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Біз қолданып отырған 

бағдарламаның түрлі тәсілдерді 

жинақтағанына қарамастан, сындарлы 

оқыту негіздері қамтылған. Бұл жеті 

модульдің барлығы да барлық пән 

сабақтарында қолдануға ыңғайлы әрі 

тиімді. Информатика сабағында бұл 

бағдарламаның негізгі идеяларын 

пайдалана отырып көптеген тиімді 

жақтарын көруге болады. 

 

 



Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын 

мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді 

игеруі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 

«Білімді, сауатты адамдар – бұл ХХІ 

ғасырда адамзат дамуының негізгі 

қозғаушы күші» деуінің өзі – үлкен 

көрегендіктің белгісі. 

Мектеп жұмысы мен оқушы 

жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – 

мұғалім, егеменді еліміздің 

алғышарттары өркениетті елдер қатарына 

көтерілуді міндет, өркениетке жету үшін 



жан – жақты дамыған, рухани бай тұлғаны 

өсіруде ұстаздар қауымының алдына 

жаңа міндеттер қойылып отыр. Қазіргі 

кездегі оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, 

жаңаша идеяларды қолдануды талап 

етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде 

көптеген қиындықтармен, кедергілермен 

кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз 

білімін жетілдіріп отыруы қажет. 

Ұстаз   бола   отырып,    мен    де    өз    

тәжірибемде    жетістіктерге    жету 

жолдарын іздестірудемін. Оқушылар өз 



пікір-көзқарастарын еркін түрде білдірсе, 

тек білдіріп қана қоймай, сонымен қатар 

өз пікірлерін дәлелдей алатын және оны 

іс жүзінде іске асыра алатын жеке тұлға 

болып қалыптаса алса, сонда мұғалім 

мақсатының жүзеге асқаны. 

Қазақ халқында жеті санын қасиетті санға 

теңесе, мен үшін де осы бағдарлама 

 

 

 

 



мазмұнындағы жеті модульдің қасиеті 

ерекше болып табылады. «Мұғалімге 

арналған нұсқаулықтан» білім берудегі 

Кембридждік әдістің теориялық негізін 

оқып, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдері – 

жеті модульді іс-тәжірибемде қолдану 

арқылы оның артықшылықтарына көз 

жеткізіп отырмын. Бірақта, бұрынғы 

дәстүрлі әдістерді де жоққа шығаруға 

болмайды, әр әдіс-тәсілдің өзіндік 

артықшылықтары бар. 

 



Біз қолданып отырған 

бағдарламаның түрлі тәсілдерді 

жинақтағанына қарамастан, сындарлы 

оқыту негіздері қамтылған. Бұл жеті 

модульдің барлығы да барлық пән 

сабақтарында қолдануға ыңғайлы әрі 

тиімді. Информатика сабағында бұл 

бағдарламаның негізгі идеяларын 

пайдалана отырып көптеген тиімді 

жақтарын көруге болады. 

 

 



Бағдарламаның негізгі факторларға 

тоқталар болсам, оқушылардың білім алу 

үдерісін түсінуі, нені оқу керектігін 

үйренуі, өзін-өзі реттеуі, оқу нәтижелерін 

бағалауды игеруі. Оқушылармен жұмыс 

жасау барысында олардың 

пайымдаулары, көзқарастары мен білім 

деңгейлерін анықтап алу қажет. 

Оқушылардың нені игере, игере 

алмайтындығын бақылау арқылы әртүрлі 

әдістерді пайдалана аламыз. Оқушылар 

өздері оқудың қажетті екенін, оны өмірде 



де өз қажетіне қолдана білу керек екенін 

сезінуі керек. Сонда ғана олардың оқуға 

деген ынтасы артады. 

Егер де оқушы жаттап алатын болса, 

онда ол емтихан немесе сабақ аяқталған 

соң ұмытып қалады. Сондықтан олар 

өздері оқудың қажеттігін түсінуі қажет. 

Олар өздерінің алдыңа мақсат қойып, өз 

ойларын еркін айта білуі қажет. 

Оқушылар өз ойларын айта алады, 

пікірлесе отырып, оқуды түсінеді. Осы 

мақсатта біз өз оқу жүйемізді енгізуіміз 



қажет. Алда тұрған жұмысты жоспарлау 

мен мақсат қоя білу арқылы, оқушыларды 

ынталандырамыз және де оқушылардың 

барлығын, белсенді ете аламыз. Оқытуда 

бірінші баланың өзін-өзі реттелуіне 

жағдай жасап, үйрету қажет. Оқушыны 

оқуда белсенді ету үшін оның нені білетіні 

мен не білмейтіндігіне көңіл бөлуіміз 

қажет. Оқушыға әртүрлі сұрақтар мен 

тапсырмалар беру барысында оларды 

орындауына уақыт бөліп, тыңдап, 

түсіністікпен қарап, бірін-бірі оқытуына 



мүмкіндік берген жөн. Сонда ғана 

оқытуда оқушылар өздеріне деген 

жауапкершілкті сезінеді, өзіне деген 

сенімі күшейіп, оқуға деген белседілігі 

артады. Білім үдерісінің нәтижелі болуы 

оқушының өздігінен меңгеріп, өзі үшін 

оқу керектігін түсінуі болып табылады. 

Оқытудағы басқару және 

көшбасшылық модулі педагогикалық 

жетілудің пайдалынылмаған әлеуеті, 

мұғалімдерге қолдау көрсетілген 

жағдайда, кәсіби өсу мен бірлескен білім 



беруде іске асырылады деген сенімге 

негізделген. Яғни, мұғалім сабақ бойы 

оқушыларды дұрыс басқарып, 

көшбасшылық жасай алған жағдайда, 

жақсы  нәтижеге қол жеткізгені деп 

түсінемін. Білім беруде кәсіби құзырлы 

маман иесіне жеткен деп мамандығы 

бойынша өз пәнін жетік білетін, 

оқушының шығармашылығы мен 

дарындылығына жағдай жасай алатын, 

тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, 

педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-



қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті

, оқытудың жаңа технологияларын толық 

меңгерген, отандық, шетелдік 

тәжірибелерді шығармашылықпен 

қолдана білетін кәсіби маман педагогті 

атаймыз. Бүгінгі білім мен білік бәсекелес 

заманында ұландарымыздың биіктен 

көрінуіне күнделікті ісіміздегі 

жаңашылдығымыз арқылы,  жан-жақты  

берген  тәрбиеміз  арқылы  қол  жеткізуге  

болады. ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. 

Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, 



зерделі, жан-жақты дамыған, парасатты 

ұрпақ керек екенін бір сәтте естен 

шығармағанымыз жөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


