «настоящее время». Каждый член
группы предлагал свои идеи, которые совместно оценивались и принимались лучшие.
Такой вид беседы оказался эффективным на уроках при составлении карты опыта, при заполнении
сравнительной таблицы и при выявлении знаний о родном городе.
При анализе сортировки фотографий я использовала элементы беседы-дебаты. Дети называли ошибки,
допущенные при сортировке фото, и доказывали, «да, это фото верно помещено в категорию «давно», так
как…..», «нет, это фото не относится к категории «очень давно», потому что…».
После использования в серии уроков различных видов бесед большинство учащихся поняли, что необходимо предлагать в обсуждении уместную информацию, ценные идеи, старались задавать друг другу
вопросы, обосновывали свою точку зрения, стремились достичь согласия.
Еще одним из положительных моментов, было то, что ученики с языковыми барьерами смогли их
«перешагнуть». Одни взяли на себя роль наставников при работе в паре с более слабым учеником. Другие, преодолев трудности в общении (средние ученики), попытались выполнить роль лидера в группе, и
активнее участвовали в обсуждении, не чувствуя дискомфорта.
Организовав работу в группах и используя диалоговый метод обучения, я увидела, как изменились
мои ученики. Они начали прислушиваться друг к другу, обмениваться мнениями и идеями, переживать за
результаты работы своей команды.
Несмотря на положительные результаты проведённой работы, некоторые учащиеся испытывали трудности. Из-за неуверенности в принятии решений, отсутствия навыка говорения, эмоциональных и поведенческих трудностей, часть учеников не принимала активного участия в работе группы.
Для более эффективной организации диалогового обучения и формирование необходимых для общения навыков я проводила консультирование «Работа в паре, группе», «Тонкие и толстые вопросы», пред-
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лагала применять языковые карточки в соответствии с ролью в группе. Консультировала лидеров по теме
«Вовлеки в беседу товарища», «В нашей группе все говорят», высказывала похвалу медленным учащимся
за малейший успех в работе. Отдельным ученикам давала дополнительное время на размышление, рассаживала в другие группы, в которых лидеры не давали им возможности отвлекаться от группового обсуждения и помогали таким ребятам извлекать выгоду от общения с одноклассниками.
Одной из ключевых идей диалогического обучения является постановка вопросов.
При их удачной формулировке они становятся эффективным инструментом для преподавания и могут
поддержать, улучшить и расширить обучение учеников. Есть мнение, что существуют …два типа вопросов, которые учителя используют для достижения понимания учениками: вопросы низкого порядка и вопросы высокого порядка [1, с.157].
Вопросы низкого порядка
(закрытые, «тонкие»)

Вопросы высокого порядка
(Открытые, «толстые»)

Направлены на запоминание.

Направлены на умение ученика применять, реорганизовывать. Расширять, оценивать и анализировать информацию.

Оба типа вопросов имеют место в рамках эффективной педагогики [1, с.157].
Раньше на моих уроках преобладали открытые вопросы. А теперь при проведении серии последовательных уроков, все дети получили представление о «тонких» и «толстых» вопросах, большинство учеников научились их оценить и сортировать и некоторые из учащихся могли составить без ошибок вопросы
высоко порядка.
Чтобы сформировать понятие об открытых и закрытых вопросах, умение распознавать и составлять
их, я проводила консультирование «Тонкие и толстые вопросы», тренировала в определении и составление таких вопросов, предлагала сильным ученикам домашнее задание повышенной сложности: составить
вопросы разных уровней.
Ребята оценивали и сортировали эти вопросы по таксономии Блума на вопросы высокого уровня и низкого. Эта работа привела учеников к выводу, что и тонкие, и толстые вопросы нужны для усвоения знаний
о Республика Казахстане. Но вопросы высокого уровня часто ставят в тупик, а значит, ещё заставляют
думать и рассуждать.
Закрытые (тонкие)

Открытые (толстые)

1. Как называется наша Родина?

1. Почему нужно беречь свою Родину?

2. Какие растения растут в лесах и степях наше
Родины?

2. Почему в степях Республика Казахстана
растут маки и тюльпаны?
3. Почему в Республика Казахстане не живут
обезьяны?
4. Почему космодром Байконур построили именно
в Республика Казахстане?

3. Какие животные живут на казахской земле?
4. Как называется наш космодром?
5. Какие знаете реки в РК?

5. Почему города в РК строят на берегу рек?

Использование открытых вопросов поддерживает интерес ребенка к теме, создает благоприятный эмоциональный фон, дети учатся размышлять, расширяют свои знания.
Это ребята отразили в своих картах опыта и презентациях.
Некоторые открытые вопросы позволили учащимся не только думать, размышлять, но и фантазиро-
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вать. На уроке « Моя малая родина» вопрос учителя: «Каким вы представляете себе город Павлодар в 3000
году?» вызвал желание детей создать фантазийную улицу нашего города.
В диалогической беседе важны не только вопросы и ответы учеников, но и умения слушать и отвечать ученикам.
В своей педагогической практике я по-разному реагировала на ответы учеников. Иногда игнорировала ответы учеников, переводив внимание на другого, сама поправляла ответы. Познакомившись с
технологией развивающего обучения (Эльконина-Давыдова), реакцию на ответы учащихся я переложила
на самих учащихся. Они с помощью обговоренных заранее знаков показывали согласны с ответом - , не
согласны- или ответ им не понятен - ?.
Познакомившись с типами реакций учителя на ответы учащихся по Рэггу и Брауну [1, с.158], отметила
для себя положительные
- после вопроса или ответа выдерживаю паузу;
- направляю учеников к поиску ответа;
- помогаю медленным ученикам акцентировать внимание на важных аспектах:
- не повторяю ответ дословно, предлагаю это сделать ученикам, если чувствую, что вопрос не услышан
или не понят;
Хочу отметить положительные стороны диалогического обучения в моей практике.
Ученики:
- включены в общение;
- учатся вести деловой спор, составлять вопросы разных уровней и отвечать на них;
- учатся выражать свои мысли;
- происходит активизация «медленных» учеников;
- расширяют свои знания и кругозор, обогащают словарный запас;
- развивают коммуникативные навыки и КМ;
- развивают чувство сопереживания.
Учитель:
- сопоставляю свои действия с результатом;
- контролирую своё поведение;
1.
2.
3.
4.

Использованная литература
Руководство для учителя
Интерактивная лекция по теме «Диалогическое обучение»
«Развитие демократических классов через диалогическое обучение»
Нил Мерсер «Диалогическое обучение»
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чокушева А.И., Джадрина М.Ж.
АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации
педагогических работников по Алматинской области
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада оқушылардың құзыреттілігін дамытудағы оқу пәндерінің әлеуетін іске асыруының
дидактикалық шарттары ашылып, құзыреттіліктің дамуына бағытталған, шынайы оқу үдерісін
ұйымдастыруға жағдай туғызатын оқытудың әдістемелік жүйесінің мүмкіндіктері қарастырылған.
Күтілетін нәтижелерді қазіргі уақытта ең рационалды және нақ жүзеге асырылатын логикалық
дидактикалық тәсіл ұсынылады. Ол күтілетін нәтижелерді базалық, түйінді және пәндік құзіреттіліктер
ретінде анықтайды.
Аннотация
В статье раскрываются дидактические условия реализации потенциала учебных дисциплин в развитии компетенций учащихся, рассмотрены возможности методической системы обучения, позволяющие
организовать реальный учебный процесс, целенаправленный на развитие компетенций. Предложен логико-дидактический подход к определению ожидаемых результатов в виде базовых, ключевых и предметных компетенций как наиболее рациональный и реально осуществимый в настоящее время.
Abstract
In the article the didactical conditions of realization of potentiality of learning objects in the development
of competencies of pupils are revealed, the аbilities of methodical system of study allowing organize the real
learning process oriented on the development of competencies are considered. The logical didactical approach to
defining expected results in the form of basic, key and objective competencies as the best rational and actually
realized in nowadays is porposed.
Новые ориентиры в образовании актуализируют проблему развития компетенций как основы для достижения учащимися более качественных результатов. В связи с этим предъявляются новые требования
к качеству результатов обучения в школе, которое должно определяться не количеством усвоенных учащимися знаний, а их способностью использовать усвоенные знания для принятия решений в заданном
контексте, для организации своей деятельности в той или иной ситуации (учебной, жизненной). В условиях школы обучение учащихся применению приобретенных предметных знаний, умений и навыков возможно при создании учебных ситуаций, направленных на решение той или иной проблемы. Учащиеся при
решении какой-либо проблемы учебного характера, приобретают опыт организации своей деятельности
в реальных жизненных ситуациях, готовность к активной деятельности. Способность учащегося к интеграции необходимых знаний, умений и навыков любой предметной области с накопленным жизненным
опытом (пусть небольшим) является главным механизмом развития компетенций в условия формального
образования.
• Развитие компетенций учащихся как ключевой проблемы в организации учебного процесса в
новом контексте должно осуществляться средствами учебных дисциплин. В связи с этим мы придерживаемся такой научной позиции, согласно которой любая компетенция не существует изолированно и
не может быть первоначально сформировано, а затем развиваться без предметного содержания 1, с.96]
создаются более благоприятные условия для развития субъектов образовательного процесса, в особенности ученика и учителя;
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• в ходе обучения активно реализуется целеполагающая деятельность учащихся;
• у учащихся формируются навыки собственной учебной и познавательной деятельности;
• наблюдается неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности;
• у учащихся постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции
алгоритмов, развивается гипотетическое, логическое мышление, происходит накопление способов решения проблем;
• развиваются коммуникативные способности, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт коллективного труда;
• формируется рефлексивная культура ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания компетентностей.
В целом современный компетентностный подход направлен к обеспечению максимальной самостоятельности ученика в образовательном процессе, причем уровень его самостоятельности должен неуклонно
повышаться по мере продвижения его по возрастной вертикали [7, с.21].
Условием успеха перестройки обучения на основе нового подхода является перестройка деятельности учителя: он становится, во-первых, организатором преимущественно самостоятельной учебнопoзнaвaтeльной деятельности ученика. Во-вторых, учитель становится консультантом в двух основных
сферах: а) предметно-содержательной деятельности (учитель глубоко знает преподаваемый предмет и в
принципе может дать исчерпывающую консультацию по существу содержания, продемонстрировать эталонный образец мышления); б) процессуально-организационных аспектов осуществления познавательной
деятельности (грубо говоря, это сводится к ставшему тривиальным штампу «учить учиться» каждого ученика, но компетентно и конкретно) [6, с.203].
В соответствии с данным пониманием модернизации обучения в Республике Республика Казахстан с
соответствие с поручением Главы государства Н.А. Назарбаева Правительством Республики Республика
Казахстан 24 мая 2011 года одобрены концептуальные подходы по развитию системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, созданию центров педагогического мастерства и распространению опыта Назарбаев Интеллектуальных школ. В декабре 2011 года в пяти областях Республика
Казахстана при АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» созданы Центры педагогического мастерства
(далее – Центр). В основу деятельности Центра положена идея непрерывного развития учителя в условиях
интеграции Республика Казахстанского образования в мировое образовательное пространство. Стратегическим партнером АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Центр педагогического мастерства
является Международный Экзаменационный Совет университета Кембридж. Первые курсы повышения
квалификации педагогов республики в рамках Республика Казахстанско-британского проекта стартовали
в январе 2012 г. В течение трех первых месяцев 2012 года прошла подготовка тренеров из числа Республика Казахстанских методистов. С апреля 2012 года вновь подготовленными тренерами ведется обучение большой группы учителей на базе региональных центров при педагогических институтах гг.Актобе,
Павлодар, Тараз, Шымкент, АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Программа
подчинена достижению ожидаемого комптентностного результата: «чтобы ученики научились тому, как
учиться, и, в результате, могли стать независимыми, самомотивированными, увлеченными, уверенными,
ответственными учениками с развитым критическим мышлением, умеющими свободно общаться на русском, казахском и английском языках и проявляющими компетентность в цифровых технологиях» [8, с.
119]. Она «направлена на развитие:
• Учителей, которые являются направляющими, влияющими, проявляющими заботу и активно, с
энтузиазмом занимающимися преподаванием и изучением.
• Учителей, которые осознают, что каждый ученик думает и знает, как выстраивать понимание
предмета; конструируют знания и практический опыт в контексте этих знаний; имеют профессиональные знания и понимание их содержания для обеспечения обратной связи таким образом, чтобы каждый
ученик прогрессировал по уровням образовательной программы.
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• Учителей, которые знают цели обучения и критерии успешности урока, знают, в какой степени
они соответствуют этим критериям со своими учениками, и знают, что делать далее для устранения пробела между имеющимися знаниями и осознанными учениками эталонами успешности: «Куда мы идем?»,
«Как Вы действуете?», «И что делать далее?».
• Учителей, которые могут развиваться от единственной идеи до многочисленных идей, связывать
и затем расширять эти идеи таким образом, чтобы ученики могли выстраивать и восстанавливать эти
идеи. Это – не есть готовые знания или идеи, а построение учениками этих знаний и идей, что является
принципиальным» [8, с. 123].
Программа уделяет большое внимание общепедагогическим условиям развития ключевых компетенций учащихся и проектированию развития компетенций учащихся средствами педагогических технологий. Учителя на курсах практически пересматривают свои подходы к обучению, учатся приемам построения диалогического обучения, исследовательской беседы, приемам развития мышления детей, «формативному» оцениванию (оцениванию для обучения) и «суммативному» оцениванию (оцениванию обучения)
[8, с. 92].
Данная работа должна быть подкреплена разработкой научно-педагогической базы по созданию условий для развития базовых, ключевых и предметных компетенций средствами конкретных учебных дисциплин.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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филиал НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации
педагогических работников по Павлодарской области
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақала педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде білім беру бағдарламасының сапасын бағалау мәселелерін қарастыруға арналған.
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы оценки качества образовательной программы в системе повышения квалификации педагогических работников.
Abstract
The article is dedicated to the issue of considering the problems of assessing the quality of educational program
in the system of improving qualification of pedagogical stuff.
Современная ситуация в образовании республики характеризуется активным поиском подходов к оценке его качества. Все большее и большее число специалистов принимают и активно поддерживают идею
качества образования как ведущую и доминирующую. Разработки в области системы оценки качества образования и мониторинга качества образования сегодня находятся на этапе поиска наиболее объективных
методов оценивания и наиболее надежных и адекватных измерителей, а также создания критериально-оценочной базы и индикаторов [1, с.100]. В связи с созданием в республике новой модели повышения квалификации педагогических работников, безусловно, возник вопрос оценки качества курсовой подготовки.
В настоящее время качество предоставляемых образовательных услуг и программ повышения квалификации является внутренним ресурсом системы повышения квалификации. Подходы к оценке качества
повышения квалификации строятся на основе оценки самого процесса образования, результата обучения,
соответствия результата обучения поставленным целям.
В системе повышения квалификации стандарты отсутствуют. С одной стороны, отсутствие подобных
стандартов позволяет системе повышения квалификации учитывать актуальные потребности общества и
государства, мобильно, оперативно реагировать на запросы и профессиональные потребности заказчиков
курсов, гибко варьировать как содержание, так и сроки, формы дополнительного профессионального образования. Но, с другой стороны, отсутствие стандартов в системе повышения квалификации затрудняет
оценку качества деятельности данной системы. В свою очередь, отсутствие должной системы оценки качества субъективно снижает значимость образовательной деятельности.
Что может собой представлять мониторинг качества повышения квалификации?
В первую очередь, это система отслеживания, постоянного измерения эффективности процесса обучения, что позволяет определить, насколько работа соответствует реальным требованиям, предъявляемым
к системе повышения на современном этапе. Функции мониторинга: инструмент воздействия на развитие системы повышения квалификации и принятия обоснованных управленческих решений. С помощью
обычного статистического контроля можно работу любой образовательной организации свести на «нет».
Информация нужна для того, чтобы помочь образовательной системе. При построении системы индикаторов и показателей очень важно сориентировать ее не только на фиксацию некоего образовательного
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результата, но и на учет большого числа факторов, обусловивших данный результат [1, с.29]. Таким образом, можно сказать, что принцип универсальности мониторинга лежит в основе отслеживания состояния
организации любого уровня системы образования по следующим объектам исследования:
- качество обучаемых (качественный состав слушателей);
- качество условий образовательного процесса;
- качество содержания учебного процесса;
- качество конечного результата;
- качество преподавательской деятельности.
В рамках мониторинга осуществляется обратная связь, демонстрирующая соответствие фактических
результатов функционирования системы ее конечным результатам. Задача состоит также в том, чтобы
правильно оценить степень, направление и причины отклонений, выявленных в результате исследования
[1, с.55].
Исходя из вышеперечисленных объектов исследования, структура мониторинга качества системы повышения квалификации может включать:
- оценку качества образовательной программы;
- оценку подготовленных учебно-методических комплексов;
- оценку организации учебного процесса в соответствии с учебным планом;
- оценку качества преподавания;
- оценку начальных знаний слушателей;
- оценку текущих знаний;
- оценку знаний в ходе выполнения итоговых работ;
- оценку профессиональной деятельности слушателей в межкурсовой период [1, с.21].
Остановимся на оценке качества образовательной программы, как компонента, составляющего качество условий образовательного процесса.
Экспертная оценка образовательных программ является сегодня одним из исходных элементов, создаваемой в республике целостной системы повышения квалификации, нацеленной на постепенный переход от традиционных функций восстановления и коррекции знаний и способов деятельности учителя к
созданию максимальной благоприятных условий для его продвижения по индивидуальной траектории
профессионально-личностного развития. Создание механизма экспертной оценки программ предполагает
разработку единых подходов к содержанию и структуре программ учебных модулей, обеспечение гарантированного качества образовательных услуг. В научно-методической литературе определены базовые
требования к структуре и содержанию программ учебных модулей, в том числе:
- учет процессов и качественных изменений, происходящих в педагогической и образовательной сферах области, в области методологи и методики обучения, в сфере образовательной политики;
- удовлетворение профессиональных потребностей специалистов в интересах развития их личности и
творческих способностей;
- формирование профессиональной компетентности педагогических кадров на всем протяжении их активной профессиональной деятельности.
Экспертная оценка образовательной программы в системе повышения квалификации, очевидно, должна учитывать различные факторы.
Так, оценка инновационности и актуальности содержания программ обучения, нацеленных на максимально полное удовлетворение профессиональных запросов специалистов, предполагает:
- установление наличия в предъявляемом материале элементов структуры в соответствии с требованиями к структуре и содержанию модуля;
- установление определенных, подлежащих измерению параметров.
Содержание учебного плана оценивается на предмет соответствия:
- проблематики программы – категории слушателей;
- количества часов – возможностям освоения заявленного содержания в единицу времени (аудиторный
час);
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- видов занятий, предполагаемых форм контроля – обозначенным требованиям.
Оценка содержания программы учебного модуля осуществляется на предмет:
- степени обоснованности и актуальности программы с точки зрения общепедагогической значимости
и социально-педагогической востребованности;
- степени соответствия содержания предполагаемым результатам;
- соответствия планируемых результатов обучения содержанию, формам обучения и контроля;
- обоснованности присутствия или отсутствия в содержании программного материала региональной
проблематики.
Содержание ресурсного обеспечения оценивается с точки зрения:
- численной квалификационной «достаточности» кадрового обеспечения реализации программы;
- степени соответствия заявленных видов и форм обучения запланированным к использованию информационно-коммуникационным технологиям;
- степени обеспеченности учебного процесса современными учебно- и научно-методическими материалами.
Далее осуществляется экспертиза содержания 3-х основных обучающих блоков.
Лекционный блок проходит экспертизу на предмет:
- наличия в программе нового научного материала (достижения педагогики и психологии, теории
управления, социологии образования за последние годы);
- соответствия современным требованиям образовательной политики РК и области.
Практический блок оценивается на предмет:
- наличия активных форм и методов обучения, обоснованности использования информационно-коммуникационных и образовательных технологий;
- наличия практико-ориентированной проблематики в тематике занятия (т.е. насколько обоснованным
является выбор данного вида занятий для конкретной темы);
- наличия заданий, результатом которых будет накопление слушателем материалов «методического
портфолио», овладение новыми способами мышления и деятельности;
В заключении должен оцениваться блок внеаудиторной работы слушателя для выявления:
- уровня «проблемности» поставленных перед слушателем задач (соотношение проблемных и репродуктивных задач);
- уровня практической направленности заданий и их актуальности для слушателей.
Важной составляющей оценки является ответ на вопрос: как проводится мониторинг развивающего
качества и жизнеспособности образовательной программы? Каким образом гарантируется, что качество
образовательной программы будет, по возможности, иметь поддержку и развитие?
Как бы хорошо не работала образовательная программ, каким бы не было хорошо разработанным качество на основе систематического анализа, программе необходимо вовремя осуществлять радикальные
пересмотр качества и релевантность.
Решение о соответствующем качестве образовательной программы является общим процессом оценки
того, насколько хорошо образовательная программа поддерживает слушателей в формировании профессионального мастерства.
При этом нет ожидания, что образовательная программа будет совершенной, это идеал, к которому
должен стремиться разработчик программы.
Следует подчеркнуть, что представленные в статье некоторые аспекты оценки качества образовательной программы не могут являться исчерпывающим решением обозначенной проблемы и требуют дальнейшей работы в области построения системы мониторинга качества системы повышения квалификации
педагогических кадров.
Вместе с тем, очевидно, что управление качеством образовательного процесса в системе повышения
квалификации становится эффективным, если осуществляется на основе данных мониторинговых исследований по оценке качества осуществляемой работы. Мы рассмотрели один из возможных путей ис-
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пользования оценки качества образовательной программы как механизма управления качеством курсовой
подготовки, что, в конечном счете, способствует развитию профессиональной компетентности педагогических работников.
В основе оценки – идея установления соотношения между образовательными потребностями слушателей и возможностями их удовлетворения, предоставляемыми институтом повышения квалификации.
Данными для мониторинга может быть, в числе других показателей, успешность послекурсовой деятельности (профессиональная карьера педагога в межкурсовой период).
Следующим этапом исследования является выявление сущности качества курсовой подготовки в системе повышения квалификации педагогов.
В связи с этим представляется важным формирование системы мониторинга курсовой подготовки на
принципах интегративности, непрерывности, системности, научности, целостности, индивидуализации.
Убеждены в том, что разработка и внедрение интегрированной модели мониторинга качества курсовой
подготовки обеспечит возможность вносить существенные изменения в содержание повышения квалификации, что, в свою очередь, повышает ответственность института за изменения в профессиональном
развитии педагогических работников.
Такая система мониторинга может значительно изменить подходы к пониманию и признанию результатов непрерывного образования взрослых (обучения на протяжении всей жизни).
Таким образом, результаты исследования могут послужить теоретической базой для решения научных проблем, связанных с применением модели мониторинга в управлении качеством образовательного
процесса в системе повышения педагогических работников; использования мониторинга как механизма
управления качеством других значимых для института процессов (научно-исследовательская деятельность, межкурсовая работа, консалтинговые услуги и т.п.).
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ТІЛ ДАМЫТУДА СТО ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ
ТИІМДІЛІГІ
Шарипова А.С.
К.Макпалеев атындағы №4 ЖОМ
Павлодар
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада оқушының тілін дамыту үшін ең тиімді деп таңдалған «Оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясын тәжірибеде қолдану көрсетіледі.
Аннотация
В этой статье показано применение технологии критического мышления, как эффективного метода по
развитию речи учащихся.
Abstract
In this paper is showed the usage of critical thinking technology, as effective method for pupil’s speech
development.
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«Білім беру реформасы Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттілігіне сай
келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет.
Н.Ә. Назарбаев.
Осылай президентіміз атап көрсеткендей қазіргі заманның білім беру жүйесі –болашақ ұрпақты жанжақты дамыған тұлға ретінде жетілдіріп тәрбиелеу міндетін зор сеніммен ұстазға тапсырады. Бүгінгі
ұрпақ – Қазақстанның үміт артып отырған келешегі. Уақыт талабына сай ерекше дарынды, білімді
тұлға тәрбиелеу – сөзсіз ұстаз міндеті. Ұлтымыздың білім жүйесіндегі жетістіктері қазіргі заманғы
оқытудың жаңа әдістерімен тікелей байланысты. Баланың тілі мен ойының, біліміне сыни көзбен қарап,
шығармашылық тұрғыда дамуының бағыттаушысы да – тек қана мұғалім.
Ұстаз шәкіртке деген шексіз махаббатымен, ізденімпаздығымен, жаңашылдығымен ғана биік шыңдарға
шығуы сөзсіз. Сондықтан баланы тек кітаптан алған тікелей ақпаратпен шектемей, оның ой-өрісі мен дара
пікірі қалыптасатын, шығармашылығын дәлелдей алатын деңгейге жеткізіп оқыту – бүгінгі қажеттілік.
Мұғалім оқушы мен оқу материалы арасындағы көпір сияқты. Ұзақ уақыт бойы есте жүретін сабақ,
басталуы кезінде қызықты болғандығынан ғана. Сабақ басында оқушы ынтасын өзіне аудара алмаған
мұғалімнің сабағы соңына дейін құриды. Мұғалім – қызықты, таңғалдыратын нәрсе ойлап шығарудың
актері. Сондықтан оқытушы сабақты қалай бастаса, ол соңына дейін солай өтеді [1, 8-9-б].
Оқушының танымдық белсендігін дамытуға, жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасуына көп көңіл
бөлемін. Әр сабағымды жоспарлау барысында тапсырмалар таңдаймын. Оқушыларды анықтамалармен,
энциклопедиялармен жұмыс жасауға, өз білімін ізденумен жетілдіруге, салыстырып, топтастырып,
қорытынды жасауға, дәлелді түрде шешім қабылдауға бағыттаймын. Үнемі жаңашыл ұстаздардың
жұмыстарымен танысып отырамын.
Осы орайда өз тәжірибемде үздіксіз білім беруде қолданып келе жатқан «Оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамыту»бағдарламасын сөз етпекпін. Бағдарламаның стратегияларын меңгеріп,
іріктеп, таңдап алған соң ғана шәкірттеріме хат жолдадым.
«Ашу – дұшпан, ақыл – дос,
Ақылыңа-ақыл қос», сүйікті шәкіртім!
- Сабақтағы ақпаратты мұқият оқып, жазып алуға тырыс.
- Өз білгенің туралы досыңмен бөліс, оның пікірін де есепке алып отыр.
- Қателессең, әжуасыз екенін ұмытпа. Әрқашанда сенің пікірің біз үшін құнды.
- Досыңның пікірін әрдайым қабыл ал,»дұрыс емес»дегеннен аулақ бол.
- Егер білімің біреуден азырақ екенін білсең, жаңа ізденіске түс, талпын. Білім сені таусылмас
қазынаға жеткізеді.
- Өзіңді әрдайым еркін ұста.
Ойлау – оқу мен жазу, сөйлеу мен тыңдау сияқты іс-әрекет. Сын тұрғысынан ойлауды үйрету оңай шаруа емес және ол бір деңгейде үйретіліп, ұмытылып та қалатын іс емес. СТО-ны үйрететін нақты қадамдар
да жоқ. Бірақ СТО-ға ынталандыратын жағдайлар туғызуға әбден болады.
1. Сын тұрғыдан ойлауды тудыру үшін уақыт беру керек, қолайлы орта жасау керек.
2. Балалардың ойланып-толғануына еркіндік беру керек.
3. Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау керек.
4. Оқушының әрбір ісіне қолдау көрсету керек.
5. Егер оқушы қолайсыз жағдайға түссе,оның әжуасыз екенін ескертіп отыру керек.
6. Әрбір оқушының жасаған шешіміне,сын көзбен қарау қабілетіне сенім білдіріп отыру керек.
7. Сын тұрғыда ойлануын бағалап, мадақтап отыру керек.
Ұтымды ойлауға машықтану үшін оқушылар төмендегі кеңесті ұстанса құба-құп. Мәселен:
- сенімділікпен, еркіндікпен қадам бас;
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-

бар ынтамен оқы;
көптеген пікірлерді тыңдап, оларға ілтипатпен қара.
СТО уақытты қажет етеді. Ойды ортаға салу үшін, ой алмасып, пікірталасу үшін уақыт керек.
СТО-ды дамыту бағдарламасының үш сатысы бар [2, 13-б.].
Қызығушылықты ояту – сабақтың бұл кезеңі оқушылардан тақырып туралы не білетінін, сол тақырып
жайлы сұрақ қоюды және үйренудің мақсаты неде екенін анықтауды сұрайды.
Мағынаны ажырату – сабақтың бұл кезеңінде оқушы зерттеулер жасап,білім алу үшін ізденеді және
сол іс-әрекеттерінің нәтижесінде алған білімін қайта ұғынады.
Ой толғаныс – бұл кезеңде оқушылар түйіскен пікірлерін қайта қарастырады,алған білімдерін ұғынады.
Олар бір-біріне түсіндіреді, сұрақ қояды, айтысады, жарыссөзге шақырады, оның дәлелін тауып айтады.
Ойларын басқа түрде кеңейтеді.
1. Қызығушылықты ояту сатысында «Топтастыру стратегиясы».
«Ана дегенде ойларыңа не келеді? Дәптерге 2 мин., топта 2 мин.
2. Мағынаны ажырату сатысында.
Сабақтарымда INSERT стратегиясын жиі қолданамын.
V – білемін
- – білгеніме сәйкес келмеді
+ – жаңа нәрсе
? – тереңірек зерттегім келеді
Сабақтың тақырыбы: Қарлығаштың қасиеті.
1-кесте.

INSERT
V

-

+

?

Қарлығаш қасиетті
екені. Үйдің, қораның
төбесіне ұя салатыны.

Балапанын аузынан
тамақтандыратыны.

Ұясына балапандарын да дәрет
сындырғызбайтыны.

Қасиет деген сөзді
тереңірек білгім
келеді. Тағы не
қасиетті? Қандай
ырымдар бар?

3. Ой-толғаныс сатысында Вен диаграммасы.
2-кесте.

Вен диаграммасы
Ауыл тіршілігі

Ұқсастықтары

Қала тіршілігі

Мал өрісі, таңнан сиыр сауу.
Ұзын көшелер, машиналар, автоИттің, құстың дауыстары, киіз
Адамдар, тіршілік, үйлер.
бустар, пойыздар, жанталас.
үйлер, трактор.
		
Немесе Блумның Таксономиясы. Бұл алты категориядан тұрады. Сұрақтар жеңілден күрделіге қарай
ойластырылады [3, 13-б].
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3-кесте.

Блумның Таксономиясы
Деңгей
Білім
Түсінік
Қолдану
Анализ
Синтез
Бағалау

Қозғалыс типтері
Есте сақтау, жаттау, қабылдау.
Интерпретация, өз сөзібен баяндау.
Тәжірибеде қолдану, ақпаратты нәтижеге жету үшін қолдану.
Себептерді анықтау.
Біртектілікті шығару, шынайы нәтиже және сөздер.
Шешім қабылдау, қарама-қайшылықтарды жою.

Осыған орай оқушылар әр сабақта Каплан матрицасын қолданады [3-31-б].

4-кесте.

Каплан матрицасы
Маз
мұны
Ғарыш

Білім

Түсінік

Қолдану

Анализ

Синтез

Бағалау

Ғарышқа
ұшқан
адамдарды
түгелдей
тізіп айтып, жазу.

Қазақстан
Республика
сындағы ғарышты
басқа мемлекеттің
ғарышымен
салыстыру.

Ғарыш
туралы не
білер едің?
Ойлап
шығарған
болар едің?

Қалай
ойлайсыңдар,
егер барлық
жерде
өмір сүру
мүкіндігі
болса, не
болмақ?

Ғарыш
кемелерін
жасау.

Ғарышкер
маманды
ғының
жағымсыз
жақтары бар
ма? Қандай?

Мен оқытып отырған оқушылардың даму деңгейі әртүрлі. Жоғары, орта және төмен. Бұл әдіс бойынша оқытуда әрбір шығарған сынаптарымның даму деңгейінің тек қана жоғарлауына көзім жетуде.
Оқушылар үнемі ізденеді, жауаптарды өздері тауып, дәлелдеуге асығады. Сөйлеу тілдері байып, өз ойларын сенімдірек жеткізеді. Сөздік қорлары әлдеқайда дамып, оқып отырған мәтінді тез түсінеді. Олар
стратегияларды қолдана отырап, кейіпкерлерге баға беріп, салыстыруды жақсы көреді.
Ой іскерлігінің ең негізгісі, қарым қатынасының құралы – тіл дамыту деп санаймын. Оқушы ойының
нақтылығы, образды түрде ауызша және жазбаша жеткізе алуы – оның ой қабілетінің дамуының көрсеткіші.
Ана тілін оқытуда ең басты рөл тіл дамытуға беріледі.
1. Сауат ашу, сыныптан тыс оқу және тіл дамыту.
2. Сыныпта және сыныптан тыс оқу және тіл дамыту.
3. Фонетика, лексика сауаттылығы және тіл дамыту.
Тіл дамыту баланы ойлап оқуға, сөйлеуге, жазуға, оқып отырған кезде ынта қоюға төмендегідей
бағыттайды:
• өз ана тілін, өзінің ұлттық мәдениетін, намысын, тілінің әдемілігін, эстетикалық құндылығын
сезінеді;
• ана тілінің дамуына өзінің үлесі зор екенін түсінеді;
• тілдік норманы дұрыс қолданып, ауызша және жазбаша тілі дамиды;
• ана тілінде дауыс ырғағының және мәнерінің қойылуы қалыптасады.
Осыларды орындау үшін үнемі оқыту технологиясының түрлі стратегияларын таңдап жоспарлаймын.
(Мысалы: Галереяны шарлау). Әрбір мәтінді оқып болған соң, әр топ өз ойларын жазады, суретін салып қабырғаға іледі. Бірінің жұмысын бірі оқиды. Эмоцианалды түрде дау туады. Дәлелдеу барысында
сұрақтың дұрыс қойылуын қатаң қадағалаймын, балаларды көмекке шақырамын. Бұл үшін алдымен мәтін
дайындап аламын. Мәтінде көбінесе (бала кейіпкерлер) сөздері қатысатын мазмұнды таңдаймын. Әр бала
өз ойын жазу барысында (Х.А.Ә.) жазбаларын қосуға болатынын айтып отырамын.
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Шығармашылық негіздегі жұмыстарға: мазмұндама, шығарма, сурет бойынша әңгіме, көзбен көргені
бойынша мәтін құрап жазуда (Автордың орындығы) стратегиясы көп пайдасын тигізеді. Әр топтағы
орындалған жұмыстан соң оқушы бүкіл сыныптың алдына шығып, қақ ортаға автордың орындығына отырады. Алдын ала авторға төмендегідей нұсқау берідеді.
Мазмұндамаға қалай дайындалу керек:
• мәтінді мұқият оқы;
• түсінікіз сөздердің мағынасын анықтап ал;
• негізгі ойды таңда;
• тірек сөздерді теріп жазып ал, есте сақта;
• мәтінді бөліктерге бол, әр бөлікке ат қой;
• жоспар бойынша ауызша айтып шық;
• қиын сөздерді және тыныс белгілерінің қойылуын есте сақта;
• тағы бір рет мәтінді оқып шық.
Жоспарды қалай құру керек:
• мәтінді мұқият оқы;
• бөліктерге бөл, әр бөліктің басы мен соңын белгіле;
• бірінші бөлікті оқы, негізгіні белгіле;
• сол бөлікке ат қой;
• келесі бөліктерге де солай жаса.
Автордың орындығында сауатты сөйлеу, дауыс ырғағын қою, айтайын деген ойын ауызша және жазбаша эмоциямен түрлі интонациялар арқылы жеткізу талап етіледі. Мазмұндаманы жоғары талаптағыдай
орындаса, бір уақытта шығарма жазуға да үйреніп отырады. Сол сияқты мазмұнадама жазғанда үлкен
жұмыс атқарылады. Оқушы ауызша ойын, жазбаша беруге үйренеді.
Тіл дамытуға топсеруендер жақсы әсер береді. Оқушылар орманға барған кезде бүкіл жерді қызылдыжасылды, сары жапырақтар басқанын көреді. Аяқ астындағы жұмсақтықты кілемге ұқсатады. Құстардың
ұшып жүргенін, самал желді сезеді. Осы жерде бірден сөйлемдер құраймыз. Мысалы: Жерде сары ала
кілем төсеулі. Аяқ асты мамық сияқты. Құстар бір-бірімен сөйлесіп жүр. т.с.с.
Ал сыныпқа келгенде суретшілердің «Күз» тақырыбына салған суреттерін қараймыз. Сөйлемдер
құраймыз. (Мысалы: орманда құраған сөйлемдері, суретшілердің суреті бойынша сөйлемдер).
Әрине балалар сөз таңдап жазуға қиналады. Бастысы оқушыға жұмыс жасау қолайлы болу үшін
мақаланың басындағы ережені іліп коямын. Өз бетінше мәтін құру үшін бастапқыда тек 1. «Көл» суретін
іліп, соған сөйлемдер жазғызу керек. Мысалы: Көл көгілдір. Суы жып-жылы. 2. «Құстар» суретін іліп,
соған сөйлемдер жазғызу керек. Мысалы: Құстар ұшып жүр. Қанаттарын еркін қағады. Бірі жоғары, бірі
төменде ұшып жүр. Енді әңгіме құрап жазғызу.
Мақсұт Бахтиярдың жұмысы: Ауыл маңында көгілдір көл бар. Оның суы жып – жылы. Маңында құстар
ұшып жүр. Қанаттарын еркін қағады. Бірі жоғары, бірі төменде ұшып жүр.
Капиятова Меруерттің жұмысы: Күз келді. Айнала сап – сары. Балалар жапырақ жинап жүр. Олар
көңілді. Жинаған жапырақтарын еңбек сабағында қолданады.
Күз – сап-сары – жапырақ – еңбек сабағы. Өзара байланысқан сөздерді топ ішіндегі балалар табады.
Тағы басқа сөздер қосып, сөйлемдерді жалғастырады.
Технологияның тиімді стратегияларының бірі (Еркін жазу) [4, 60-б]. Бастапқыда балалар суретті
қарайды. Сурет мазмұны: Сержан жылап тұр. Ит үріп жатыр. Неге?
1. Сержанның күшігі жоғалып кетті. Ол қатты уайымдады.
2. Күшіктің түрі қара. Құйрығы жылмиған.
3. Күшік не үшін Сержаннан қашып кетті? Мүмкін ол күшігін ренжітіп алған шығар? Осындай
мазмұнда жетелеп бағыттағаннан кейін әркім өзінің ойын айтады.
Осы кезде оқушыларға еркін жазу мүмкіндігі беріледі. Кейбіреуі Сержанға көмектескісі келеді,
кейбіреуі Сержанға ұрысып, ақылға үйретеді. Өз таңдауларынша жазба жұмысын орындайды.
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Еркін жазу стратегиясында балалар мынадай жұмыстар жазуы мүмкін.
Оқушылардың жұмыстары

5-кесте.

Әңгіме (Диас)

Эссе (Мейірхан)

Хабарландыру (Аружан)

Ауылда тұрғанда атам мен
әжемнің «Құтжол» есімді иті
бар еді. Уақыт өте ата, әжем
қалаға көшті. Олар Құтжолды
қимай өздерімен бірге ала
келді.

Көрген киноларымда, мультфильмдерде ит әрдайым адамға
адал келеді. Менің ойымша,
иесі қайда барса да, артынан
қарап, бақылап жүретін сияқты.
Сәкен суға кетіп бара жатқанда,
итінің құтқарып шығарғанын өз
көзіммен көрдім.

Түрі қара, төсі ақ, құйрығы
жылмиған күшік жоғалып
кетті. Тауып алған адамға
сыйлық тартамын. Байланыс
телефоны: 31-21-05 (Аружан)

Еркін жазуды оқып беру кезінде олар бір-біріне еліктейді, өздерінің жұмыстарын жариялап оқығанда
сенімділіктері артады. Іс қағаздарды толтыру сауаттылығы да артып, тілдері дамиды. Топ ішінде дайын
мәтінді досына оқытып, тексерткенде де бірінің білімін бірі бағалауға қадамдар жасайды. Жаза алмаған
оқушы досының жұмысын оқып, ол да үлес қосады.
Осындай стратегиялармен жұмыс жасату үшін дұрыс бағыттағанда оқушының білім алу мүмкіндігі
жеңілдейді, ал жүйелі түрде үйренген бала шығармашыл, тілі бай, сөздік қоры мол, білімді болары
сөзсіз. Тіпті, бала сабақтағы өзінің жетістіктерімен де бөліседі. Мінезі ең тұйық, үндемейтін баланың өзі
де құлаққа келіп сыбырлап, құпиясын айтып, шешім қабылдауға дейін жетеді. Оқушы сын тұрғысынан
ойлай бастаса, оның сұрағы да көбейеді. Ол сұраққа жауап алу үшін досын көмекке шақырады. Әрбір
жетістіктеріне қуанып, оны әңгімелей жөнелетіні де бар.
Ал, мен болсам, оқушыларымның қорғанбай сөйлеп, пікірлерін дәлелдегендеріне қуанамын. Олардың
жауаптары тереңірек бола түсті, өйткені, мақсатты түрде оқуға үйренді. Сол сияқты шығармашылық
жұмыс дәптерлерінде, топ жұмыстарында мұғалімнің көмегінсіз түрлі сызба-нұсқаларды «Топтастыру»,
«Вен диаграммасы», «Ішіне-сыртына», «INSERT» кестелерін өздері сызып, тұжырымдайды. Ал, мен оларды әрдайым мақтан тұтанымды, жақсы көретінімді, олардың ақылды екендерін жасырмай айтып отырамын. Олардың өз бетінше жұмыс жасай алатынын, сыни көзбен шешімге жететінін тек мақтан етемін.
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1. ҚР бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты//
2010., 8-9-б.
2. Женни А. Стилл, Куртис С. Мередит, Чарльз Темпл. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту құрылымының
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КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – САПАЛЫ БІЛІМ ӨЛШЕМІ
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Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы
«Назарбаев. Зияткерлік мектебі» тарих пәнінің мұғалімі.
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Қазіргі уақытта қазақстандық білім беру жүйесінде оқытудың түрлі жаңа инновациялық технологиялары басты назарға алынуда. Мақала авторы С.Б.Шаянбаева оқушылар білімін критериалды бағалау
жүйесі өз кезегінде креативті тұлғаны қалыптастырып дамытуға ықпал ететіні туралы пікір бөліседі.
Сондай-ақ мұғалімнің үнемі теориялық-практикалық тұрғыда тың ізденістер үстінде болып, қазіргі
заманғы ақпараттық-инновациялық технологияны тиімді пайдаланып отыруы қажеттігін айтады.
Шетелдік ғалымдардың іс-тәжірибесі негізінде оқушы жетістігін критериалды бағалауды тарих пәнінде
қолдану ерекшелігіне баса назар аударады.
Осы орайда американдық ғалым Бенджамин Блумның «Таксономия Образовательных Целей: Сфера
Познания» атты зерттеу еңбегіндегі оқушының білімді жай ғана түсініп қабылдап қоймай, оны қорытып
жаңғыртып, саралап салыстырып, іс жүзінде қолданып, өзінше бағалайтыны туралы тұжырымын дәлел
ретінде келтіреді. Жалпы, Блум таксономиясы оқушылардың білімін критериалды бағалаудың әлемдік
тәжірибедегі алдыңғы қатарлы озық әдістерінің бірі болып саналады.
Критериалды бағалау жүйесіне қатысты бірқатар өзекті мәселелер мақалада біршама қарастырылып
айтылған.
Аннотация
Качество обучения в школе находится в непосредственной зависимости от педагогической технологии, которая должна быть принята для реализации педагогической задачи и достижения поставленных
целей. Автор данной статьи
Шаянбаева С.Б. отмечает роль критериального оценивания в реализации компетентностного, личностно-ориентированного подходов, в формировании и развитии креативной личности. В связи с этим
учителю необходимо находиться в постоянном поиске, оставаться на острие научно-технического прогресса, грамотно использовать все возможности информационно-коммуникационных технологий. Автор статьи останавливается на специфике использования технологии критериального оценивания на уроках истории, основанной на теории американского ученого Бенджамина Блума «Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания», где рассматриваются все уровни познавательного процесса, не только
приобретенные фактические знания, но и умение применять их, оперировать понятиями и терминами,
преобразовывать материал, умение анализировать, синтезировать полученные знания.
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы применения критериального оценивания на уроках истории.
Abstract
The quality of teaching directly depends on educational technology to be adopted for the implementation of
the educational objectives and goals. The author of this article Shayanbaeva S.B. notes the role of assessment in
the implementation of the criteria of competence, student-centered approaches in the formation and development
of the creative person. Therefore, the teacher should be in a constant search to stay on the cutting edge of scientific
and technological progress, to efficiently use all the potential of information and communication technologies. The
article dwells on the specifics of the use of technology evaluation criterion in a history class, based on the theory
of an American scientist Benjamin Bloom’s “Taxonomy of Educational Objectives: Scope of Cognition”, which
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deals with all levels of the learning process, not only acquired factual knowledge, but also the ability to apply them
to operate with concepts and terms, convert the material, the ability to analyze, synthesize knowledge.
This article examines the current issues of criterion assessment in a history class.
Бүгінгі таңда «Назарбаев. Зияткерлік мектептерінде» критериалдық бағалу жүйесіне ерекше мән
берілуде. Себебі, мұндай жаңаша бағалау жүйесі мұғаліммен қатар оқушының өзіне де алған білімінің
жетістігін айқындауға үлкен мүмкіндіктер туғызады. Мәселен, американдық психолог-ғалым Б.Блумның
таксономиясында айтылатындай, оқушы білімді жай ғана түсініп қабылдап қоймай, оны қорытып
жаңғыртып, саралап салыстырып, іс жүзінде қолданып, өзінше бағалай алады. Мысалы, оның 1956 жылы
жарық көрген «Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания» атты зерттеу еңбегінде сабақ
барысында оқушының білім (знание), түсінік (понимание), қолдану (применение), сараптау (анализ),
жаңғырту (синтез), бағалау (оценка) тәрізді дағдыларды меңгеруі қажеттігі атап айтылады.1.Американдық
ғалым бұлардың алғашқы екеуін оқушының өнімсіз еңбегі, ал соңғы төртеуін өнімді еңбектері қатарына
жатқызады. Жалпы, Блум таксономиясы оқушылардың білімін критериалды бағалаудың әлемдік
тәжірибедегі алдыңғы қатарлы озық әдістерінің бірі болып саналады.
Оқушының бойында іскерлік дағдыларын бірден қалыптастыру оңай емес. Мысалы, өткен 2011-2012
оқу жылында 7-сыныптарда оқушылардың білімін критериалдық бағалаудың эксперименттік жобалары
жүзеге аса бастаған кезде бірқатар қиындықтар туындады. Себебі, маған оқушыларымның бойынан
мынадай сапалық қасиеттерді, атап айтқанда, білім мен түсінікті ғана емес, оны сабақ процесінде қолдана
білуді, өз білімін сараптап, жинақтап, бағалауды қалыптастырып, сіңіру қажет болды. Ең бастысы,
оқушының бойында тарих пәнін оқып-үйренуге қажетті оқу дағдылары қалыптаспаса, яғни ол тарих
пәнін меңгерудің әдіс-тәсілдерін білмесе, онда сапалы білім алуы да мүмкін емес. Өйткені, оқушы
мұндай жағдайда тақырыптық материалды өз бетінше оқып, еңбектеніп, ойланып барып меңгермейді,
тек мұғалімнің айтқанымен шектеліп, дайын білімді тыңдаушы ролін ғана атқарып қалады. Біздің мектеп
физика-математикалық бағытта болғандықтан, оқушылардың әдеби тілдік қорлары аздау екені жасыратын
жай емес. Бірақ та осыған қарамастан олардың бойында іскерлік оқу дағдыларын қалыптастыру, әдеби
тіл байлығын дамытып, сөз мәдениетіне үйрету тәрізді кейбір олқылықтардың орынын толтыруға көп
еңбектер жасауға тура келді. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, білім берудің жаңа
технологияларын меңгерту, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, деңгейлік саралап оқыту тәрізді т.б
әдістерді пайдалануға тырыстым.
Критериалды бағалау дегеніміз, бұл оқушылардың оқу жетістіктерін нақты анықтауға негізделген
және критерийлері алдын-ала белгілі болатын үрдіс. Сондай-ақ бұл бағалау жүйесі мұғалімдер мен
оқушыларды, ата-аналарды қоса алғанда, барлық оқу үрдісіне қатысушыларға ашық әрі түсінікті болып
келеді.
Жалпы, критериалды бағалау жүйесінің қалыптастырушы (формативті) және жиынтық (суммативті)
бағалау атты екі түрі бар екені белгілі. Соның алғашқысы оқушылардың күнделікті оқу барысында алған
білімдері мен дағдыларын қаншалықты дәрежеде меңгергендігін анықтап, окушы мен мұғалім арасында
байланыс орнатуға немесе кемшіліктерді бірден жоюға мүмкіндік береді. Егерде бұл мақсатты әрі жүйелі
түрде жүзеге асса, онда мұғалімге оқушымен арада кері байланыс орнатуға көмектеседі.
Ал енді жиынтық бағалауға келсек, бұл белгілі бір тақырыптардан немесе тараулардан
кейін
тоқсанның соңында өткізілетін қорытынды бақылау жұмыстарынан тұрады. Қорытынды бақылаудың
құрылымы күнделікті сабақ кезінде талқыланып, сарапталған аса маңызды білім мен түсініктерден,
іскерлік дағдылардан құралады. Ол оқушының осы аралықтағы дайындық денгейінің көрсеткіші болып
табылады.
Сонымен оқушылардың білімін критериалды бағалау жүйесі не береді? Біріншіден, сабақ барысында
оқушының әр кезеңдегі дайындық деңгейін анықтауға, екіншіден, сабаққа қызығушылығы мен
белсенділігін арттыруға, үшіншіден, жүйелі түрде дайындалып, өз қателігі мен олқылығын түзетуге,
төртіншіден, шыдамдылық пен төзімділікке, тиянақтылық пен ұқыптылыққа үйретуге, бесіншіден, алған

544

бағасына әділдікпен (сын көзімен) қарауына жағдай туғызады. Мысалы, 8-сынып оқушылары «Сырым
Датұлы бастаған қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысы» деген тақырыпты 3-топқа бөлініп талдады. «А»
критерийі бойынша тарихи оқиғаның қай кезеңге жататындығын айқындап, сипаттады. Тарихи терминдер
мен хронология бойынша жұмыстар атқарып, ағылшын зерттеушісі Бульжер (Боулджер) Демитриус
Чарлздің «Англия мен Ресей Орталық Азияда» атты еңбегінен алынған деректермен танысты. Сонымен
қатар Сырым батырға берілген мінездемеге тоқталып, оның ерлік іс-әрекеттерін фактілер арқылы
дәлелдеп, өз сөздерімен түрлендіріп әрі өте қызықты етіп түсіндірді.
«В» критериі бойынша оқушылар Сырым Датұлы бастаған қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісінің
шығу және жеңілу себептері мен салдарын талдап, жалпы қазақ даласындағы патшалық Ресейдің отарлық
езгісіне қарсы ұлт-азаттық көтерілістердің маңызын анықтап, оларды әлемдік тарихи оқиғалар контексінде
қарастырып, таблицалар құрып, тұжырымдар жасады.
«С» критериі бойынша оқушылар өткен сабақтағы «Емельян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі»
атты тақырып пен жаңа сабақтағы «Сырым Датұлы бастаған қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісі» атты
тақырыптағы тарихи оқиғаларды өзара салыстырып, талдап, олардың арасындағы айырмашылықтар
мен ұқсастықтарды ерекшелеп сараптап көрсетіп берді. Қажетінше қосымша ақпараттарды пайдалана
отырып, қысқаша зерттеу жұмысын жүргізіп, қорытынды жасады.
«Д» критериі бойынша оқушылар Сырым Датұлының батырлық әрі шешендік, көшбасшылық,
қайраткерлік тұлғасы (саяси портреті) туралы жинақталған барлық ақпараттық материалдарды ой
елегінен өткізіп, идеялар мен фактілерді нақтылыққа құрып, мазмұнын ашатын талапқа сай тұсаукесер
(презентация) жасауға қол жеткізді.
Нәтижесінде, мұғалім неге қол жеткізеді? Бұл сабақта әрбір оқушы өздігінен ойлана отырып, жеке
пікірлерін ортаға салды, оны топпен бірге болған жұмыстың барысында мейлінше байытып, мысалдар
арқылы түсіндіріп дәлелдеді. Әрине, «бес саусақтың бәрі бірдей емес» дегендей, әлі де болса критериалдық
бағалау талаптарына сәйкес келмей жататын оқушылар да кездеседі. Ондай кезде олармен жекелеген
қосымша жұмыстар атқарылады.
Жалпы оқытудың мұндай жаңа инновациялық әдіс-тәсілдері нәтижесінде оқушылар өздерінің
танымдық белсенділіктерін арттырып, нақты тұжырымдар, қорытындылар жасай білетіндіктерін көрсетті.
Атап айтқанда, олардың бойында шығармашылықпен жұмыс жасай алатын қабілеттер қалыптасты. Әрине,
қазіргі уақытта оқушылардың бұл іскерлік дағдылары одан ары қарай да жетілдіріліп, дамытылуда.
Ал енді 8-сынып оқушыларынан «Қазақстанның XVIII ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық, саяси
және мәдени дамуы» бөлімі бойынша алынған I-тоқсандық суммативті бақылау жұмысының үлгісіне назар
аударайық. Бұл жиынтық (суммативті) бақылау жұмысының мақсаты: «Қазақстанның XVIII ғасырдағы
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуы» бөлімі бойынша оқушыларда қалыптасқан білім
мен түсініктерін, іскерлік дағдыларды анықтап бағалау болып табылады. Мұнда оқушылар білімін
критериалды бағалауға былайша қол жеткізілді.
«А» критерийі (6 ұпай)
Базалық деңгей (2 ұпай)
Қазақ қоғамындағы этноәлеуметтік құрылымға байланысты тарихи терминдер мен ұғымдарға
түсініктеме беріңдер:
Қожалар, төлеңгіттер, тархандар, қарамандар.
(Әрбір дұрыс жауап – 0,5 ұпай)
Ортадан жоғары деңгей (2 ұпай)
Ақпараттық материалдарды пайдаланып, сөйлемді аяқта...
1. Тәуке ханның жасағы...
2. 1716-1720 жылдары Ертіс өзенінің оң жағалауына салынған әскери бекіністердің тізбегін ретімен
атап жазыңдар: Семей, Железинск, Омбы, Өскемен.
(Әрбір дұрыс жауап – 1 ұпай)
Жоғары деңгей (2 ұпай)
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Тарихи оқиғаны суреттеп баға беріңдер:
Қалмақ қырылған және Аңырақай шайқастары.
(Әрбір дұрыс жауап – 1 ұпай)
«В» критерийі (6 ұпай)
Базалық деңгей (2 ұпай)
Тарихи тұлғалардың арасындағы қарым-қатынасты нақты фактілердің негізінде анықтап баға
беріңіздер:
Кіші Жүздің билеушісі Әбілқайыр хан – Ресейдің императрицасы Анна Иоанновна – орыс елшісі
А.И.Тевкелев.
Ортадан жоғары деңгей (2 ұпай)
Тарихи оқиғалардың себеп-салдарын анықтап баға беріңіздер:
Патшалық Ресей мен Кіші Жүз қазақтары арасындағы шекаралық жер дауының шиеленісуі.
Жоғары деңгей (2 ұпай)
Тарихи тұлғаның ролін сыни тұрғыда анықтап баға беріңіздер:
Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың «Қазақтар» (Қырғыздар) атты еңбегінде қазақтың аса көрнекті
саяси және мемлекет қайраткері Абылай ханға берген тарихи бағасы.
«С» критерийі (6 ұпай)
Базалық деңгей (2 ұпай)
Сырым Датұлы бастаған қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісінің таралу аумақтарын кескінді
(контурлық) картада сызып көрсетіңіздер.
Ортадан жоғары деңгей (2 ұпай)
Қазақ ордасының атақты хандары Тәуке мен Абылай тұсындағы ел басқару жүйесінің арасындағы
ұқсастықтар мен айрмашылықтарды салыстырып, ерекшеліктерін жазып беріңіздер.
Жоғары деңгей (2 ұпай)
Тарихи жазбамен жұмыс жасап, мұндағы оқиға қашан болғаны және оның авторы кім екені туралы
пікір айтып талдаңыздар:
«...Қырғыз-қайсақтар ... өз қолдарымен бауыздап, құрбандыққа шалуға талай рет ұмтылғанда, ол
Әбілқайырдың арашашы болғандығының ғана емес, сонымен қатар өзінің ордалықтармен діндес болуының
және сөз тапқыш шешендігінің арқасында ғана аман қалған еді...».
Ескерту: Егерде тарихи жазбадағы оқиғалар нақты мысалдармен дәлелденіп жазылса, 6 ұпай беріледі.
«Д» критерийі (6 ұпай)
Тақырыпқа сәйкес «Ата-бабалар армандаған азаттық» атты эссе жазу.
Осы аталған тапсырмаларды немесе жалпы критерийлер талаптарын орындау барысында болсын,
оқушылар төмендегідей іскерлік дағдыларын меңгеруі тиіс. Олар:
- тарихи терминдер мен ұғымдарды, хронологияны біледі және түсінеді;
- тарихи фактілерді топтайды, үзінділер келтіреді, өңін өзгертеді, суреттейді, талқылайды, бағалайды,
түсіндіреді, байытады;
- тарихи оқиғалардан мысалдар келтіреді, ой елегінен өткізеді, түрлендіреді, өз сөзімен әңгімелейді,
түйіндейді.
- ақпараттық материалдарды жинақтайды, тарихи оқиғалардың себеп-салдарын анықтайды, бағалайды,
таблицалар құрады, деректерді айғақтайды, алдын-ала зерттелген ақпараттарды жобалайды, ұсынады,
бағамдайды, есеп береді, болжам жасайды, дайындайды, қажетінше пайдаланады, керексізін жояды;
- тарихи деректермен жұмыс жасау барысында қажетті ақпаратты сараптайды, талдайды, ғылыми
тұрғыда зерттейді, бағамдайды, диаграммалар құрады, ажыратады, ұғынады, айырады, бейнелейді,
суреттейді, ой қорытындылайды, ерекшелейді, басымдықтарын айқындайды, таниды, бөліседі,
ортақтасады.
- мәліметтерді алдын-ала зерттеп біледі, санатқа бөледі, бірлесіп қызмет жасайды, өзара әрекет етеді,
түрлі құралдар мен технологияларды қолданады, ұсынады, қайта ұйымдастырады, пікір білдіреді, ауыстырады, негіздейді;
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- оқу үрдісінде, соның ішінде АКТ құралдарын қолдануда өз тәжірибесін ауызша және жазбаша
қорытып жеткізеді;
- қажет болған жағдайда өз көзқарасын дәлелдеп қорғайды. Ой-пікірін фактілермен дәлелдеп бекітеді,
сыни тұрғыда қарайды. Басқаларды тыңдап, өзге көзқарастарды қабылдай біледі, өз пікірін өзгерте алады;
- барлық мәтіндік ақпараттарды есепке алады (фактілік, мәтіндік, концептуальдік), топта өзара
бірлескен оқуды ұйымдастырады (рольдерді бөлу, бір-бірімен келісу және т.б.), ұжымдық шешімнің салдарын алдын-ала көре біледі (жобалай алады).[2]
Сонымен қатар бұл критериалды бағалау жүйесі мұғалімнің оқушыны педагогикалық, психологиялықфизиологиялық тұрғыда танып-білуіне 3., атап айтқанда, мұғалім мен оқушының арасында сенімді қарымқатынас орнатып, ашық пікір алмасуына, мәселені өткір талқылауға, оқушының өз ойын еркін жеткізіп,
пікір-көзқарасын нақты дәлелдей білуіне және сөйлеу этикасының қалыптасып, әдеби немесе саяси тілдік
қорының дамып жетілуіне, өзін-өзі сабырлықпен ұстап, өзгенің пікірін шыдамдылықпен тыңдауына және
тағы басқадай қасиеттерін дамытуға мүмкіндіктер туғызады.
Критериалды бағалау барысында мұғалім әрдайым оқушыны өзімен бірдей тең дәрежеде ұстап, еркін
сөйлесіп, пікір алысып, білімін толықтырып, ой өрісін кеңейтіп, өзіндік көзқарасын қалыптастырып, тың
ізденістерге бағыттап отырады. Мәселен, зерттеу және пікірталас (дебат) түріндегі сабақтарды үнемі
мағыналы әрі тартысты өткізуге тырысамын. Бұл арада менің басты мақсатым – оқушыларды екі топқа
бөліп алып, олардың қайсы күшті немесе қайсы әлсіз екенін анықтау емес, керісінше белгілі бір іскерлік
дағдыларын қалыптастырып дамыту болып табылады.
Пікірталас сабақтары негізінен оқушыдан тақырып бойынша үлкен шығармашылық дайындықты талап
етеді. Сондай-ақ пікірталас оқушыны өз пікірін ұстанып, негізсіз қарсы шығуға емес, көптің талқысына
түскен мәселеге қатысты белгілі бір шешім қабылдап, оны табанды түрде қорғай білуге үйретеді.
Критериалдық бағалау жүйесі оқушы мен мұғалім, мұғалім мен ата-ана арасында тығыз қарым-қатынас
орнатуға, өзара сенімділікке алып келді. Баға үшін емес, оқудың білім үшін қажет екеніне көз жеткізді.
Оқушы тарапынан тиянақты, нақты және жан-жақты ұқыптылық пайда болды. Бұл мұғалім үшін үлкен табыс, зор жетістік. Егерде, креативті тұлғаны қалыптастырудың өзіндік моделіне назар салатын болсақ, бұл
мәселеде мұғалім – ұйымдастырушы, бағыттаушы, дамытушы, қорытындылаушы, ал оқушы – ізденуші,
жинақтаушы, талдаушы, сараптаушы, бағалаушы ролдерін атқаратынын байқаймыз. Шын мәнінде,
бұл әдіс-тәсілдер оқушының білім сапасын арттырып, оқу үлгерімін жақсартып қана қоймайды, оның
шығармашылықпен ойлауын қалыптастырып дамытудың жолдары болып табылады. Қысқасы, критериалды бағалау жүйесі мұғалім мен оқушының арасында сенімді қарым-қатынас орнатып, ортақ мақсатқа
жетудің жолдарын бірлесіп шешуге, белсенді сұрақтар қойып дәлелдерін талдауға, көзқарастарын ортаға
салып ашық пікір айтуға, тұжырымды қорытынды жасауға, өз білімін нақты бағалауға жағдай жасайды.
Кейін, оны топпен бірге болған жұмысында барыншы байытып отырды. Оқушылардың дүние танымы кеңейіп, білімдері жан-жақты толықты. Жекеден жалпыға ой тастау қабілеті дамытылып, бірлесіп
кедергіні жеңуге үйренді.
Әрине, әрбір оқушының өз қабілеті мен мүмкіндік деңгейі әртүрлі болып келетіні белгілі. Бірақ та
топпен жұмыс жасау барысында осы қабілет пен мүмкіндік деңгейі байқалмай қалатынын айтқым келеді.
Мәселен, топпен жұмыс кезінде оқу үлгерімі жақсы оқушы өзімен қатарлас жүрген оқу деңгейі төмен
оқушыларға оң ықпалын тигізетін болса, ал үздік оқушы өзіндік білімділік, іскерлік, көшбасшылық және
тағы басқадай қабілеттерімен ерекшеленеді.
Оқушылар сабақты өздері дайындап әзірлегендіктен бұл сабақта олардың өзіндік іс-әрекеттері, атап
айтқанда өз беттерінше зерттеу, ізденіп қорытынды жасау, тарихи танымдық зердесі мен әдеби тілдік
қорын дамыту сынды қабілет-қарымдары басым болды. Сондай-ақ оқушылардың осы сабақтарды
меңгеру барысында тарихи образдарға еніп, сол уақыттағы оқиғаларды сын көзімен бағалай білетін, жалпы сабақтың тақырыбын дұрыс таңдап, шығармашылықпен іздене алатын, нақты қорытынды жасайтын
білетін шығармашылық тұлға болып қалыптасуына жақсы негіз қалай аламыз.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
К.К. Шаяхмет
Семипалатинский государственный педагогический институт
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада несиелік жүйе бойыша ұйымдастырылған жоғары педагогикалық білімдендірудің кейбір
ерекшеліктері қарастырылған. «Кәсіби құзыреттіліктің негіздері» дефинициясы қолдануға ұсынылған.
ЖОО-дағы инновациялық үдерістер мен автордың жеке ғылыми-практикалық қызметтілігінің
нәтижелерін талдау арқылы болашақ педагогтардың кәсіби даярлығында интербелсенді әдістерді
қолданудың маңыздылығы туралы түйінділер жасалған.
Аннотация
Статья посвящена некоторым особенностям высшего педагогического образования после перехода
к кредитной системе обучения. Дается определение «Основам профессиональной компетентности». На
основе анализа инновационных процессов в вузе и результатов собственной научно-практической деятельности сделаны выводы о необходимости использования интерактивных методов профессиональной
подготовки будущих педагогов.
Abstract
In this article some features of the higher pedagogical education are considered upon transition to credit
system. The definition of «А basis of professional competence» is offered. On the basis of the analysis of innovative
processes in higher education institution and results of own scientific practical activities conclusions about value
of use of interactive methods in vocational training of future teachers become.
Взаимосвязи культурно-духовной сферы общественной жизни с экономической, политической,
социальной сферами в эпоху глобализации, информатизации, технологизации характеризуются
качественно новым уровнем отношений. И если «для противостояния хаосу, абсурду, агрессии как никогда
необходима мобилизация всех культурных ресурсов» [6, с.18], то одним из них является образование,
среди провозглашаемых сегодня миссий которого – подготовка кадрового потенциала, готовного мобильно реагировать в трудовой деятельности на современные требования и запросы общества. Подписание и
ратификация Республика Казахстаном Лиссабонской конвенции, присоединение к Болонскому процессу
является правовой основой интеграции в мировое образовательное пространство, но не гарантом нашей
конкурентоспособности в высокорентабельной сфере бизнеса, каковой становится высшее образование в
современном мире. Осознание этого отражено в активных процессах реформирования системы образова-
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ния Республики Республика Казахстан, развитие которой характеризуется поисками новых подходов в
педагогической теории и практике педагогического процесса. В основу реформирования норм качества
высшего образования заложен компетентностный подход как метод моделирования результатов обучения, заданных в виде дескрипторов.
Профессиональная компетентность педагога – одно из ведущих направлений исследовательской деятельности многих ученых, формулируемые ими дефиниции понятия «профессиональная компетентность»
далеко неоднообразны.
Так, например, Маркова А.К. определить как «характеристику конкретного человека,... индивидуальную характеристику степени соответствия требованиям профессии.» [3, с.31].
Далее, если рассматривать профессиональное становление в терминах «компетенция», «компетентность», «профессионализм», «мастерство», то здесь существенной характеристикой этапов профессионализации будет выступать увеличение доли личностного и результативного компонентов специалиста. В
самом деле, компетенция определяется как совокупность полномочий, прав, обязанностей, как обладание
знаниями, позволяющими судить о чем-либо (И.И. Рыданова, Е.В. Рубцова), как достаточная квалификация, то есть - подготовленность, уполномоченность (А.К. Маркова). Компетенция выступает как условие
развития и реализации профессиональной компетентности.
Многие из этих определений употребимы в условиях профессионализации, даны применительно к личности и деятельности педагога, уже непосредственно включенного в трудовой процесс. Относительно будущего специалиста, его степени профессиональной зрелости более уместно, на наш взгляд, понятие «основы профессиональной компетентности». Так В.Н.Введенский, делая ссылки на работы С.Г.Молчанова
и В.А.Сластенина, отмечает: «Если рассматривать формирование компетентности будущего педагога в
рамках системы вузовского образования, то можно говорить о знаниях, умениях и навыках, способностях
т.е. о готовности специалиста», считая, что «педагогические вузы несут ответственность за освоение уже
исторически сложившихся, устоявшихся профессиональных знаний и умений» [2, с.22]. Думается, что
эти высказывания несколько противоречивы, если рассматривать «готовность специалиста» шире, нежели
только «усвоенность уже исторически сложившихся, устоявшихся профессиональных знаний и умений»,
поскольку компетентность не ограничивается информированностью, и компетенции являются характеристиками не предметных, а социальных действий. Если же рассматривать компетентность как способность
к актуальному выполнению деятельности [1], то это предполагает постоянное обновление знаний, владение и творческое переосмысление новой информации, оптимальное сочетание стандартных и нестандартных подходов для успешного решения профессиональных задач в конкретное время и в конкретных
условиях, что позволяет утверждать: без деятельностного подхода компетенции не являются валидными
оценочными критериями. Именно деятельностный подход реализует формирование и развитие основной
ключевой компетенции дипломированного специалиста – способности и умения учиться в течении всей
жизни.
Переход вузов РК на кредитную систему / технологию обучения задает ориентирующуюся на сферу
профессиональной деятельности компетентностную модель специалиста, представляющую собой описание набора компетенций выпускника вуза, определяющую к выполнению каких профессиональных функций он должен быть подготовлен, и какова должна быть степень его подготовленности к выполнению конкретной функции. В данных условиях, как никогда ранее, в СГПИ востребованы интерактивные методы и
формы, способствующие формированию и развитию у студентов навыков самостоятельного управления
своей деятельностью, как в процессе обучения, так и в других сферах студенческой жизни. На основе
результатов контрольных срезов (промежуточных и итоговых рейтинговых контролей) и анкетирования
студентов и преподавателей СГПИ особо следует выделить метод проектов, реализация которого создает
условия проблемности, сотрудничества, обеспечивает управление формированием и развитием индивидуально-психологических особенностей студентов, вовлеченность их в активную деятельность, отводя преподавателю роль фасилитатора, эксперта, консультанта. Изменение статуса и студента, и преподавателя
накладывает большую, по сравнению с традиционной системой отношений, ответственность на обоих
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субъектов педагогического процесса, характеризуется увеличением трудоемкости деятельности обеих
сторон. Но и студенты, и преподаватели отмечают ориентированность метода не только на интеграцию
фактических знаний, но и на их применение и, что особенно важно, на приобретение новых, зачастую путем самообразования. Это обстоятельство способствует смыслообразованию на этапе формирования основ
профессиональной компетентности будущего педагога. Находить смыслы в учебной деятельности, формулировать на их основе цели профессионального развития способны студенты, для которых образование
(на данном этапе – учебная деятельность) имеет смысл ценности, соответствует ценностно-смысловым
составляющим мировоззрения. Возникающая потребность в решении «задач на смысл» способствует профессионально ориентированному развитию и самореализации, готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. Применение интерактивных методов в организации внеучебной деятельности (н-р,
реализованные автором в 2008 году проект «ШПОР/школа педагогических олимпийских резервов», в 2012
году проект «Кластер образовательных программ «Парсек») стимулирует профессионально ориентированное самосовершенствование, саморазвитие, что является проявлением умения включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни и подтверждает положения Концепции LLL, согласно
которой осознанная потребность в постоянном развитии – это системообразующий фактор непрерывного
образования.
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қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты»
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Қазақстан республикасы
Аңдатпа
Бұл мақала авторы Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
мақсатында үш деңгейлік бағдарлама бойынша жүргізіліп жатқан курстағы іс-тәжірибесімен бөліседі
және жаңа жобаға өзіндік көзқарасын білдіреді.
Аннотация
В этой статье автор делится своим опытом о курсах повышения квалификации педагогов Республики Казахстан третьего уровня и выражает свое отношение к новому проекту.
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Abstract
The author of this article shares her experience about three-level programme which responds to support
professional development of the pedagogic staff of the Republic of Kazakhstan and expresses her point of view
to this project.
Білім беруді реформалауға шақырған үндеулер мектепті жастардың оқығысы келетін және оқи алатын орнына айналдыруға көмектесе алмағанын айтқан Кук-Сэйзер (2002ж.) оқушыларға осыған қалай қол
жеткізуге болатыны туралы әңгімеге қосылуды ұсынатын уақыт келіп жетті дейді 1.
Шынымен де, осы уақытқа дейін білім беру жүйесін жақсартуға байланысты қаншама реформалар
жасалды. Алайда соның бәрі негізінен мұғалімнің жұмысына ғана бағытталғаны жасырын емес. Ал осы
жолғы жаңалықтың ерекшелігі де сонда, тікелей оқушыға, «оқушы үнін» ұғуға арналуында.
ХХ ғасырдың басында Дьюи (1990 ж. ред) революция нәтижесінде қоғамның өзгергеніне қарамастан
мектептер сол қалпында қалғанын айтты 2. Дьюидің көптеген көзқарастары әлі де өзекті. Оқушы/мұғалім
өзара қарым-қатынасының маңыздылығы, «мектептегі рухани атмосфераны» өзгерту әрекеті және өзінөзі басқаруды қолдау сыныпта демократиялық оқытуды құру үшін қазіргі таңда да маңызды. Осындай
мәселелерді шешуде үш деңгейлік бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің
біліктілігін арттыру үшін жүргізіліп жатқан курстардың жалғыз менің ғана емес, осы курсқа қатысқан
барлық мұғалімдердің бұрынғы тәжірибесіне үлкен төңкеріс жасағаны сөзсіз.
Мұғалімдерді өзгермелі өмірге дайындауға бағытталған курс туралы толғанғанда «Бұл ән
бұрынғы әннен өзгерек...» 3. деп басталатын Шәкәрімнің ғажайып әнінің өлең жолдары ойға
оралады. Шынымен де, мазмұны да, құрылымы да ерекше, кәсіби серіктестік және өзара оқытуға
негізделген жеті модульден тұратын біліктілікті арттыру жүйесінің бағдарламасы «Теориялық экспедициялар: Адамдардың қалай оқитынын түсіну» мен «Өзін-өзі бағалау және өзара бағалауға» бағытталған екі
«бетпе-бет» кезеңі мен «Аутентикалық сыныптардағы тәжірибе», яғни мектептегі тәжірибелік жұмысты
қамтыды.
«Теориялық экспедициялар» деп отырған бірінші «бетпе-бет» кезеңінде Абрагам Маслоудың гуманистік
теориясы, Лев Выготскийдің әрекеттік тұрғыдан оқыту теориясы, Джон Дьюдің сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру идеясы, Джон Хеттидің метаанализі, талдау, жинақтау, қорыту, формативті бағалауды
жүзеге асыру сияқты бағдарламаның түйінді идеялары және оларды мектеп тәжірибесіне енгізу әдістемесі
қарастырылды 4.
Менің тренер ретінде байқағаным, бұрын өзім өткізіп жүрген екі апталық дәстүрлі курстарға
қарағанда бұл курстың ерекшелігі көп болды. Әрине, бұдан бұрынғы қызметімізде де тренингтер жүргізетінбіз, топтық жұмыс түрлерін де жиі пайдаланатынбыз. Алайда, дәл осындай жүйелі,
циклді бағдарлама, тиімді нұсқаулықтар болған жоқ.
3-деңгей бағдарламасы бойынша жүргізген күнделікті тренингтерді алдымен топта жағымды
психологиялық ахуал орнату мен түрлі шағын топтарға бөлуден бастап отырдық. Жиырмасыншы ғасырдың басында-ақ Дьюи айтқан «мектептің оқушылар «тобы» қатарға құрылған парталармен бөлінген орындарда отыру үшін құрылған көңілсіз орын болып табылатындығын» оқушы рөлінде
болғанда мұғалімдер жан-дүниесімен сезінгендей болды. Бұл жұмыстардың мақсаты-баланы оқытуда
бірлескен іс-әрекеттің, оқытудың табиғи тәсілі – диалогтің, мектептегі рухани атмосфераны өзгертудің,
өзін-өзі басқаруды қолдау арқылы сыныпта демократиялық оқытуды құрудың маңыздылығын түсіндіру
еді. «Ойлану, басқалармен көңілді және жемісті өзара әрекет ету арқылы тәжірибені байытуға» тиіс (1967;
122-бет) деген Стенхауздың пікірінше, мұғалімдер де, оқушылар да бірлескен пікір алысудан пайда табады. 3-деңгейге оқуға келген екінші санаттағы мұғалімдер, әрі көпшілігі жас мамандар болса да, түрлі
пікіралысулар кезіндегі топ мүшелерінің небір ойлы сөздері мен құнды пікірлерін естігенде риза
болдық.
Бұл оқудың бұрын-соңды болмаған ең басты жаңалығы - теория мен практиканың байланысында еді. «Кемеңгерлікті танудың үш жолы бар: Бірінші жолы – ойға салып пайымдау. Бұл – ең
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ізгі жол... Үшіншісі – тәжірибе жолы. Бұл – ең қиыны» дейді данышпан Конфуций. Сөйтіп, алғашқы
айдың «1-бетпе-бет» кезеңінде алған білімдерін іс жүзінде пайдаланып көру үшін, әр мұғалім өзінің
мектебінде бір айлық тәжірибеден өтті.
Қашықтықтан оқыту кезеңінде (мектептегі тәжірибелік жұмыс) бағдарламаның негізгі идеяларын тәжірибеде іске асыру мақсаты көзделді. Бұл кезең екі бағытта іске асырылды. Бірінші бағыт – өз
сыныбындағы тәжірибеде жаңа тәсілдерді қолдану, ол бірінен соң бірі жүретін сабақтар топтамасының
алдын ала жасалған жоспары бойынша оқытуды қамтыды. Екінші бағыт – бірінші «бетпе-бет» кезеңінде
алынған «Қашықтықтан оқыту кезеңінде мектепте орындауға арналған тапсырмалармен» жұмыс істеу.
Мұғалім іске асыратын оқыту мен оқудағы өзгерістер мектептегі тәжірибесі кезінде жүйелі бағаланып
отырды. Сонымен қатар, білім беру порталындағы форум арқылы мұғалімге тренер тарапынан қолдау
көрсетілді (синхронды емес оқыту). Бұл- бір қарағанда күнделікті әр мұғалімнің жүргізіп жүрген
әрекеттері, бірақ солар ғылыми тұрғыдан жүйелі түрде қарастырылды. Әр мұғалім үлкен жауапкершілікті
сезінді және осындай жұмыстың өз тәжірибесін жетілдіру үшін ауадай қажет екенін түсінді. Кез келген
мұғалім өз сыныбының зерттеушісі болуы керек екенін, сабақтың тиімділігін арттыру үшін әр мұғалім
алдымен өз тәжірибесіне сын көзбен қарап, нені өзгерту керек екенін ұғынды. Әрине, бұрын мұндай
іс-әрекетке дағдыланбаған мұғалімдер үшін де, біз үшін де тәжірибенің қиындық тудырғаны жасырын емес.
Атақты Томас Эдисонның: «Цивилизацияның ең маңызды мақсаты- адамды ойлауға үйрету» деген
және Маслоудың: «Когда меняется философия мышления, меняется все» деген сөздерінің маңызы зор.
Рефлективті оқытуға арналған Дьюидің «Біз қалай ойлаймыз?» деген еңбегі мен Шонның зерттеулеріне
орай мектептегі тәжірибе «іс-әрекеттегі толғаныс», одан кейінгі үдеріс, яғни 2-бетпе-бет кезеңі «ісәрекеттен кейінгі толғаныс» ретінде де сипатталды 5. Осы кезеңде мұғалімдер мектеп тәжірибесі туралы
кері байланыс кезінде мынадай ойлар айтты:
- «Дәстүрлі оқытудан арылу – өмір талабы екеніне көзіміз жетті»
- «Енжар оқушымыз ашылды» (көпшілігінің пікірі)
- «Топтық жұмыстар, диалогтік оқыту әдістері оқушылардың ерекше қызығушылықтарын тудырды»
- «Қызығушылық бар жерде білім бар»
- «Балалардың арасында еліктеушілік пайда болды»
- «Баланың дамуына ерекше ықпал жасайды екен»
- «Адамның өз-өзіне есеп беруі»
- «Қозғалыс бар, қозғалыс бар жерде ойлау, даму бар».
Кез келген жаңа істің, реформаның кедергілерге кездесетіні тарихтан мәлім. Мектепте
«ынтымақтастықты сезінген жоқпыз» деген мұғалімдер де болғаны жасырын емес. Бұл- адамдардың кез
–келген жаңалыққа алғашында үрке қарайтын болмысынан шығар.
Оқыту мен оқудағы өзгерістер туралы өздігінен және өзара рефлексия жасауға, олардың баланы
оқытуға және оның түсінігін дамытуға ықпал ету деңгейін белгілеу мақсатында бұл өзгерістер нәтижелерін
өздігінен және өзара бағалауға бағытталған қорытынды «бетпе-бет» кезеңі ең күрделі кезең болды.
Екінші «бетпе-бет» кезеңінің алғашқы үш аптасында формативтік, қорытынды аптасында жиынтық
бағалау арқылы мұғалімдерге портфолио жасауға көмек көрсетілді.
Блумның таным баспалдағы негізінде қарастырсақ, бағдарламаның 1-«бетпе-бет» кезеңі білу, түсінуге,
қашықтықтан оқыту кезеңі қолдану, талдауға, ал екінші «бетпе-бет» кезеңі жинақтау мен қорытуға, соңғы
кезеңі бағалауға сәйкес ұйымдастырылды. Мұғалімдердің осы таным баспалдағының жоғары деңгейіне
жетіп, жаңа жобаның идеясын толық меңгерген, рефлективті практик , оқушы үнін жүрекпен ұға білетін
ұстаз болуы- басты мақсатымыз.
Бағдарламаның күтілетін нәтижесіне сәйкес, топ мұғалімдерінің бойында курс соңында:
• Бағдарламаның негізін құрайтын жеті модуль бойынша тұжырымдамалық түсіну негіздері және
тәжірибелік дағдылары қалыптасты;
• Мұғалімде өз тәжірибесі туралы сыни тұрғыдан ойлану, (рефлексия) өзін-өзі жетілдіру
дағдылары дамыды;
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• Мұғалімдер оқушыларды білім алуға тарту үдерісін жандандыру әдістемесін меңгерді;
• Мұғалімдер кәсіби қоғамдастық аясында белсенді жұмыс істеуге үйренді.
Бұл курстың маңыздылығы - мұғалімдердің біліктілігін арттырумен ғана шектелмеді, әр
адамның бойындағы құндылықтарының, адами болмысының шыңдалуына ықпал етті десем
артық айтқандық емес. Сан рет естіген «Оқу-инемен құдық қазғандай» деген сөздің шынайы мәнін
енді түсініп, нағыз оқудың дәмін татты.
Заманынан асып туған кемеңгер, кезінде А.Байтұрсынұлы «Қазақтың бас ақыны» деп баға берген, ал
бүгінгі таңда адамзаттың ақыл-ойының ірі тұлғасы, ақылдың ақынына айналған, тағылымы білімнің де,
тәрбиенің де қайнар бұлағы Абай:Үш – ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы
жүрек» деп, толық адамның қасиеттерін санамалап берді 6. Оқытуға деген жаңаша көзқарасқа негізделген
жаңа жобаға қатысу барысында осы үш қасиет мұғалімдердің де бойларынан табылғаны анық. Олай
дейтінім, алғашқы «бетпе-бет» кезеңіндегі теориялық экспедициялар кезінде мұғалімдер даналықтың
белгісі - нұрлы ақылға сүйеніп, бәрін зердеге тоқыса, мектептегі тәжірибе кезінде алған білімдерін шынайы қолданып көруде оларға төзімділік үшін ыстық қайрат жәрдем берді, ал соңғы кезеңде барлық ісәрекеттерін талдап, бір-біріне қолдау көрсетіп еңбектенуде адамгершіліктің алғышарты - жылы жүрекке
жүгінді.
Осы ойды курс бағдарламасындағы зерттеуші ғалымдардың пікірімен сабақтастыратын болсақ,
мұғалімде Шульман «үш көмекші» деп атаған «Бас - Кәсіби түсінік, Қол- Оқытудың тәжірибелік дағдылары,
Жүрек - Кәсіби тұтастық» болған жағдайда ғана оқыту сапалы болып саналатыны мұғалімдердің де,
тренерлердің де көкейіне қонды.
Болашақта қазақ-британ жобасы бойынша әзірленген Бағдарлама материалдарын ұлттық
құндылықтарымыз - Мағжанның тұнып тұрған педагогикасына, Ахметтің әдістемесіне, Жүсіпбектің психологиясына сүйене оқытсақ, бұл бағдарламаның құндылығы артпаса, кемімес еді, біз ұтпасақ, ұтылмас
едік.
Рухани құндылықтарымыз кенжелеп тұрған қазіргі заманда келешек ұрпақты адалдыққа,
имандылыққа, еңбекқорлыққа, толеранттылыққа, сындарлы ойлай білуге тәрбиелейтін ұстаз
ұлағатты болмайынша, қоғамның, мемлекеттің өсіп-өркендеуі мүмкін емес! Осы жолда бар
қиындықты еңсеріп, жаңа сүрлеу салған алғашқы лектегі ұстаздар қауымына ақ жол! Жарқын
жолдағы жаңа бастама жалғасын тапсын!
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Аңдатпа
Мақалада мектеп мұғалімдерінің ғылыми-зерттеу потенциалын қалыптастыру тәжірибесінің
нәтижелері қарастырылған және аталмыш құбылыстың даму болашағы тұжырымдалған. Мұғалімде
ғылыми-зерттеу іс-әрекетімен айналысу қажеттілігі пайда болу шарты ретінде оның маман позициясынан зерттеуші позициясына ауысуы табылады. Сонымен қатар, ол өзінің білімі мен іскерлігін нығайту,
өз тұлғасының даму жолында өз бетімен жұмыс жасауды үйрену қажет.
Аннотация
В статье рассматриваются результаты опыта формирования научно-исследовательского потенциала
учителей школ, а также формулируются выводы для перспектив в его развитии. Значимым условием
возникновения потребности в научно-исследовательской деятельности у учителя – это переход его с позиции специалиста на позицию исследователя. Но вместе с этим он должен овладеть и опытом самостоятельной работы над обогащением своих знаний и умений, над развитием своей личности.
Abstract
In the article the results of the experiment of forming high school teachers’ research potential are examined,
also conclusions for the future development of the sought phenomenon are drawn. Important terms for origination
of a need to research of the teacher is a move from the position of specialist into the position of the researcher.
But along with this, the one must acquire an experience of independent work on enrichment of one’s knowledge
and skills, on development of the personality.
Қазіргі қоғамдағы мұғалім өз жұмысын сәтті атқару үшін кәсіби іс-әрекетінің көптеген түрлерін бірге
алып жүруі қажет. Мұғалімнің ғылыми-зерттеу жұмысы кәсіби іс-әрекетінің қосалқы бөлігі. Ғылымизерттеу іс-әрекетіне деген кәсіби қызығушылық мұғалімнен таңдамалы іс-әрекет пәніне баса назар аударуын талап етеді. Оның ғылыми-зерттеу потенциал қалыптасу дәрежесі өзінің бойындағы қабілеттілігін,
мүмкіншіліктерін пайдалануға, кәсіби жоспарлары іске асуында, ықпалын келтіреді деуге болады.
Мұғалімдердің шынайы тәжірибесінде орын тапқан оқу және тәрбие жүктемесінің ауырлығы, оларға
оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын толық және тиімді атқаруға кедергі жасайды. Тараз
қаласындағы № 47 орта мектебінде тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстары шеңберінде (өткізілген
сауалнама, бақылау, педагогикалық жағдаяттарды талдау нәтижелері) ғылыми-зерттеу жұмыстарымен
айналысуда өз кәсіби іс-әрекетіне жөнді қатысуы төмен дәрежеде қалыптасқан, мамандығына тұрақты
қызығушылығы жоқ мұғалімдер көптеген қиындықтармен кездесетінін көрсетті. Сондықтан, біз өз
мақсатымыз ретінде мұғалім тұлғасын және оның ғылыми-зерттеу потенциалын нығайтатын факторларын зерттеуге бет бұрдық. Мұғалім тұлғасының зерттеу қабілеттілігін анықтау мәселесіне көптеген шет
мемлекеттік ғалымдары да көңіл бөлген. Ғылыми-зерттеу үдерісіндегі мұғалімнің бас рөлінің аса терең
негіздемесі М.Барбер және М.Муршед зерттеуінде көрініс тапқан [1, 7-60-б]. Сол мақсатпен ғалымдар
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бақылау, сұрау, өзіне талдау жасау нәтижелерінде алынған тұлғаның көптеген түрлі көрсеткіштерін
бір қажетті минимумға алып келуіне мүмкіндік беретін әдістерді қолданды. Демек, мұғалімдердің
құндылықтары, саналы түрде ұғынған қызығушылықтары олардың кәсіби қажеттіліктерін алдын-ала
белгілеп, іс-әрекеттерінің нақты түрлерінде нықталып қалады.
Қалыптастырылып жатқан тұрақты қызығушылық бір қалыпты кәсіби мінез-құлықты қамтамасыз
етуіне, оны ситуациялық жағдайлардан тәуелсіз болуына мұмкіншілік тудырады. Сондықтан, ұстаздардың
ғылыми-зерттеу потенциалын жоғарлатуға қажетті көмек көрсету мақсатында бастысы олардың
кәсіби қызығушылықтарын анықтауды көздедік. Суалнама құрылымы мотивациялық, білімділік және
рефлексивтік бағыттарындағы мұғалімдердің ғылыми-зерттеу іс-әрекеттеріне дайындығын көрсететін
15 көрсеткішті қамтиды. Сауалнама нәтижелері бірнеше тәжірибелік маңызды тұжырымдамаларды
қалыптастыруға мүмкіндік берді:
- өз біліктілігін жоғарлату мақсатында сауалнамадан өткен 36% мұғалімдер арнайы біліктілікті
жоғарлату курстарға, семинарларға қатысуды көздесе, 49% санатын жоғарлатуды артық көреді, ал тек
15% магистратура бағдарламасы бойынша оқуға талпынады. Яғни, мұғалімдер үшін ғылыми-зерттеу
жұмыстарында басты мотивациялы фактор болып жалақы көтерілу мүмкіндігі мен кәсіби беделін
жоғарлатуын көреді;
- кәсіби іс-әрекет барысында мамандығы бойынша қажетті білім деңгейін жүйелеу және жетілдіру,
кәсіби біліктіліктері мен дағдыларды қалыптастыру жұмыстарымен 78% мұғалім айналысамын деп
есептесе, бойындағы мамандыққа қажетті тұлғалық қасиеттерді дамытуға 18% тырысады, ал жеткіліксіз
қабілеттерін қалыптастыруда ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізіп жүргенін 4% растайды;
- өз кәсіби маңызды қасиеттерінің және ғылыми-зерртеу жұмысына қызығушылығының арттуын
24% мұғалімдер кәсіби іс-әрекет үдерісінде, 64% арнайы мектеп семинарлары мен курстар барысында
бақыласа, өз-бетінше жұмыс уақытында тек 9% айқындайды, аталған сұраққа жауап беруге 3% қиналды.
Осымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарын өз-бетінше жүргізуге сауалнамаға қатысқандардың 50%ғана дайындығын анықтады;
- кедергі факторлар тарапынан ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне тұрақты қызығушылығының болмауын
37%, істерінің нәтижесінің төмендігін 38% және өзін төмен бағалауы мен сенімсіздігін 11% айқындады. Өз
нұсқасын білдіргендердің ішінен әлеуметтік міндеттерінің көптігін 9% көрсетсе, жанұялық мәселелерін
5% атады. Осыған қарамастан, мамандығына және жұмысына қанағатсыздығын тек 3% мұғалімдер растады;
- басым мақсат тізімін сатылық орналастыру тапсырмасында жақсы төлем ақы мен тұрақты жұмыс
орны 1 орынды, жұмысқа қызығушылық пен шығармашылық мүмкіндіктері 2 орынды, ұстаздықтың
қоғамдағы жоғарғы беделі мен тұлғалық мүмкіндіктеріне сәйкестігі 3 орынды бөліссе, қоғамға пайда
келтіру 5 орынды иеленді;
- мұғалімдердің пікірінше ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік жүргізудің жеке пішіне
қарағанда топтық пішіні озық нәтижеге жеткізеді. Ал ғылыми-зерттеу үдерісіндегі өз рөлін орындаушы
ретінде 72%, ұйымдастырушы ретінде 12%, басқарушы ретінде 16% мұғалімдер көздейді;
- ғылыми-зерттеу аймағында пәндік бағытының үстемдігі байқалады, екінші орында ақпараттықкоммуникациялық технологиялар, үшінші орында тіл үйрену мен педагогикалық-психологиялық
шеберлік мәселелері қызықтыратынын анықтадық.
Жеке көзқарас пікір ретінде мұғалімдер ұжымының кәсіби іскерліктерін жоғарылатуына бағытталған
мектеп ішіндегі ғылыми-зерттеу жұмысының жүйесізділігін атап өтуге болады. Алынған барлық
нәтижелер мен қорытындылар, бастапқы позицияларды анықтап, мектеп ұжымымен ары қарай жұмыс
жүргізуде ескере отырылды. Мұғалімдердің ғылыми-зерттеу потенциалы, ғылыми білімге деген тұрақты
қызығушылықпен қатар, оны иелену құралдарынан да қамтиды. Бұл жерде әңгіме тек қысаң сұрақтар
шеңберінде біліктілікті арттыру ғана емес, ал барлық педагогикалық кадрларды алдынғы жаңа технологиялармен қаруландыру, негізгі шарты болып «барлығына, үнемі, барлық жерде» білім алуға ұмтылу
болып табылады. Әрине, қойылып отырған шарт көп шығындығымен сипатталғандықтан оны іске асы-
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ру қиынға түседі. Бұл педагогикалық ұжымның жеделдетілген даму механизмі құрулуына әкеліп соқты,
кіші қауымдастықтар жүйесі қалыптасты олар белгілі кәсіби ерекшеліктеріне сүйене отырып, өзгеше
даму траекториясын құрды. Мысалы, сынып жетекшілер бірлестіктері, жас маман бірлестігі және т.б.
Педагогикалық құрылымның үште бір бөлігі сыни тұрғыдан ойлау технологиясын меңгеріп, оны оқу
тәрбие үдерісінде қолдануда.
Ғылыми-эксперимент жұмысындағы педагог кадрлармен «Педагогикалық шеберлік және
педагогикалық инновация», «Мұғалімдердің зерттеу мәдениетін қалыптастыру» курстары жүргізілуде.
Бұл ретте атқарылатын жұмыстардың негізгі бағыттары анықталды:
- ақпараттандыру бағыты - жаңа технологияны таныстыру, оқу үрдісінде пайдалануға көмектесу;
- диагностикалық бағыты - қажеттеріне қарай білім жетілдіру, үздіксіз дамыту, мұғалімдер
сұраныстарын болжау, шеберлік пен шығармашылықты, біліктілікті диагностикалау;
- кәсіби біліктілікті көтеру - арнайы курстар өткізу, белгілі бағыттар бойынша білім жетілдіру, дамыту, қосымша консультациялар өткізу, педагогикалық оқулар ұйымдастыру;
- жаңашылдық және эксперименттік бағыт - эксперименттік-тәжірибе жұмыстарын жүргізуді
ұйымдастыру, ғылыми ойларды енгізу, авторлық бағдарламалар мен әдістемелік нұсқаулар дайындауға
көмектесу;
- қолдану, ынталандыру бағыты - мұғалімді еңбегіне және деңгейіне қарай марапаттау.
Арнайы курс оқу барысында мұғалімдерде өз бетімен білім алу ғана емес, сонымен қатар, ғылымиізденіс жұмыстарын жүргізу дағдаларын қалыптастыру қажет. Курс оқу барысында педагогикалық
үрдістің түрлі құбылыстары философия, әлеуметтену, педагогика, психология т.б.салааралық позицияларынан қарастырылады. Мұның бәрі педагогикалық тәжірибе алмасып, болашақта педагогикалық ісәрекетті ғылыми-зерттеу негізінде ұйымдастыруға мүмкіндік тудырады.
Педагогикалық ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің әдістемелері мен процедураларын меңгеруі мұғалімнің
өз әлеуметтік ортасымен өз еңбегінің мән-мағынасын терең түсінуін талап етеді [2, 272-б]. Мұғалімнің
ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне ықпал ететін негізгі фактор ретінде оның оқушыларға деген қатынасы
болатындығын атап өту керек. Өйткені аталмыш фактор, мұғалімнің кәсіби іс-әрекеті сәтті болуымен
байланысты.
Біздің зерттеуіміздің тағы бір айтарлықтай қорытындысы ол, ғылыми-зерттеу іс-әрекеті бір қолжетпес,
тек болашақта ғана болатын іс ретінде қарастырмау керек. Сондықтан, мұғалім, кәсіби ортасында атқарып
жатқан барлық істеріне сыни көзқараспен қарап, үнемі кәсіби ізденісте болу қажет. Зерттеуші-мұғалімнің
бойында өзін-өзі жетілдіру, сапасы жоғары білім беру қажеттілік болу керек. Сонда мұғалімнің ғылымизерттеу іс-әрекеті тек сандық көрсеткіштерімен бағаланып қана қалмайды.
Ғылыми-зерттеу потенциал қазіргі мұғалім тұлғасының жалпы қасиеттер, қатынасы, әрекеттері
құрылымында қалыптасады. Оның кәсіптік деңгейін анықтайтын көптеген қабілеттер жиынтығын
құрайды. Ғылыми-зерттеу көрінісі болып жеке танымдық және тәжірибелік міндеттерді шешу негізіндегі
өзгерістерге қол жеткізу процесі табылады:
– өзгерістерді енгізуге талап ететін проблемалық сұрақтарды іздеу. Бұл кезең бірнеше жеке міндеттер
шешуін табуға мүмкіндік береді деуге болады (проблемалық сұрақтың күйін нақтылау, маңызды
қасиеттер мен қатынастарды анықтау, оларды бағалау, түрлі жағдайларды тудыратын себептерді ашу,
мұғалім алдында ақпарат негізінде ұйымдастырылған жаңа педагогикалық үрдістің мақсатын нақтылау,
күткен нәтижесінің нобайын құру, мұғалімнің алдыңғы алынған жағдай нәтижелерін зерттеу барысында,
мәселені шешуге бағытталған сұрақтарды анықтауы). Көрінген кәсіби мәселені шешу барысында кейбір
сұрақтардың жауабы жеңіл табылуы, ал кейбір сұрақтардың жауабы біркелкі емес болуы мүмкін. Онда
соңғы сұрақтар мәселені шешуде басты шарттар болып табылады. Қалған сұрақтар жиынтығы тек зерттеле бара шешімі табылатын басты проблеманы құрайды. Бірінші кезеңнің міндеті - шешім нәтижелерінің
синтезі: күйін бағалау – мәселені айқындау – мақсатты тұжырымдау (күткен нәтиже) – табиғи шарттарды
ескеру (басты мәліметтер) – іздейтін деректерді анықтау – тәлімгер және пікірлестерді іздеу – зерттеу
процесінің қатысушыларымен этикалық сұрақтарды шешу;
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- педагогикалық шешімдерді қабылдау және өзгерістер процесін жоспарлау. Берілген стратегияны
іске асыру негізі болып мақсатқа жету құралын таңдау болып табылады. Мұнда бірқатар педагогикалық
шешімдер қабылдану қажет: көкейкесті әдеби көздерін талдау, іс-әрекеттің мағынасын мақсатына сәйкес
нақтылау, әдістерді, ұйымдастыру формаларын таңдау, зерттеу процесінің кезеңдерін анықтау, сапалы кері байланыс орнату жолын айқындау. Қойылған міндетті шешу жобасына бағытталған зерттеу
процесіне қатысушылардың іс-әрекетін жобалау, басқа білім беру субъектілермен қарым-қатынастарды
басқару, оқу-тәрбие үрдісінің шаруашылық-техникалық және ресурстық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
- қойылған міндетті шешу жоспарын практика жүзінде іске асыру, рефлексия және педагогикалық
жүйеге кіретін өзгерістер жәйлі қорытындылар тұжырымдау. Зерттеу көрініс жүйелігі орынды
педагогикалық өзгерістермен қамтамасыз етіледі. Басқаша айтқанда кәсіби іс-әрекетке тікелей және тікелей
емес тигізетін әсері, өз іс- әрекетінің пікірлес әріптестерінің іс-әрекеттерімен келісілу. Айтарлықтай ерекше көңіл педагогикалық әсерінің барлық кезеңдеріне сәйкес іріктелген зерттеу ақпараты ағысын қадағалау,
оның логикалық өңдеуі, талдау, ретке келтіру, шешіліп жатқан сұрақ ерекшеліктеріне және әрекет жоспарына сай құрылымына бөлу. Зерттеу әрекеті шеңберінде ынтымақтастық ұстанымын айқындайтын
ақпаратты бағдарлама құру.
Зерттеу жоспары бірқатар операциялық процедураларын жасау арқасында іске асады. Ол мұғалімнің
болмысын байланыстар мен қатынастар жиынтығы ретінде ұйымдастырады. Оның бойында қажетті
қасиеттер мен қатынастарды қалыптастырады, іздену әрекетін ынталандырады. Мұнда қабылданған
шешімдердің дұрыстығы тәжірибе жүзінде, диагноз, мақсаты, өзгерістер жобасы және нәтижелерді талдау деңгейлерінде тексерілінеді. Сонымен, мұғалімнің бастапқы ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ынталандыратын факторы ретінде оқушы тұлғасымен байланысты ізденіп отырған педагогикалық нәтиже болады.
Педагогикалық нәтижеге жету қажеттілігін, жету қажеттілігімен байланысты іс-әрекетін, оған жету жолында кездесетін кедергілер мен жәрдемдердің себептерін іздеу әрекеттері мұғалімнің ғылыми-зерттеу
потенциалын қалыптастырады.
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ПОИСК НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЦА НОВОЙ ФОРМАЦИИ
Шоканова Л.Ш.
ГУ «Отдел образования акимата г. Лисаковска»
Республика Казахстан
Аңдапта
Мақалада Қазақстан Республикасының білім модернизациясы жағдайында мұғалімдердің кәсіби
дамуының өзекті мәселелері қарастырылады. Қазіргі заманғы менеджердің басқарушылық қабілетін
қалыптастыруға ерекше назар аударылады, менеджмент типологиясы бойынша сұрақтар қарастырылады.
Автор білім процесін толық және жеке педагогикалық кадрлардың біліктілігін көтеру сұрақтарын
басқаруда өзінің теориялық және практикалық көзқарасын ұсынады. Басылымның негізгі идеясы:
ҚР білім жүйесіндегі болып жатқан инновациялардың нәтижелік жағдайы ретінде мақсатты жүйелі
менеджменттің қажеттілігі.
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы профессионального развития педагогов в условиях
модернизации образования Республики Республика Казахстан. Особое внимание уделяется формированию управленческих качеств современного менеджера, рассматриваются вопросы типологии менеджмента. Автор представляет собственную позицию теории и практики управления образовательным
процессом в целом и вопросами повышения квалификации педагогических кадров в частности. Основная
идея публикации: необходимость целенаправленного системного менеджмента как условие результативности происходящих инноваций в системе образования РК.
Abstract
The professional development of teachers is a crucial problem which is taken in the article in the context
of the modernization of the Republic of Kazakhstan education. Special attention is given to management quality
formation of a modern manager. Problem of management typology are considered. The Author presents his own
position of theories and practical management of educational process and problems of professional development
of the pedagogical personnel. The main idea of the publication is to show the necessity of purposeful management system as effectiveness of innovations in the educational system of the RK.
В данной статье речь пойдет о функциях менеджера - руководителя подразделения, обеспечивающего
реализацию на тактическом уровне всех новообразований, происходящих в условиях перехода к 12-летней школе и новых форм системы повышения квалификации. И от того, как он (менеджер среднего звена,
управляющий методической службой) поведет себя с точки зрения профессиональной, зависит уровень
профессионального развития учителя и, соответственно, качество образовательных услуг.
Стратегическая задача менеджера образовательной системы – обеспечение руководства и координация деятельности участников педагогического процесса по достижению высокого качества образования. В
распоряжении менеджера множество альтернативных уровней принятия управленческих решений:
- ситуативный (инициатива и свобода действий в определенных ситуациях);
- стандартизированный (обычные повседневные проблемы решаются менеджером традиционным,
стандартным способом).
Задача менеджера при этом «уловить» проблему и взять на себя ответственность за ее решение;
-инициативный (менеджер творчески подходит к решению проблемы на основе новых и проверенных
опытом идей, делает прорыв в неизвестность);
-инновационный (менеджер находит новый способ понимания непредсказуемых проблем, решение
которых требует от него нового мышления).[1, с. 4]
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Деятельность менеджера личностно направлена и подчинена философии сотрудничества, взаимодействия и рефлексивного управления. Основополагающим условием индивидуального выбора ценностей
профессиональной деятельности является образовательная среда города Лисаковска.
Основные принципы организации образовательной среды:
- коллективное проектирование и осуществление замысла образовательного взаимодействия;
- целостность и преемственность в логике и содержании различных форм развития профессиональной
компетентности менеджера;
- стимулирование любой образовательной активности.
Профессиональное развитие педагогов и менеджеров организаций образования осуществляется через различные организационные формы: семинары – вебинары на базе инновационных школ различной
типологии, погружения, рефлексия, методологические, консультационные, управленческие стажировки,
индивидуально - консультационные пункты, диссеминационный форум (обобщение и распространение
управленческого опыта).[2, с. 24]
Образовательная среда является субъектом изменений. В ней происходит осмысление инновационной
практики управления, в ней же находится модус индивидуальных изменений.
Развитию менеджеров образования способствует поиск новых механизмов изменения управленческой
деятельности. А ведущим фактором управленческой культуры можно рассматривать научный подход к
образовательной деятельности. Творческое саморазвитие менеджера основывается на функциональном
содержании его деятельности, организации рефлексивного взаимодействия с социумом.
Стратегический менеджмент как управленческая теория и практика диагностирования, проектирования и продуцирования результата, соответствующего глобальным целедостижениям субъекта управления,
как область научного познания может сыграть существенную роль в становлении управленца новой формации.
Существует 5 подходов к управлению образованием: традиционный, научный (соответствие стандартам), потребительский (потребитель определяет качество), демократический (организации образования
приносят пользу региону), менеджерский (образованием должен быть удовлетворен клиент).
В условиях малого города целесообразен подход, соединяющий все вышеперечисленные составляющие. И все же, учитывая процессы модернизации, связанные с ориентацией образования на результат, мы
отдаем предпочтение демократическому и менеджерскому подходам, при которых на уровне мезоуровня
(в рамках региона, города) должны обеспечить высокое качество образования, содействовать продуктивной деятельности педагогических коллективов города по формированию поликультурной, творческой
личности, готовой к самореализации, освоению образовательных программ.
В бифуркационный период менеджеры различных звеньев образования (руководители отдела образования и его подразделений), являясь организаторами педагогической системы, воздействуют на
управляемые субъекты непосредственно и опосредованно – путем оказания влияния на условия развития
профессиональной среды, подпитывая ее и продуцируя на результирующие процессы.
Проектируя управленческие действия по реализации Программы развития образования в условиях
малого города, мы определили приоритеты городской образовательной политики, механизмы их реализации и спрогнозировали ожидаемый результат: формирование личности, имеющей опыт самоопределения,
самореализации в учебной и социальной средах, способных к освоению образовательных программ в непрерывном режиме.3.
Эффективность управленческого воздействия увеличивается благодаря вместимости и пространственно- временной локализованности взаимопроникающих ниш городской среды: экономических, социальных и культурных.
Так, на микро – и мезоуровне реализуется преобразовательная политика по претворению Госпрограммы развития РК до 2020 года в условиях малого города.
Модернизация образовательных процессов в условиях перехода к 12-ти - летнему образованию - 1-ое
приоритетное направление на пути к ожидаемому результату – высокому качеству образования. Для того,
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чтобы внедрять современные технологии обучения, инновационные образовательные программы, укреплять материально - техническую базу, мы осуществляем на инструментальном уровне взаимодействие
субъектов управления с социумом. Ресурсное обеспечение - 2-ое приоритетное направление деятельности
отдела образования. Образование - своего рода капитал, инвестируемый в человеческие ресурсы. Поэтому
мы обучаем педагогический персонал на курсах, тренингах, семинарах, определив цели развития профессиональной компетентности управленческого и педагогического корпуса. Многие проекты инновационного типа ориентированы на развитие социального партнерства между образовательными учреждениями
и другими организациями и фондами, заинтересованными в развитии образования: ОО «Общественно
активная школа», «Корпус мира», «Ассоциация инициативных школ», «Ассоциация учителей школ с русским языком обучения». Осуществляется внедрение эффективных форм дошкольного образования – оказание частных образовательных услуг, работа по договорам с семьями. И здесь срабатывает один из принципов финансово – экономического обеспечения - сочетание бюджетного финансирования с развитием
внебюджетной деятельности.
Мы как жители малого города имеем уникальную возможность в процессе модернизации образования
сделать человеческие ресурсы ключевым фактором. И для этого ищем собственные пути решения задачи управления педагогической средой. Сегодня в системе образования нашего города функционируют
различные типы образовательных учреждений. Конкурирующая способность школ находится в прямой
зависимости от инновационного потенциала педагогической среды. Сильным средством стратегического
управления видится инновационная и информационная среда, а важнейшим регулятивом стратегического
видения существующих проблем – человеческая личность. Поэтому наши управленческие действия направлены на инициацию школьных менеджеров к поискам образовательных новаций, на изучение вопроса
адаптации данной новации в местной системе образования, на осуществление технологичного педагогического процесса, развитие информационной среды, апробирование эффективных современных приемов
педагогического менеджмента, направленного на достижение качественного образования, ориентированного на результат. Одно из важных управленческих действий – организация информационной открытости
для всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей. Создание городской
локальной сети, взаимодействие со средствами массовой информации (радио «Рауан», телевидением «Акцент», газетами «Лисаковская новь», «Бизнес–пресс») обогащает не только образовательную среду, но и
сопредельные с ней социальные сферы города.
Для реализации управления учебно-воспитательным процессом мы применяем технологию познавательно – целевого анализа и моделирования, которая учитывает условия быстрой изменчивости внешней
среды и позволяет прогнозировать наступление проблемной ситуации и принимать меры по снижению
степени неопределенности и риска.[4, с. 32]
Цель такого подхода - выявление ключевых факторов, характеризующих степень взаимодействия объекта и внешней среды, установление причинно – следственных связей между ними, то есть какие взаимовлияния оказывают факторы друг на друга в результате их взаимодействия.
Адаптировав западные технологии бизнес – менеджмента, изучив методологию PEST – анализа, SWOT
– анализа, мы, остановились на последнем, то есть рефлексию управленческих действий осуществляем
на основе SWOT – анализа, выявляем факторы, представляющие возможности внешней среды и оказывающие позитивное влияние на развитие образования, определяем угрозы для городской образовательной
сферы, оцениваем созидательные возможности и разрушающие угрозы внешней среды и «упаковываем»
управленческие решения и действия в SWOT – матрицу, определив таким образом 3-ье приоритетное направление в нашей работе – эффективное управление образовательными процессами в условиях проектирования 12 – летнего образования.[5, с.74]
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SWОT- матрица:
Возможности

Угрозы

1. Областные, республиканские, международные
научно-практические
конференции.
2. Конкурсы педмастерства.
3. Сотрудничество с
Департаментом образования, облИПК и ПРО,
РИПКСО.
4. Сотрудничество с социумом.

1. Непомерное количество информационной и статистической отчетности в горизонтальные и вертикальные структуры.
2. Несвоевременное информирование о предстоящих внеплановых мероприятиях областного, республиканского масштаба.

Сильные стороны
1. Наличие в городе креативных педагогов.
2. Наличие партнерских
отношений с вышестоящими организациями,
городскими учреждениями образования.
3. Применение педагогами инновационных технологий в УВП.
4. Интенсификация УПД
учащихся через введение
профильных курсов,
спецкурсов.
5. Развитие общепедагогических, узкопредметных компетенций
педагогов.

Поле СИВ
Стратегия использования СИВ:
Инициировать участие креативных педагогов
в НПК, конкурсах педмастерства (высокая степень вероятности реализации).
Распространять опыт работы учреждений образования через проведение обучающих семинаров в сотрудничестве с облИПК и ПРО (высокая степень вероятности реализации).
Лицензировать авторские работы – спецкурсы,
курсы по выбору (средняя степень вероятности
реализации).
Осуществлять разработку авторской продукции по развитию узкопредметной компетенции
(высокая степень вероятности реализации).

Поле СИУ
Стратегия использования СИУ:
Обеспечить рациональное распределение времени при выполнении
срочной информации
на субъектном уровне
(средняя степень вероятности реализации).

Слабые стороны
1. Слабая материально –
техническая база.
2. Несвоевременное обеспечение учебно – методической литературой.
3. Низкая внутренняя
мотивация педагогов.
4. Низкая финансовая
культура управленческого персонала.

Поле СЛВ:
Осуществлять поиск внебюджетных средств
укрепления материально – технической базы
(низкая степень вероятности реализации).
Обеспечивать оперативную взаимосвязь с
Департаментом образования, базисным магазином по обеспечению учебно – методической
литературой (средняя степень вероятности
реализации).
Выработка системы морального и материального стимулирования, руководство в работе
с педагогами объективного диагностического
инструментария.
(средняя степень вероятности реализации).
Проведение обучающих семинаров по организации финансовой, лицензионной деятельности
(высокая степень вероятности реализации).

Поле СЛУ
Стратегия использования СЛУ:
Проектирование управленческой деятельности с
учетом приоритетных
направлений (высокая
степень вероятности
реализации).
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Далее выстраиваем проблемно – ориентированную модель управления. Инициация педагогической
среды на модернизацию подсистем – одна из важнейших задач образовательного менеджмента. Без конструктивного взаимодействия и сотрудничества образовательных учреждений всех типов, видов и различных форм собственности, являющихся одной из движущих сил развития инфраструктуры города, ее
невозможно решить.[6]
Педагогическая диагностика (системная, целенаправленная) – один из сильнейших инструментов эффективного управления качеством образования. С этой целью разработана и лицензирована на областном
уровне Комплексно-целевая программа диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов
(лицензия №1008, серия КСТ,г.Костанай), способствующая алгоритмизации управленческих действий.
Цель диагностики – установить соответствие реальных достижений учащихся требованиям ГОСО
–2002 и профессиональное соответствие педагогов социальному заказу в условиях перехода к 12- летнему
образованию. Установить соответствие целей и результатов обучения призван разработанный диагностический инструментарий, который упорядочивает процесс изучения, исследования, позволяет руководителю получить объективный результат аналитической деятельности. Инструменты измерения – это средства
измерения профессиональной или учебной деятельности.
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Классификация диагностического инструментария по типу направленности на объекты педагогической деятельности, используемая в образовательном пространстве города (учитель – ученик)

ЖАҢА ФОРМАЦИЯ МҰҒАЛІМІ
Шоңбаев Ж. М.

Учитель

Ученик

Положения, памятки, программы (стратегические, тактические) – локальные акты постоянные
и временные. Мониторинговая карта учителя

Положения, памятки

Анкеты, тесты

Тесты, анкеты

Диагностические карты, мониторинговые карты

Личностные опросники

Учебные задания (в форме контрольных, письменных работ)
Система учебных задач, предметные диагностические срезы
Личностные опросники

Аналитические справки заместителей директора

Социометрия

Рабочие портфели педагогов

Психодиагностические тесты

Аналитические записки молодых педагогов

Методы диагностики (или способы измерения): наблюдение, аналитические беседы, интервью, изучение и анализ документации, тестирование, проведение контрольных работ. Таким образом, диагностический инструментарий, используемый в учреждениях образования системно и непрерывно, позволяет
диагностировать динамику учебных достижений учащихся, профессиональных достижений учителя и
представляет руководителю необходимые оперативные сведения для коррекционных мероприятий и совершенствования качества учебно-воспитательного процесса.
Когнитивная технология позволяет максимально реализовать основные стратегические и оперативные
задачи управления:
- ситуационный анализ и управление развитием событий;
- информационный мониторинг образовательных процессов;
- выработка аналитических сценариев развития проблемных ситуаций и управления ими;
- подготовка рекомендаций по решению первоочередных стратегических проблем на основе анализа
проблемных ситуаций.
562

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған
С.Сейфуллин атындағы №11
облыстық қазақ мектеп-интернат кешені, БҚО,
Орал қаласы,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Автор мақалада қазіргі жаһандану дәуіріндегі мұғалім алдындағы тұрған негізгі міндеттерді
ашып көрсетуге тырысқан. Қазіргі таңдағы әлемдік озық іс-тәжірибелердің еліміздің білім жүйесіне
енгізілу жолдары мен жүргізіліп отырған жұмыстарға шолу жасалған. Осы кезеңдегі жаңа формация
мұғалімдерінің бет-бейнесін ашып көрсетуге тырысқан. Осы мақсатта сабақты жаңаша ұйымдастыру
жөнінде салыстырмалы талдау жасалған. Мақала өзектілігі жаңа формация мұғалімін қалыптастыру
қажеттілігі болса, қорытынды ретінде жаңа формация мұғалімі – негізгі дайындық пен үздіксіз кәсіби
дамудың бірлігі деген пікірге саяды.
Аннотация
В статье автор пытался раскрыть основные цели и задачи, стоящие перед учителем в сегодняшний
период глобализации. Был сделан обзор о проведенных работах и внесено предложение о путях внедрения современных передовых методик. Пытался показать облик учителей новой формации этой эпохи.
Проведен сравнительный анализ об организации уроков по новому. Актуальностью статьи является необходимость формирования учителя новой формации. В заключении можно сказать, что учитель новой
формации – это единство базовой подготовки и непрерывного профессионального развития.
Abstract
In this article the author tried to point out the main goals and problems the teacher faces in the current period
of globalization. A wide analysis of the work and a proposal about the ways of introduction of modern methods
was made. The urgence of the article is in the nessessaty of formation of the teacher. In conclusion me can say
the teacher of new formation is a unity of basic training and continuous professional development.
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Педагогиканың эволюциясы былайша жіктелетіндігі көпшілікке таныс:
Ағарту ғасыры – 17-19 ғасырларда, индустриалды дәуір – 1900-1950 ж.ж. аралығында, постиндустриалды дәуір немесе ақпараттық ғасыр – 1950-1990 ж.ж. аралығында, ал жаһандану дәуірі – 1990 ж. бастау
алады. [3, 1-б]
Біздер қазір жаһандану дәуірінде жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудеміз.
«Әр заманның еркіне сай, нарқы өзгерген алтынның», - деп, Мұхтар Шаханов жырлағандай, әр
дәуірдің мұғалім алдына ұсынатын өз талаптары болды.
Осы жаһандану дәуірінде, яғни білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен түбегейлі жаңарулар дәуірінде
мұғалім алдында тұрған мақсат, міндеттердің салмағы орасан зор болып отыр. Мұғалім жан-жақты,
рухани жағынан бай жеке тұлғаны тәрбиелеп, білім беру үшін де өзі жан-жақты дамыған, адамзат
әлеміндегі рухани байлықты бойына жинаған, соны бағалай алатын адам болуы қажет. [2]
«Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында», - деп Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан сөзі мұғалім алдындағы міндеттер мен жауапкершіліктің
қандай жоғары екенін көрсетеді. Еліміздегі білім беру саласындағы мемлекеттік саясат ұстанымдарына,
білім беруді басқарудың, ұйымдастырудың демократиялық сипатына сәйкес ұстаздарға жаңа технологияларды таңдап пайдалану және өзіндік әдістемелік шығармашылық ізденістердің нәтижесін еркін
қолдану мүмкіндігі берілген. [1]
Ал Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының білім және ғылым
қызметкерлерінің ІІІ съезінде сөйлеген сөзінде: «Жаңа формацияға жаңа педагог қажет»-деп атап
көрсетті. Жаңа формацияның жаңа педагогын қалыптастыру үшін жаңа кәсіби мазмұн, жаңа кәсіби
даярлық технологиясы қажет, әрі даярлық сапасын арттыруға бірден-бір қызмет етуі керек.
Атақты педагог – ғалым В.А.Сухомлинский «Мұғалімдік мамандық-бұл адамтану, адамның
күрделі және қызықты, шым-шытырығы мол жан дүниесіне үңіле білу. Педагогикалқ шеберлік пен
педагогикалық өнер-ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады.» - деп ұстаздық өнерге ерекше
баға берсе, Ы.Алтынсарин «Маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат, өйткені мұғалім –мектептің жүрегі»
деген. Демек қазіргі мектеп алдындағы басты міндеттерді шешуде мұғалімнің кәсіптік білімі, мәдениеті
жоғары болуы шарт. [5]
Сондықтан да қазіргі таңда, мектептік білім жаңару үшін жаңа формация мұғалімін қалыптастыруымыз
қажет-ақ.
Жаңа мазмұндағы білім жүйесін мектеп өміріне енгізуде мұғалім педагогикалық, психологиялық,
философиялық, физиологиялық және т.б. ғылым салаларының тиімді зерттеу нәтижелері мен әлемдік
озық тәжірибелердің алдыңғы қатарлы идеяларын басшылыққа алады. Бүгінгі таңда білім саласында
қызмет ететін әрбір педагог жаңару процесін жатырқамай қарсы алып, өзінің іс-тәжірибесіне енгізуге
асығуы тиіс. Өйткені өркениетті елдің білім саясаты жаңа формация педагогsның тың көзқарасын
қажет етеді.
Осыған орай, негізгі дайындық пен үздіксіз кәсіби даму жаңа формация мұғалімін қалыптастырудың
негізі деп айтуға болады.
Сондықтан да қазіргі уақыттағы жүргізіліп жатырған оқытудағы Кембридж тәсілдерін енгізу заман
талабынан туған оң өзгерістердің бірі деп айта аламыз. Осы бағыттағы жүргізіліп отырған жаңа жүйедегі
білім жетілдіру курстарының жаңа формация мұғалімінің кәсіби дамуына оң әсері бар екенін уақыт
көрсетті.
Өркениетті елдің озық іс-тәжірибелерімен танысып, зерттеп, талдап, бағалап көрген мұғалімдер
сабақты жаңаша әдіс-тәсілдермен өткізіп жүр.
Дәстүрлі сабақтар мен оқытудың жеті модулі бойынша құрылған және өткізілген жаңа сабақтардың
айырмашылығын былайша салыстыра талдауға болады:
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Оқытудың жеті модулі қоданылған жаңа сабақ
Бәрін үйренуге болады

Дәстүрлі сабақ
Бәрін үйретуге болады

Белсенді қызмет орталығы оқушы

Белсенді қызмет орталығы мұғалім

Оқушы белсенді қадағалаушы

Оқушы пассивті қадағалаушы

Оқушы тер төгіп жұмыс істейді

Мұғалім тер төгіп жұмыс істейді

Мұғалім тиісті материалды оқушының қабылдау
ерекшеліктеріне бейімдей біледі, пәнді өзіндік
заттан оқушыға арналған затқа айналдыра алады.
Пәнді өмірлік маңызды біліктерді қалыптастыру
үшін пайдалана біледі.

Мұғалім пәнін меңгерген.

Оқыту процесі орталықтандырылған емес

Сабақта мұғалім білімді жеткізуші.

Мұғалім-ұйымдастырушы, жоспарлаушы, режиссер және бірге қатысушы. Оқу деп аталатын
пьесаның басты әрекет етуші тұлғасы-оқушы.

Сабақ-моноспектакль, мұғалім осы
спектакльдің режиссері әрі орындаушысы.
Мұғалімнің функциясы-білім беру.

Мұғалім -сабақтың менеджері. Мұғалімнің
функциясы-процесті оқушының білімді алуға
мүмкіндігі болатындай етіп ұйымдастыру.

Сабақтың құрылымы қалыптасқан.

Мұғалім педагогика мен психология білімдерін
меңгерген.

Мұғалім оқу материалын құрылымдау
іскерлігін меңгерген.

Сабақ жақсы өтті-бұл әрбір оқушы өзінің
интеллектуалдық және шығармашылық
қабілеттері шегінде барынша әрекет етіп, өзі үшін
пайдалы әрі маңызды бірдеңе алғанда.

Сабақ жақсы өтті-бұл мұғалім өзіне риза
болғанда.

Мұғалім мен оқушы серіктестер. Өз оқушысының
«терісіне» кіре білу, өйткені сонда және тек сонда ғана мұғалім мен оқушы сұхбаттасуда нағыз
серіктестер бола алады, мұнда әрқайсысының
сұрауға, жауап беруге, ықпал етуге, анықтауға
құқы да, жауапкершілігі де бар.

Сабақта оқушы диалог жүргізеді, бірақ
мұғалім сұрақ қоюға, ықпал етуге және
анықтауға құқылы.

Сабақта сырттай қарағанда тынышсыз, тіпті
шулы ахуал болуы мүмкін, бұл жерде көп нәрсе
стихиялы түрде болжамсыз жүріп жатыр, мұғалім
тәртіпті сақтау-тыныштық болып, бір-бірден
сөйлету туралы ойламайды деген әсер қалуы
мүмкін.

Сыныпта мүлгіген тыныштық болуға,
оқушылар бір-бірден сөйлеуге тиіс-тәртіп
болуы керек.

Жаңа формация мұғалімі қызметінің мақсаты-оқушының өзін-өзі тұлғалық дамытуына жағдай жасау. Ал, жеке тұлғаны дамыту дегеніміз:
- оқуға үйрету, яғни оқу процесінде туындаған проблемаларды шеше білуге үйрету;
- қазіргі өмірдегі экологиялық, саяси, ұлтаралық және басқа өзекті проблемаларда бағдарлана білуге
үйрету;
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- рухани құндылықтар әлемінде бағдарлана білуге үйрету;
- әлеуметтік белгілі бір рольдерге (азамат, тұтынушы, ұйымдастырушы, отбасы мүшесі және т.б.)
байланысты проблемаларды шешуге үйрету;
- кәсіби таңдау проблемаларын шешуге үйрету.
Осындай міндеттерді шешу жаңа формация мұғалімінің негізгі жұмыс бағыты болып табылады.
Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: Жай мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. [5] Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзінөзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер
күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саясиэкономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер,
өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру»,- деген тұжырым жасады. [1] Ол
үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік – дарынды талант
емес, үйрену, ізденудің нәтижесі» деген ұстаныммен мұғалімдердің білімін жетілдірудің жаңа жүйесі
бойынша жұмыстанып жүрген педагогикалық шеберлік орталықтары жаңа формация мұғалімдерін
қалыптастыруға еңбектеніп келеді.
Әрине, бұл жолда қиындықтардың да кездесуі табиғи нәрсе. Жаңа формация мұғалімі қызметі
оқушының өзін-өзі тұлғалық дамытуына жағдай жасау деп, жоғарыда айтып өтіп едік. Олай болса, алдынан кездескен қиындықтарды қорықпай, шешуге жұмыстану ең алдымен мұғалімнің өзінен талап
етіледі.
Білім берудің мақсатын айқындау үшін Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөздерін еске алған жөн: «Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашынған саналы ақыл
көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің кездейтін түпкі мақсаты – осы. Мектеп осы бағытта баланың
келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керекң. [4] Сондықтан да жаңа формация мұғалімінің алдындағы
басты міндет ХХІ ғасырдың есігінен еркін енетін, дүниежүзілік мəдениетті танитын, төл мəдениетін
құрметтей білетін, рухани дүниесі бай, интеллектуалдық өрісі кең, білімі жоғары, құқықтық мəдениетті,
білімді, жан жақты ақпараттандырылған заман талабына сай белсенді ұрпақ тəрбиелеу. Ұстаз атана білу,
оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық
шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір
қиын әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, бірнеше жас
жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. Жаңа формация мұғалімдері, күнделікті өмірдің жай ғана адамы
емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті болашағын жасаушыларды тәрбиелейтіндігін
ойласақ, мұғалім мұратының қандай болатыны өзінен-өзі айқын.Әдебиеттер тізімі
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМАТИВНОГО И СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Шпара И.В.
Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления г. Кокшетау
Республика Казахстан
Аңдатпа
Мақалада оқыту барысында формативті және суммативті бағалаудың маңызы қарастырылады.
Ұстаз өз алдына қоятын мақсатына байланысты қазіргі заманғы зерттеу негізінде формативті бағалауды
пайдалануға арналған жолдар ұсынылады.
Аннотация
В статье рассматривается значение формативного и суммативного оценивания в процессе обучения.
Предлагаются подходы к использованию формативного оценивания, основанные на современных исследованиях в зависимости от целей, которые ставит учитель.
Abstract
The article discusses the importance of formative and summative evaluation in the learning process. The
author suggests approaches to the use of formative assessment. The approaches are based on current research and
depend on the goals the teacher sets.
Оценивание – это общее понятие, которое мы применяем постоянно и в повседневной жизни и в учебном процессе. Общаясь с людьми, получая новую информацию, приобретая товары в магазине, мы постоянно осуществляем процесс оценивания, порой даже не задумываясь.
В образовании оценивание – это понятие, используемое для обозначения деятельности, направленной
на систематическое суммирование результатов обучения с целью принятия решения о дальнейшем обучении.
Работая в школе, учителя постоянно оценивают работы учащихся, в основном это выглядит как выставление той или иной отметки по пятибалльной шкале. При этом существуют некие требования, по
которым можно судить (не всегда объективно) какой оценке соответствует представленная работа. Поэтому часто приходится объяснять ученику, почему он получил именно эту, а не другую оценку. До
последнего времени ничего не говорилось о том, что оценивание может быть в процессе обучения, этот
процесс обычно происходил после окончания какого-либо этапа обучения и показывал уровень знаний и
умений учащегося.
В 2011 году Назарбаев Интеллектуальные школы начали эксперимент по внедрению критериального
оценивания, это потребовало от учителей новых знаний в области оценивания. Было очень полезным
узнать, что на данный момент оценивание считается неотъемлемой частью обучения и может быть двух
видов
- Формативное (Оценивание для Обучения)
- Суммативное (Оценивание Обучения)
- Следующим важным шагом в познании оценивания стало понимание того, что оценивание может
иметь множество целей:
- Определение сложностей обучения
- Осуществление обратной связи
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- Мотивация
- Прогнозирование и отбор
- Контроль и исполнение стандартов
- Контроль содержания образовательной программы и стиля преподавания
- Каким бы ни было оценивание, оно должно включать в себя
- Наблюдение
- Интерпретацию
- Заключение
Формативное оценивание имеет не менее, а иногда даже более важное значение, чем суммативное
оценивание, потому, что направлено на определение возможностей улучшения обучения. Ашкрофт и
Фореман-Пек (1994:54) определяют формативное оценивание как суждение о прогрессе, суммативное –
как достижение обучения [1, с 54].
Для учителей будет полезным проведение коучингов, на которых рассматриваются способы формативного оценивания. В ходе занятий можно предложить выполнить следующие задания и упражнения:
Найти в ресурсах интернета определения формативного и суммативного оценивания, на основе полученных знаний, обсудить, какое оценивания является оцениванем для обучения, какое – оцениванием
обучения и почему.
После обсуждения выполнить упражнение, в ходе которого из предложенных характеристик оценивания определить какие из них относятся к формативному, какие к сумативному оцениванию.
Работая в паре с коллегой, рассмотрите следующие утверждения. Укажите, используя буквы С и Ф,
возможность их использования для одного из видов оценивания.
№

Утверждение

1

3

Является поддержкой в обучении
Способствует отбору учащихся для продвижения на следующий этап обучения
Позволяет признавать достижения учащихся

4

Поддерживает стандарты в обучении

5

Позволяет осуществлять мониторинг и пересмотр процесса обучения для
внесения корректив

6

Позволяет выставлять оценки

7

Мотивирует школьников лучше учиться

8

Позволяет предоставлять данные, гарантирующие качество обучения

9

Предоставляет отзыв по процессу обучения

10

Позволяет прогнозировать будущие результаты обучения

11

Позволяет получить сертификат

12

Позволяет определить способ улучшения качества обучения

2

оценивание

При выполнении задания мнения коллег могут разделиться, возникнет дискуссия, которая будет способствовать диалоговому общению
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Познакомть учителей с двумя подходами формативного оценивания:
Подход «Похвального сэндвича»
«Медали и миссии» Петти (2004) [2, с 188-192]
Раздать работы учеников без указания фамилий, и попросить дать формативную оценку работам, используя предложенные подходы. Т. е. составить отзывы.
Следующим этапом предложить провести обсуждение:
Позволяет ли Ваш отзыв понять, на каком этапе обучения находится ученик, характер и причины
сильных и слабых сторон его работы, рекомендации о том, что ему нужно предпринять, чтобы двигаться
дальше. 		
Если бы Вы поставили оценку по пятибалльной системе, как бы ученик определил свои дальнейшие
действия для достижения лучшего результата?
Объединить учителей в группы и предложить обсудить эффект, который может иметь суммативная
и формативная оценка на ученика, совместную деятельность учителя и учащегося, процесс обучения. В
результате обсуждения каждая группа оформляет постер и представляют его коллегам.
Предложить учителям в парах ответить на вопросы:
Назовите три аспекта Вашей деятельности при оценивании, которые по Вашему мнению доставят
Вам наибольшее удовольствие и поделитесь причинами.
Назовите три аспекта Вашей деятельности при оценивании, которые по Вашему мнению доставят
Вам наименьшее удовольствие и поделитесь причинами.
Анализируя Ваш собственный опыт обучения, назовите три положительных аспекта в процессе оценивания, если бы Вы были обучающимся.
Анализируя Ваш собственный опыт обучения, назовите три отрицательных аспекта в процессе оценивания, если бы Вы были обучающимся.
Проведение подобных занятий позволяет прийти к выводу, что именно формативная оценка позволяет осуществить обратную связь с учениками, дает понять, что ему делать дальше для улучшения полученного результата.
Важно понимать, что ученики могут быть вовлечены в оценивание своих одноклассников и самих
себя. Обучаемые могут и должны наряду с учителем участвовать в оценивании. Чтобы улучшить свое
обучение, им необходимо реагировать на информацию, получаемую при обратной связи [3, с 17-23]. Рассуждая, в чем помогает формативная и суммативная оценка, мы пришли к выводу, что обе формы оценивания могут быть использованы в зависимости от целей оценивания. Далее большое внимание следует
уделить методам, используемым для оценки и отметить, что какой бы ни была оценка, она должна быть
справедливой.
Что же понимать под термином справедливая оценка? Предлагается множество вариантов, из них
самыми важными являются [4, с 77-79].
Валидность – то ли измеряется, что должно?
Надежность – в той ли степени измеряется
Достаточность – сколько, когда, какие?
Подлинность – собственная ли работа оценивается?
Теперь понятно, что оценивание – это сложный и многогранный процесс, который не является только
техническим приемом.
Используя на практике критериальное оценивание, можно убедиться в том, что систематическое использование формативной оценки на уроках необходимо для развития учеников. Детям нравится получать устный и письменный отзыв, который побуждает их самосовершенствоваться. Это подтверждается
исследованиями Джона Хэтти, который доказал, что отзыв имеет большее влияние на достижения, чем
любой другой фактор и говорит: «Отзыв обладает самым мощным фактором, влияющим на успеваемость
учащихся». (Хэтти 1987) [5, с 187].
При использовании отзывов для поддержки обучения, очень эффективно ведение записей, в которых
отмечаются достижения и проблемы учеников и собственные наблюдения. Ведение рефлективного днев569

ника помогает систематизировать опыт, найти слабые и сильные стороны своей практики, понять, какие
методы и стратегии преподавания наиболее эффективны.
Использование рефлексии на уроках позволяет осуществлять обратную связь с учениками, дети быстро понимают, что новые подходы в обучении позволяют оптимизировать, сделать интересным процесс
обучения.
Становится возможным обсуждение с коллегами совместное видения и стратегий, которые помогут
в планировании и проведении обучения. Темами для обсуждений могут быть следующие вопросы [6, с
5-39]:
Как обеспечить эффективную обратную связь с учениками?
Какими способами обеспечить активное участие учеников в собственном обучении?
Как изменить преподавание с учетом результатов оценивания?
Какие шаги способствуют подготовке учеников к самооценке и пониманию важности улучшения своего обучения?
Первый шаг сделан, впереди еще много подъемов и спусков, но работая в команде единомышленников, увлеченных поиском новых подходов в обучении, готовых учиться на протяжении всей жизни, с
полной отдачей раскрывающих свой потенциал, мы можем развить и изменить свою профессиональную
деятельность в лучшую сторону.
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ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНІҢ СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
Шыңғысбаева Ш. Қ.
Семей қаласы №39 жалпы орта білім беретін мектеп ШҚО,
Қазақстан Республикасы
Аңдатпа
Бұл мақалада география пәнінен сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың экологиялық түсініктерін
қалыптастыру барысында жүргізілетін танымдық іс-әрекеттер туралы мәселелер қарастырылады.
Аннотация
В этой статье рассматриваются вопросы о познавательной активности в формировании экологического понятия учащихся на внекласных мероприятии по географии.
Abstract
this article deals with the question of cognitive activity in the formation of ecological concepts of students in
the after school geography event.
Сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың экологиялық біліктіліктерін қалыптастыру мұғалімнің жеке
басына, оның жалпы кәсіби білімі мен сабақтан тыс түрлі көпшілік қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру
қабілетіне байланысты. Осының бәрі бір-бірімен үйлесімді жүруі оқушылардың экологиялық біліктерінің
дамуына жол ашады. [1, 25-б]
Біздің зерттеуіміздің басты міндеттеріне байланысты сыныптан тыс жүргізілетін экологиялық
жұмыстар:
1)оқушылардың экологиялық біліктерін дамытып оқу іс-әрекетінде белсенділіктерін арттыруға,
бағдарлама бойынша берілген экологиялық материалдарды тез меңгеруіне көмектеседі;
2)сыныптан тыс экологиялық жұмыстар өткізу және оған дайындық барысы оқушылардың бақылау
жүргізуіне, қарапайым тәжірибелер қоя білуіне, белгіленген әдебиттерді оқуына мүмкіндік береді;
3) сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың іскерлігін арттыру бағытында жүргізілетін педагогикалық
білім, экологиялық тәрбие беруде басты орын алатын жұмыстардың басты салаларының бірі.
Сыныптан тыс экологиялық жұмыстардың түрі көп, бірақ олардың әрқайсысының өзіндік
ерекшеліктері болса тұрса да бірдей орындалуға тиісті мынадай ортақ ұстанымдары бар деп есептейміз:
• сыныптан тыс, мектептен тыс жұмыстар түрлеріне оқушыларды қатыстыру тек қана ерікті түрде
іске асырылады;
• қандай жұмыстың түрі болса да оның қоғамдық және қолданбалы бағыты болуы керек;
• сыныптан тыс және мектептен тыс жүргізілетін жұмыс түрін белгілегенде әр оқушының
ықыласына, ұсынысына, құштарлығы мен құмарлығына сүйенген жөн;
• ұйымдастырылған жұмыс түрі оқушылардың белсене қатысуына, ізденушіліктеріне
бағыттайтындай болу керек;
• балалар мен ұйымдастырылатын жұмыстардың әртүрінде романтика басым болғаны дұрыс;
• нәтижелі болу үшін бұл жұмыстардың нақты белгіленген күні, мерзімі немесе айқын жасалған
кестесі болуы керек;
• экологиялық жұмысының кешенді түрде іске асырылу талабы үнемі сақталып отыруы қажет;
• сыныптан және мектептен тыс экологиялық жұмыстарға оқушыларды түгел қатыстыру жолын
қарастыру керек;
• барлық экологиялық жұмыс түріне тартылғанжәне тартылатын оқушымен жұмыс жүргізгенде
олардың жас ерекшеліктерін, қабілетін ескеру қажет.
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Біз зерттеулерімізді осы ұстанымдарды ескере отырып жүргіздік, себебі қазіргі кезде сыныптан тыс
жұмыстарды ұйымдастыру деңгейі мектептегі сабақты ұйымдастыру жетістіктерінен қалып отыр. [6, 1921-б].
Біздің пікірімізше, физикалық география пәнінен жүргізілетін экологиялық мазмұндағы сыныптан тыс
жұмыстардың ролінің артуына төмендегідей жағдайлар әсер етеді:
1. сыныптан тыс жұмыстардың жан-жақты болуы, білім беру және тәрбие жұмысының методикалық
дамуына әсерін тигізеді;
2. мектеп бағдарламасында оқу материалдарын экологиялық жұмыстармен байланыстыру барысында оқушылардың білімін жан-жақты арттыруға мүмкіндік береді.
Міне, осы орайда сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға экологиялық білім беру жұмыстарын
мынадай бағытта жүргізуге болады:
1. экологиялық үйірме (экологиялық апталық, экологиялық кештер, экологиялық соқпақтар);
2. табиғи ортадағы жұмыстар (топсеруен, танымжорық).
Осы бағытта жүргізілген істер – оқушылардың экологиялық жауапкершілік сезімдерін, экологиялық
біліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. [2, 3-5б].
Оқушылардың экологиялық біліктерін қалыптастыруға бағытталған сыныптан тыс жұмыстардың
ішінде үйірме жұмысының алар орны өзгеше, себебі экологиялық білім беру жүйесінде үйірме жұмыстары
ерекше міндеттер атқарады. Ол мынадай міндеттер:
• оқу процесімен салыстырғанда сыныптан тыс уақытта экологияның теориялық мәселелерін
неғұрлым оқып-үйренуге мүмкіндік туғызу;
• оқушылардың теориялық материалдарды меңгеруінде экологиялық және табиғат қорғау
мәселелерін дұрыс бағалай алатын практикалық дағдыларын дамытуды ұйымдастыру;
• оқушылардың экологиялық қабілетін жетілдіре түсу үшін олардың әрқайсысының жеке
мүдделеріне сәйкес көзқарастарын және іс-әрекетерін іске асыруға мүмкіндік жасау.
Сонымен қатар, экологиялық үйірме арқылы оқушылардың экологиялық жұмыстарға белменділігін
өз бетімен ізденуіне, табиғи орта дүниетанымын қалыптастыратын физикалық география пәніне деген
құштарлығын арттыруға болады.
Өз зерттеуімізде үйірме арқылы экологиялық біліктерді дамытуға бағытталған мектептік геоэкологиялық
олимпиадалар пәндік апталықтар өткіздік.
Пәндік апталықтар (география және экология апталығы) жыл сайын өткізілді. Апталық бағдарламаға
кәдімгі экологиялық тақырыптардағы газет конкурсы, экологиялық өлкетану бойынша КТК,
геоэкологиялық тақырыптарға арналған театрландырылған көріністер, экологиялық десант, жазғы
туристік жорықтың, өлкетану тапсырмаларының орындалуының есебі, мектептік олимпиадалар енгізілді.
Біздің өткізген мектептік геоэкологиялық олимпиаданың сұрақтары мына педагогикалық талаптарды
есепке алып құрастырылады:
1)
әр тапсырманың жас ерекшелігіне және оқыту дәрежесіне сәйкестігі;
2)
сұрақтардың маңыздылығы;
3)
сұрақтардың экологиялық бағыттылығы, өлкетану материалына сүйенуі;
4)
проблемалық тапсырмаларды пайдалануы.
Арнайы таспырмалардың мазмұны мынау:
1.Туристік жорық уақытында өз жеріңнің табиғатты қорғау тәртібінің жеке естелігін дайында. Әрбір
жағдайды негізде (6-сынып).
2.Өз елді мекеніңдегі су алабын қорғау шараларының жүйесін дайында (7-сынып).
3.Өз жеріңнің табиғат аймағында адамның шаруашылық іс-әрекетінен табиғат комплексінің өзгеруінің
болжамын құрастырыңдар. Қолайсыз зардаптардың дамуын тоқтататын шаралар жүйесін жасаңдар
(8-сынып).
Сонымен, үйірме жұмысы экологиялық мәселелерді терең ұғынуға жағдай жасайды және экологиялық
білімді практикада қолдануға бағытталған экологиялық біліктерді қалыптастыруға барлық мүмкіндіктер
туғызады.
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Ал оқушыларды туристік жорықтарға, экскурсияға шығура кезінде алдын-ала баруға даярланған
экологиялық соқпақтың берері мол.
Сондықтан да оны сабақтан тыс жұмыстардың ішінде оқушылардың экологиялық біліктерін
қалыптастырудағы маңызды элементтердің бірі деп есептейміз.
Мұғалімдерге экологиялық соқпақты ұйымдастыру үшін төмендегідей методикалық ұсынбалар
жаздық:
1) экологиялық соқпақ – табиғи ортада іске асырылады.
2) Экологиялық соқпақ ұйымдастыру үшін алдымен орнын таңдап белгілеу керек. Себебі ол мектептен тым қашық емес жерде және барлық оқушыға баруға мүмкіндігі бар табиғи жағдайы алуан
түрлі, тартымды, әр бөлігінің алуан формасы болуы шарт. Антропогендік ландшафттың көрінісі айқын
байқалуына, оның зардаптарына көңіл бөлуге болатындай аудан арқылы өтсе өте тиімді. Себебі оқушы
бұл арқылы адамның шаруашылық қызметіндегі жауапсыздығы қандай жағдайларға апаратындығын
сезінуі тиіс. Сондықтан экологиялық соқпақ адамның шаруашылық қызметі әсерінен болған карьер,
қоқыс төгетін жер, темір жол арқылы көпір, өзен, көл, жайылма, құмды төбе, жыра және шабындық
арқылы өтетіндей болуы тиіс.
3) экологиялық соқпақтың тиімді қашықтығы – екі жарым, үш шақырым болуы керек.
4) экологиялық соқпақ шамамен тұйықталған жіп тәрізді бастауы мен соңы бір жерден түйісетіндей
етіп жасалса тиімді. Себебі мұғалім бұл кезеңде едәуір мөлшерде уақыт үнемдейді.
5) экологиялық соқпақ өтетін жер алдымен мұқият зерттеліп, кейін жергілікті шаруашылық иелерімен
келісе отыры, шарт жасасып, заңдастырылады.
6) экологиялық соқпақ бөліктеріне өзіндік атау беру арқылы оның маңыздылығын арттыруға болады. Мысалы, парктер арқылы өтетін бөлігіне “саф ауалы соқпақ”, “қоқыс төгетін жер”, “экологиялық
емхана” т.б. бұл арқылы оқушылар табиғаттың белгілі бір бөлігінің табиғи құндылығын түсінеді, табиғи
тізбектерге ойлана қарайтын болады.
7) соқпақтың әрбір бөлігін мектеп оқушыларына қамқорлыққа бөліп беріп, оған белсенділер
белгіленген жөн. олар соқпақың сол бөлігіндегі тазалыққа, маңайдың ластануына жол бермеуі тиіс және
сол арқылы өздерінің де табиғатқа деген сүйіспеншілік көзқарасы қалыптасады.
8) мұғалімдерден және үлгілі оқушылардан экскурсоводтар дайындалуы, олардың қай жерге тоқтау
керегін, нендей мәселелерге назар аудару керек екендігіне, әсіресе экологиялық тұрғыдан келіскендігі
жөн.
Экологиялық соқпақты ұйымдастырудың оқушылар үшін маңыздылығы: табиғи ортасымен дұрыс
қарым-қатынас жасай білулеріне, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруға, дүниетанымдарын және
практикалық іскерліктерін қалыптастыруға, табиғатты қорғаудың жолдарын білуге көмектесетіндігінде.
Экологиялық үйірме жұмысымен қатар, сабақтан тыс уақытта оқушылардың экологиялық біліктерін
табиғи ортадағы түрлі жұмыстар (экскурсиялар, жорықтар) арқылы қалыптастыруға болады. Осы аталған
жұмыстардың ішінде экскурсияны өткізу жолдарына тоқталайық.
Экскурсияның негізгі объектісі – табиғат компоненттері. Олар өлкетану негізінде экологиялық
проблемаларды білуге, қоршаған ортаны қорғауға, дүниетанымды қалыптастыруға мүмкіндіктер
береді. Сонымен қатар, оқушылардың табиғи орта жағдайында мінез-құлық дағдыларын, іскерлігін
қалыптастырады. [3, 27-30б].
Табиғи ортамен тікелей байланыста болу, табиғат заңдылықтарын, табиғи құбылыстарды білуге,
табиғат объектілерін анықтауға, оқушылардың дала жағдайындағы іскерлігін, экологиялық білімдерін
арттыруға көмектеседі.
Жалпы айтқанда, қоршаған ортаны қорғау жұмысын ұйымдастыруға, табиғи ортада практикалық ісәрекеттер жасауда экскурсияның ролі ерекше деп санаймыз. [4, 2-3-б].
Экскурсия барысында табиғи ортаға байланысты ұйымдастырылған жұмыстар экологиялық біліктерді
қалыптастырудың бірден-бір құралы.
Экскурсиялар кезінде сабақтан тыс уақытта мектеп бағдарламасына байланысты жұмыстарды
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ұйымдастыру өз алдына жеке қаралуға тиісті және табиғи ортада байқау жұмыстары күнделік дәптерге
түсіріліп, табиғат объектілеріне байқау ұйымдастырылуы тиімді, әрі жақсы нәтиже береді.
Аталған жұмыстар төмендегіше қаралады:
• бақылауға алынған объектілерді іріктеп алу;
• табиғат объектісінің жағдайын саналы да ұқыпты анықтау.
Экскурсиялар барысында бір-бірімен байланысты үш мақсат бар:
1) табиғи ортаны қорғау талаптарын ескеріп, оқушылардың экологиялық біліктерін қалыптастыру;
2) ағаш отырғызу, қалдық заттардан өзен жағасын, өзенді, бақтардың ішін тазарту, топырақ эрозиясын
тоқтату және жыраларды тоқтату сияқты экологиялық жұмыстармен шұғылдану;
3) оқушылардың іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру.
Бағдарламалық экскурсияны осы мақсаттағы экологиялық сұрақтармен толықтырып, экскурсия
барысында мына мәселелерді шешеміз: а) табиғатта және өндірісте экологиялық бақылау жүргізуді
үйрету; ә) өз өлкесін терең білуге бағыттау; б) жеке адамның табиғатты қорғау тәртіп ережесін жасату;
в) теориялық білімді практикада қолдану. Осыған байланысты сыныптардағы экскурсияны өткізу мезгілі
мен мазмұнының ерекшеліктері №1 кестеде көрсетілген. [7, 4-7-б].
Сыныптардағы экологиялық экскурсияның өткізілу мерзімдері
мен мазмұндары
Сынып

Жыл
мезгілдері

№1 кесте.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТ
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Щербина В.А.
Отдел образования города Степногорска
ГУ «Школа-гимназия №4 им.Л.Н.Толстого»
Республика Казахстан

Экскурсияның мазмұны

6

Күз

Өз облысының жер бедерін, тау жыныстарын оқыту. Эрозиядан
сақталу шараларын анықтау. Облыстың сулары, оларды ластанудан
қорғау шараларын дайындау.

6

Күз

Жергілікті жерді бағдарлап картаға түсіру. Экологиясы бүлінген
аймақтарды картада белгілеу, оларды бұрынға табиғи қалпына келтіру
шараларын дайындау.

6

Көктем

7

Күз

7

Көктем

Территориялық табиғат кешенін сипаттау, оны тиімді пайдаланудың
жолдарын ашу және қорғау шараларын дайындау.

8

Көктем

Табиғи жағдайларды пайдалану бағдарламасын дайындау және олардың
территориялық табиғат кешенін қорғау.

Территориялық табиғат кешенін сипаттау, экологиялық бүлінулерді
есепке алу, оларды картаға түсіру және табиғи жолын ашу.
Көктемде орындалған жұмыстар нәтижесін тексеру.

Бүгінгі планетаның экологиялық жағдайының нашарлауы тез арада қоғамның экологиялық сауатты
адамдарды дайындауын талап етеді. Сондықтан да экологиялық білікті қалыптастырудың орны ерекше.
Бұл бағытта мектеп пәндерінің, оның ішінде географияның алатын орны, беретін білімі ерекше. [6. 19-21б].
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Аңдатпа
Білім кеңістігінде қазіргі мектеп технологиясы мен мазмұнының интеграция үлгісі үш деңгейлі:
1) Интеграциялық сабақтар жүйесін жүзеге асыру арқылы (екі не көп пәндердің оқу материалын
біріктіру); 2) Таңдау курсы мен қолданбалы курс бағдарламасын дайындау; 3) оқытуда синергетикалық
ұстанымды алға қойып, оқу орындарын толық дамыту тұжырымдамасын құру және өңдеу;
Аннотация
В образовательном пространстве современной школы представляется целесообразным построение
трехуровневой модели интеграции содержания и технологий: 1) через реализацию системы интегрированных уроков (синхронизацию учебного материала двух и более предметов); 2) разработку программ
интегративных прикладных курсов и курсов по выбору; 3) создание и внедрение целостной Концепции
развития учебного заведения, базирующейся на принципах синергетического подхода в обучении.
Abstract
It is expedient to build a three-level model of integration of content and technology in the educational area
of the modern schools. The first level goes through the implementation of integrated lessons (synchronizing the
study material of two or more subjects). Second is the development of the integrative applied courses and elected
courses. The third is the development and implementation of developing the school, based on the principles of a
synergistic approach of learning.
Интеграция - (лат. - восстановление, восполнение) - 1) объединение в целое каких-либо однородных
частей; 2) процесс взаимного приспособления и объединения [1, с.9].
Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений
и процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщённость становится одной из причин
фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают
тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Таким образом,
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самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры.
В данное время в теоретической педагогике выдвинута гипотеза о новой образовательной парадигме:
существующее образование предметоцентрично, т.е. все учебные предметы функционируют как автономные образовательные системы и не в достаточной степени удовлетворяют требованиям времени; таким
образом, введение интеграции предметов в систему образования позволит решить задачи, поставленные
в настоящее время перед школой и обществом в целом [2].
Интегрированные занятия (уроки) занимают всё более прочное место в учебно-воспитательном процессе. Они приносят дух творчества, радость учения, успех и веру в себя, помогают установить связь
между учебными дисциплинами, способствуя формированию единой картины мира, позитивно влияют на
развитие образного мышления учащихся, чувства красоты и нравственности. Разнообразие форм учебных
занятий и видов деятельности, охватываемых ими, заметно уменьшает утомляемость учащихся. Целенаправленно организуемые предметные связи положительно сказываются на результатах обучения: появляется системность в знаниях, развивается познавательный интерес, умения становятся более полными и
комплексными.
Как правило, доминирующая цель интегрированного занятия - достичь целостного представления об
изучаемом явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, разделе программы.
Признаки интегрированного урока:
- специально организованный урок;
- специфическая (объединённая) цель, которая может быть поставлена, например, для
а) более глубокого проникновения в суть изучаемой темы;
б) повышения интереса учащихся к предметам;
в) целостного, синтезированного восприятия вопросов изучаемой темы;
г) экономии учебного времени;
- использование знаний из разных дисциплин, т. е. углубление и расширение межпредметных связей 3..
Идея интеграции в образовательном процессе не нова: так, у Д.Локка идея сопряжена с определением
содержания образования, в котором один предмет должен наполняться элементами и фактами другого.
И.Г.Песталоцци, исходя из требования - «Приведи в своём сознании все по существу связанные между
собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе» - на большом дидактическом материале раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов. В классической педагогике наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической значимости межпредметных
связей привел К.Д.Ушинский. Так, «знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны
органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь».
В образовательном поле школы целесообразно выделять три уровня интеграции.
Первый (учебный) уровень связан с разработкой системы интегрированных уроков, в рамках которой
одни и те же темы (учебные вопросы) рассматриваются параллельно в контексте двух или нескольких
предметов. В данном случае речь идет о синхронизации учебного материала, осуществляемой учителями-предметниками одного учебного заведения (работающими в одних и тех же классах) по согласованию
друг с другом на основе предварительного планирования.
Интегрированное преподавание - совместное преподавание, в процессе осуществления которого два (и
более) учителей присутствуют в классе и играют активную роль в проведении занятия. Это действенная
модель активизации мыслительной деятельности и развивающих приемов обучения [1, с.9].
Существует объективно обоснованная версия о том, что интегрированные уроки целесообразно строить на объединении достаточно близких областей знаний. Например, физика содержит математический,
астрономический, биологический компоненты; информатика - математический, физический, астрономический, географический материалы, и т.д.
Практика работы учителем-предметником убеждает автора в том, что данная версия не в полной мере
соответствует действительности, и возможно объединение содержания предметов общественно-гумани-
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тарного и естественно-математического циклов, сочетание интеллектуальной и творческой деятельности
учащихся в рамках урока по любому предмету.
Так, тематика уроков и внеклассных мероприятий, проводимых автором совместно с коллегами:
- «Символика в эмблематике: биологические объекты», 10 класс (биология + история + политика);
- «Геополитические аспекты экологических проблем – выбор альтернативы», 9 класс (экология + обществознание + история);
- «Глобальные экологические проблемы» , 4 класс (самопознание + экология + экономика);
- «Законы Жизни в сердце Человека», 5, 11 классы (самопознание + биология + языки (казахский, русский, английский) + математика + история + искусство) и др.
убеждают в том, что интеграция содержания образования возможна в рамках многих учебных тем на
каждом этапе школьного обучения. При условии тщательной разработки интегрированного учебного занятия учителем в содержательном ключе урок представляет собой анализ всесторонне изучаемого объекта
с точек зрения различных наук, что, безусловно, способствует формированию целостного представления
учащихся об изучаемом объекте.
Темы интегрированных уроков подбираются таким образом, что для их рассмотрения, реализации целей необходимы быстрота ориентировки в новых условиях, умение видеть новое в известном, умение
выходить за рамки привычного способа действий - это развивает гибкость мышления. Характерная черта
таких уроков - это поиск необычного способа решения поставленных проблем, что развивает оригинальность мышления.
При интеграции знаний очень важно выделять существенное, уметь видеть цель работы, подводить
итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы после обобщения использовать полученные
результаты в дальнейшем, - всё это развивает глубину, целенаправленность и широту мышления.
Рассмотрение достаточно сложных вопросов на интегрированных уроках, специфика интеграции требуют постоянства усилий учащихся. Эти усилия направлены на достижение поставленных целей, изучение
и применение различных подходов к их реализации, решение и исследование различных вариантов выхода
из проблемных ситуаций в зависимости от изменяющихся условий - всё это развивает активность мышления.
Новизна, нестандартность тем, задач, упражнений интегрированных уроков вызывают строгую необходимость оценивать правильность полученных результатов, что развивает критичность мышления.
Достаточно большой объём информации, получаемый и обрабатываемый учащимися на интегрированных уроках, включение их оперативной и долговременной памяти, систематизация знаний, использование
общих методов и приёмов решения задач развивают организованность памяти, что даёт возможность соблюдать принцип экономии мышления.
Широкое объединение знаний из различных предметов было бы неестественным, если бы выдвигаемые на уроке тезисы были не обоснованы, не доказаны. Обучение учащихся на интегрированных уроках
рассуждению, построению доказательства, логике обоснования средствами различных наук развивают доказательность мышления [3].
Как практикующему учителю, автору статьи представляется интересной следующая методическая находка – интеграция разновозрастных аудиторий обучаемых с целью организации учебной работы в режиме социального партнерства. Например, учащиеся 9-11 классов успешно выступают на уроке в качестве
тьюторов и консультантов для учащихся среднего звена (5-8 классы), представляя самостоятельно подготовленные информационные блоки по вопросам темы урока, а также организуя, направляя и контролируя
работу в группах соответственно. В данной модели обучения методическая роль учителя характеризуется
как социальное продюсерство. Со стороны может казаться, что участие учителя в уроке сведено к минимуму и проявляется только на этапах рефлексии – поэтапной и итоговой, однако достоверно то, что чем
менее учитель является ключевой фигурой урока, тем более масштабная по степени участия подготовка
к уроку была им организована и проведена. Кроме того, значительный практический выход описываемые
уроки дают на выходе только при условии системной работы педагога и учащихся в данном направлении.
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Интеграция учебных предметов предполагает выполнение трех условий:
- осуществление сближения разнородных элементов, понятий, установление межпредметных связей,
проведение систематизации понятий и явлений;
- установление целостности на основе единых задач и конечной цели, классификации понятий и явлений, предметов;
- построение учебного курса по единой программе, использование единых, идентифицированных методологических приемов и концепций построения учебных занятий.
Однако следует отметить, что данный уровень имеет жесткие ограничения, определяемые стандартом
образования и учебными программами по предметам. Таким образом, реально возможной становится интеграция содержания ряда тем, но не предметов в целом. В то же время возможна синхронизация учебного
материала по нескольким предметам в течение учебного года (полугодия, учебной четверти), что позволяет учащимся устанавливать большее число содержательных связей в образовательном пространстве.
Второй (надучебный / внеучебный) уровень интеграции в практике среднего образования сопряжен с разработкой программ прикладных курсов, курсов по выбору, объединяющих содержание двухнескольких предметов.
Интегративный курс - предметный курс, объединяющий в себе либо основное содержание смежных тематических блоков одного учебного предмета, либо содержание соотносимых между собой тематических
блоков разных предметов из одной (или нескольких) образовательных областей [1, с.9].
Описываемый уровень предполагает больший простор для учителя в трактовке содержания околопредметной области, а также со значительной долей эффективности способствует формированию компетенций
учащихся. Однако реализация названных курсов в условиях школы более вероятностна на старшей ступени школы в условиях профильной и предпрофильной подготовки учащихся по предметам.
Кроме того, широкая междисциплинарная модель интеграции продуктивна лишь в том случае, если
она строится на элементарных, но прочных умениях и навыках, имеющихся у детей, т. е. интеграция предметов уже предполагает у учащихся наличие такой базы. Таким образом, чем младше ученик, чем он меньше умеет, и знает, тем ограниченнее для него возможности интеграции учебных предметов.
Интеграция - это не смена деятельности, не простое перенесение знаний или действий, которые усвоили дети, из одного предмета в другой. Процесс такого рода традиционно называется в педагогике и в методике использованием внутри- и межпредметных связей в обучении, что является проявлением тенденций,
предпосылок к будущей интеграции, более глубоко осуществляемой в старшем звене [2].
В связи с недостаточной теоретической разработанностью данного вопроса в методической литературе автор статьи – учитель биологии-экологии (в соавторстве с коллегой, учителем истории-экономики
Довгаль Н.Н.) - приступили к реализации прикладного эколого-экономического курса «Природа и общество» для учащихся 5-х классов, призванного стать логическим продолжением классического аналогового
курса для учащихся начальной школы «Наш дом». Программа авторского курса рассчитана 68 часов в год
с понедельным чередованием тематических блоков экологии и экономики. Реализация программы курса
предполагает также разработку тетради с печатной основой для учащихся.
Третий (наиболее сложный, требующий совместных, методически грамотно организованных усилий
педагогического коллектива) уровень - разработка и внедрение целостной системы, модели обучения, ориентированной на формирование общенаучного представления учащихся об окружающей действительности средствами учебной и внеучебной деятельности, воспитательного процесса на каждой ступени школы.
Достижение описываемого уровня без предварительной реализации предшествующих уровней представляется маловероятным, в чем убеждает практика интегративного подхода. В то же время только целостная
Концепция развития учебного заведения может обеспечить векторную направленность учебно-воспитательного процесса в ключе синхронизации и интеграции содержания образования.
Интеграция в методическом и методологическом понимании рассматривается не только с точки зрения
взаимосвязей знаний по предметам, но и как интегрирование технологий, методов и форм обучения (синергетический подход в обучении).
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В современном понимании синергизм - это эффект повышения результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности [4, с.21]. Реализация синергетического
подхода в образовании вызвана необходимостью перехода к новым нормам поведения, ценностным ориентирам в рамках трансформирующегося информационного общества. Он позволяет применять исследовательский подход для развития теоретического мышления, овладения методами научного познания,
способствующими выработке учащихся потребности в интеллектуальной деятельности.
Так, первичный опыт исполнения школьного исследовательского проекта в междисциплинарном пространстве экологии и экономики в 2011-2012 учебном году: «Бизнес-план благоустройства детской площадки» (автор Бекбулатова Айжан, ученица 10 класса) – дал положительный результат: Гран-при в Республиканском конкурсе на лучшую творческую работу абитуриента Казахской инженерно-технической
академии (Грант ректора на обучение), г.Астана, 25.04.2012; 2 место во II Международной научно-технической конференции Омского Государственного технического университета (г.Омск, 2-3.05.2012).
Отметим, что синергетический подход может быть качественно реализован в образовательной среде
школы только при соблюдении условия активной педагогической позиции учителей, выражающейся в
стремлении к самосовершенствованию, самореализации и повышению эффективности педагогического
процесса.
В 2011 году в школе-гимназии №4 им.Л.Н.Толстого была создана и функционирует творческая группа
педагогов, работающих над внедрением элементов экологического образования в учебный процесс.
Согласно Положению, творческая группа является самостоятельным звеном методической работы
школы (не подменяющим собой школьное методическое объединение предметников, но существующим
как добровольное надпредметное объединение учителей, интересующихся специально-профессиональной, методической проблемой и желающих исследовать её более тщательно) [5].
Педагогами творческого объединения разрабатываются следующие векторы образовательного поля
«Экология»:
- Научно-исследовательская деятельность школьников в области экологического мониторинга объектов;
- Методический аспект применения Интернет-ресурсов при экологизации образовательного процесса
в старших классах;
- Экологизация содержания предметов общественно-гуманитарного цикла в рамках интеграции предметов;
- Разработка практического аспекта применения экологических знаний школьников;
- Экологическое образование и воспитание младших школьников в условиях гимназии.
Опыт работы творческой группы педагогов неоднократно представлен на мероприятиях международного уровня: заочной Международной научно-практической конференции «Среда в образовании:
концепции и практика» (Россия, г.Нижний Новгород, апрель 2012), 2ой Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций (г.Кокшетау, май 2012), Международной заочной научно-практической конференции «Педагогические и психологические науки: прошлое, настоящее, будущее» (Россия,
г.Новосибирск, октябрь 2012).
Анализируя суждения педагогов о целесообразности интегрированного подхода в обучении, а также
основываясь на собственном эмпирическом педагогическом опыте, обобщим положительные признаки
интеграции содержательной и технологической компонент процесса обучения:
- адекватность современному уровню научных представлений о мире;
- возможность развернуть перед учеником многомерную картину мира в динамике, во множественных
взаимосвязях;
- расширение горизонтов видения в преподавании «собственного» предмета и новых перспектив деятельности, возможность открыть для себя мир предмета заново;
- стимул к поиску новых, соответствующих принципам интегрированного подхода методических
форм взаимодействия с учеником;
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- объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем, возможность учета ценностных
ориентаций и мотиваций обучаемых;
- получение качественно нового педагогического результата [6].
Таким образом, в профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для поиска и педагогического творчества в области интеграции предметных знаний и технологий обучения, что делает учебный
процесс более полным, интересным, насыщенным.
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Аңдатпа
Бұл мақалада автор мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыруды, педагогикалық қызметін сипаттауды, сонымен қатар, оларды жетілдіру әдістері мен жолдарын қарастырады.
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы профессионального развития учителя через его саморегуляцию, которое невозможно без сохранения профессионального здоровья педагога.
Abstract
This article deals with the way of developing, and the methods of professional teachers’ competence.
Каждый человек за свою жизнь много раз побывает и в роли ученика, воспитанника, и в роли учителя, воспитателя (преподавателя, наставника, инструктора и т.п.). Поэтому профессия педагога - одна
из древнейших в мире и сейчас педагогами называют людей, имеющих соответствующую подготовку и
профессионально занимающихся педагогической деятельностью, т.е. вопросами воспитания, образования
и обучения. Здесь следует обратить внимание на слово «профессионально». Педагоги занимаются педагогической деятельностью профессионально, а непрофессионально этой деятельностью занимаются почти
все люди. Между тем трудно представить себе другую деятельность, столь же разнообразную и столь
же требовательную к качествам и возможностям исполнителя. Требования к педагогу определяются не
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только большой важностью, но и редким своеобразием педагогической деятельности. Издавна ученых и
педагогов-практиков волновала проблема: какой фактор прежде всего и больше всего влияет на успешность профессиональной подготовки специалиста, а также на успешность его будущей самостоятельной
деятельности?
Высокая общественная значимость личности учителя не нуждается в подробных комментариях. Благодаря ей осуществляется воспроизводство ценностей общества в сознании последующих поколений, оказывается существенное влияние на их развитие. Отсюда становится понятен неснижающийся интерес педагогов и психологов к личности учителя, к вопросам повышения эффективности и качества педагогической
деятельности, к изучению процесса становления учителя-профессионала.
В современных условиях основными институтами, решающими задачи оказания помощи учителям в
их профессиональном росте являются институт повышения квалификации, районные методкабинеты и
центры. Но свою основную задачу они до сих пор видят в том, чтобы пополнять знания, сообщать недостающую информацию. Собственно личностный рост, личностно-профессиональное развитие педагога
остается вне их внимания и является его собственной заботой.
Перед начинающим педагогом стоит задача практического овладения всеми сторонами профессиональной деятельности: обучающая, воспитательная, педагогического общения, самореализации своей
личности, достижения результатов в обученности и воспитанности школьников. По истечении ряда лет
одновременно с накоплением опыта, выработки собственного подхода, индивидуального стиля деятельности, профессиональной позиции у педагога появляется “психическая усталость”, профессиональная дезадаптация и т.п.
Впервые исследования механизмов и условий возникновения профессиональной дезадаптации учителей были проведены А.С.Шафрановой. В 20-х годах изучалась динамика работоспособности учителей,
существование “латентных факторов” индвидуальности, предрасполагающих или препятствующих развитию психической усталости у работающих учителей. Ею была построена классификация профессий на
основе полученных данных:
1. Профессии высшего типа - по признаку ”необходимой постоянной работы над предметом и собой”,
на основе творческого начала. В этот тип вошли профессии искусств и просвещения, позднее добавились
врачи и инженеры.
2. Профессии среднего типа - подразумевающие работу только над предметом.
3. Профессии низшего типа - после обучения не требуют работы над собой и предметом. [1]
Примерно в этот же период М.М.Рубинштейн выделил в структуре учителя важные качества, такие
как любовь к детям, оптимизм, а во взаимоотношениях учителей и учащихся придавал особое значение
“нерассудочному влиянию” например, умение вживаться в чужую психику, даже перевоплощаться, но не
растворяться в ней. Учитель часто оказывается перед выбором, какого голоса слушаться - разума, вооруженного наукой или нерационального, подсказываемого чутьем, учитывая то, что эмоциональная сфера
редко осознается и трудно управляема. Анализируя труд учителя, М.М.Рубинштейн пришел к такому выводу, что только зрелая личность в состоянии справиться с педагогической деятельностью. [2]
На сложности и трудности педагогической профессии обратил внимание и В.В.Зеньковский: «Педагог
все время думает не о себе, а о ребенке. Педагог все время только отдает, но никогда не получает». Он
также отмечал, чтобы педагогу понимать детей, он должен «спускаться до их уровня”, и потому «педагог
невольно идет не вперед, а постоянно спускается до уровня своих питомцев, чтобы понимать их и быть
понятым». Характеризуя специфику педагогического труда, автор определяет норму профессиональной
деятельности учителя - 25 лет, ссылаясь на «необыкновенно тяжелые условия», так как кроме усталости
формируется еще и костность, неподвижность, стремление остановиться на шаблоне, самоуверенность [3].
В настоящее время Ю.Л.Львова выделяет причины спада профессиональной деятельности учителя после 10-15 лет работы, так называемый «педагогический криз». Автором выделяются три основные фактора,
способствующие развитию “педагогического криза“.
Во-первых, стремление педагога использовать новые достижения науки и невозможность их реализовать в сжатые сроки обучения; отсутствие отдачи от учащихся; несоответствие ожидаемого результата и
фактического.
581

Во-вторых, возникновение и развитие излюбленных приемов, шаблонов в работе и осознание того, что
нужно менять сложившуюся ситуацию, но как менять - неизвестно.
В-третьих, возможность изоляции учителя в педагогическом коллективе, когда его поиски, инновации
не поддерживаются коллегами, что вызывает чувство тревоги, одиночества, неверия в себя. [4]
На определенных периодах, профессиональной деятельности возможно появление «болезни общения»:
«истощения», «выгорания», уход от контактов. Так, Л.А.Китаев-Смык рассматривает «болезнь общения»
- «выгорание», как следствие душевного переутомления. Оно характеризуется исчезновением остроты
чувств и переживаний, негативным отношением к партнерам по общению, возникновением конфликтов,
упадническим настроением, потерей человеком представлений о ценности жизни, когда все становится
безразличным. [5]
Явление, называемое учеными «феноменом сгорания», характерно не только для отечественного учительства. Термин «эмоциональное сгорание» введен американским психиатром Х.Дж.Фрейденбергом
(1974г.) для характеристики психического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном общении с клиентами, пациентами, в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной
помощи. [6]
В настоящее время в англоязычной литературе опубликовано свыше 1000 статей по синдрому «эмоционального сгорания» описательного и эпизодического характера. Феномен стал общепризнанным, возник
вопрос о факторах способствующих или тормозящих его.
В исследовании австралийских ученых П.Маркка и Дж.Молли выявлено, что «феномен сгорания» не
связан ни с социальными характеристиками, ни с биографическими, а определяется психологическими
характеристиками. На появление «феномена сгорания» оказывают влияние такие особенности личности,
как «низкий уровень самоуважения, регрессивный тип совладания, низкий уровень социальной поддержки». Учителя с выраженным «синдромом сгорания» проявляют низкий уровень профессионального роста,
неудовлетворенность работой, основными стрессогенными факторами считают проблемы, связанные с
учительством. [7]
Таким образом, овладение педагогической профессией связано не только с развитием личности учителя, его способностей, умений, навыков помогающих успешно выполнять работу, но и с негативными
последствиями, такими как нарушение самочувствия, конфликтность, усталость, что проявляется во взаимоотношениях с детьми, коллегами, администрацией.
На сегодняшний день используются разнообразные подходы в разрешении обозначенных выше трудностей педагогической деятельности. Рассмотрим некоторые из них. Наиболее распространенным средством является непрерывное психолого-педагогическое образование педагога, повышение его квалификации. Это связано с тем, что знания, полученные в период обучения в ВУЗе быстро устаревают. В американской литературе фигурирует даже единица измерения устаревания знаний специалиста, так называемый
«период полураспада компетентности», заимствованый из ядерной физики. В данном случае это означает
продолжительность времени после окончания ВУЗа, когда в результате устарения полученных знаний, по
мере появления новых знаний, по мере появления новой информации компетентность специалиста снижается на 50%. В русле данного направления Г. Дьяконовым разработан цикл упражнений ориентированных
на восстановление ресурсов личности. Зная себя, свои потребности и способы их удовлетворения, человек
может более эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, целого учебного
года.
Учительство как профессиональная группа отличается крайне низкими показателями физического и
психического здоровья. И эти показатели снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. А это
сказывается не только на профессиональной деятельности педагога, но и оказывает влияние на личную
жизнь, построение взаимоотношений с близкими людьми, деформирует существующую “картину мира”.
Преодоление проблемы саморегуляции учителя в современной социальной ситуации решается через
создание психологической службы в нашем институте повышения квалификации педагогических работников по следующим направлениям:
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1.

Психологическая диагностика (изучение индивидуального стиля, уровня психоэмоционального
напряжения, отношения к себе и к значимым другим).
2. Психологическая коррекция (тренинги рефлексивных способностей, коммуникативной компетентности, личностного роста).
3. Индивидуальное и групповое консультирование.
Целью психологической службы системы повышения квалификации является профессиональное развитие учителя через его саморегуляцию, которое невозможно без сохранения профессионального здоровья педагога.
Для реализации этой цели необходимо:
а) проведение мониторинга по определению степени готовности педагога к изменению поведения. В
зависимости от степени готовности учителя к изменениям, подбираются формы и методы работы на последующих этапах;
б) создания условий для осознания необходимости изменений в поведении. Уровень осознания существенно повышается благодаря наблюдению, противопоставлению, интерпретации возможных точек зрения, позиций, способов, восприятия и поведения. Учителя начинают осознавать и оценивать альтернативы
нежелательному поведению и рост собственных профессиональных и личностных возможностей;
в) возможность эмоциональной переоценки существующих стереотипов поведения.
В ходе проведения тренингов, деловых игр, психодраматизации учитель осознает необходимость изменений в своей профессиональной жизни;
г) закрепления и поддержания новых способов поведения, позитивного самовосприятия и самоотношения.
Умение педагога контролировать и регулировать свое самочувствие, свое эмоциональное состояние во
многом определяет эффективность процесса взаимодействия с воспитанниками и коллегами и в какой-то
степени является показателем его профессионализма.
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