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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қымбатты дос!

Сенім телефоны арқылы көмектесу
құпия және тегін!
Әрбір адам өмірінде қиын жағдайға тап болуы
мүмкін. Сенім телефоны сізге көмек қолын
созып, қандай жағдай болмасын, тығырықтан
шығар жолды табуыңызға көмектеседі. Сенім
телефонының көмегіне балалар да, ересектер
де жүгіне алады. Әрбір адамның арыз-шағымы
тыңдалып, білікті маманның кеңесі беріледі.
Барлығымыздың да көңіл-күйіміз сәт сайын
өзгеруі мүмкін, қуаныш пен бақыттан бас
айналып, артынша, өмірден баз кешіп кете
жаздайтын жағдайлар кездеседі. Сондықтан
да маманмен кеңесіп тұрған абзал, соның
көмегінің арқасында дау-дамайдың және
ойланбай істеген олқылықтардың алдын ала
аласыз.

BALAQORGAUBOT2.0

Құрметті оқырмандар!
Қазақстан Республикасы оқу-ағарту
министрлігі балалардың құқықтарын
қорғау комитетінің қолдауымен телеграмм
мессенджерінде 2019 жылдан бастап
кәмелетке толмағандарға қатысты құқықтардың бұзылуын,
зорлық-зомбылықты немесе қатыгез қарым-қатынасты
анықтау мақсатында құрылған «Bala Qorgau» чаты жұмыс
істейді. Өтініштерге жедел жауап беру мақсатында 24/7
режимінде Balaqorgaubot2.0 телеграм-боты іске қосылды.
Балалардың қауіпсіздігі мен амандығы біздің қолымызда!
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СІЗГЕ МІНДЕТТІ
ТҮРДЕ
КӨМЕКТЕСЕДІ!

Қымбатты оқырмандар
– білімге құштар
о қ у ш ы л а р , ұл а ға т т ы
ұстаздар мен құрметті
ата-аналар!
Әр сан сайын танымдық мақалаларын ұсынып
келе жатқан сүйікті журналымыздың кезекті нөмірі
жарыққа шықты. Дәстүрді сақтап, бұл жолы да
сан алуан пайдалы тақырыпты қамтуға тырыстық.
Өзекті, өткенмен үндескен, заманмен үйлескен
мәселелерді қаузап, сол төңіректе әңгіме өрбіттік.
Осы орайда «Ұлттық тәрбие – ұлт болашағы»
мақаласының орны ерекше. Жаһандық дамуға
ұмтылу, ақпарат ағынына ілесу секілді уақыт
талабын орындаймыз деп жүргенде дәстүрді,
түп тамырымызды ұмытпау – баршамызға парыз,
міндет. Осы міндетті мінсіз атқару жолында алтын
ұя – мектептің берері мол. Отбасынан басталатын
ұлттық тәрбие мектепте жалғасып, барша бала
бойына сіңуге тиіс. Жанкештілікті, Отанға, ұлтқа
деген ерекше махаббатты талап ететін тәрбие
тармағын толық жолға қою үшін қайтпек керегін
білу үшін мақаланы міндетті түрде оқыңыз.
Айтпақшы, мектепте ұлттық тәрбие беру – тек
сынып жетекшісінің, қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімінің мойнына артылған жүк емес, барша
пән мұғалімі жұмыла көтеруге тиіс іс. Математика
пәнінде есеп шығара отырып, бала бойына ұлттық
болмысты дарытуға болады. Бұл туралы «Тәжірибе
алаңы» айдарындағы «Қызықты математика және
ұлттық таным» атты мақаладан оқи аласыз.
Заң тілін түсіну қашан да маңызды болған,
бола да береді. Қай заманда да қоғам адамнан өз
құқын білуді талап еткен. Педагог те қоғам мүшесі
ретінде өз құқын, міндетін, жауапкершілігін білуге
тиіс. «Заң тілін біл, мұғалім. Мұғалім білуге тиіс 4
бап» атты мақаламызда педагогтерге күнделікті
өмірде аса қажет баптарды санамалап шықтық.
Педагог-психолог – мектептің жан жүрегіне
айналып келе жатқан маман иесі. Бұл сала
мамандары да әрдайым білімін жетілдіріп отыруы
керек. Кейінгі уақытта қандай жаңалықтар бар,
нендей технологиялар шықты? Сұрақ жауабын
«Педагог-психологке қажет жаңа технологиялар»
деген мақаламыздан оқи аласыз.
«Баланы мектепке қай жаста берген дұрыс?»
деген сауал әрдайым өзекті. Ғалымдардың
зерттеулеріне сүйенсек, әр бала әртүрлі жаста
мектеп бағдарламасын игеруге әзір болады екен.
Дегенмен алтыдан асып, жетіге таяған шағында
мектепке барған бала өзге кішірек жаста барған
балаға қарағанда ширақ, айтқанды тез қағып
алатын көрінеді. «Баламды қашан мектепке
берсем?» деп ойланып жүрген ата-аналарға
керемет мақала дайындадық . Ғалымдардың,
ұстаздардың жан-жақты пікірін оқып, өзіңізге
қажетін түртіп алыңыз.
Жаңа санымызда ұсынған дүниелеріміз
көңіліңізден шығып, сізге пайдалы болса дейміз.
Сапалы өмір, саналы ұрпақ жолында жасалып
жатқан әрбіріміздің еңбегіміз ақталсын деп
тілейміз!
Құрметпен,
Байбөлекова Лейла
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Тәрбие беру бала дүниеге келген сәттен бастап қалыптасқан. Әрбір халық
ұлттық ерекшеліктеріне сай баланың жасын, психологиясын ғасырлар бойы
зерттеп, түрлі тұжырым жасап келген. Баланың тұлға болып қалыптасуы,
ең алдымен, төңірегіндегі үлкендердің іс-әрекетімен тығыз байланысты.
Үлкендермен қатар отырып, түрлі танымдық бағдарламалар көріп, ойындар
ойнағаны, соның ішінде дидактикалық ойындарды ойнауы баланың руханиадамгершілік тәрбиесін қалыптастырып, болашақта мамандық, кәсіп түрлерін
меңгеруіне септігін тигізеді. Сонымен қатар, атадан қалған сөз тәлім-тәрбие көзі
екенін ескере отырып, бабаларымыздан қалған асыл мұрамыз – әдебиетімізді
оқыту да тәрбие берудің бірден-бір жолы саналады. Жалпы баланы
ұлтжандылыққа тәрбиелеу – ата-анаға жүктелетін міндет, дегенмен мектеп те
бұл істен тыс қалмауы тиіс.
Ұлттық тәрбие рухани өсудің
бір жолы десек, осыны ескерген
мектептер қазір салт-дәстүрімізге
көңіл
бөліп,
тәрбие
жүйесіне
енгізіп, қолдана бастады. Бұл – көз
қуантарлық, құптарлық жайт. Ұлттық
тәрбиені осылайша қолға алып,
дамыту – осы мәселенің бір ғана
жағы. Екінші бір қыры тағы бар. Ол –
қазіргі заман талабын ескеру. Қазіргі
орта,
адамдардың
жан
дүниесі,
заман ағымы, күн сайын дамып
жатқан әлем жаңалықтары мен көзді
ашып-жұмғанша орындалып жатқан
өзгерістерге мән беруіміз қажет.
Ұлттық тәрбие тек этнографиямен
шектеліп
қалмауы
қажет.
Салтдәстүрді жаңғыртып қана қоймай, сол
дәстүріміз жаһандық мәдениеттермен
иық теңестіре алардай тең дәрежеде
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болуы үшін,
өркениетін өзінше
дамытып жатқан батыс пен шығысқа
көз тастап, солардың тәжірибесін
зерттеп-зерделемесек,
сан
соғып
қаларымыз
анық.
Олар
өткенін
жаңғыртып қана қоймай, енді сол бай
мәдениетін келешекке қалай мінсіз
жеткіземіз дегенді ойлап, жоспар
құрып жатыр. Мәселен, Франция
осы ғасырдың бас кезінде-ақ ұлттық
өркендеуіміз қалай болмақ деген
сұраққа жауап іздеп, келешегін
бағамдап алды. Аустралия секілді
елдер ұлттық педагогикасын ескере
отырып,
мәдениетті,
ерік-жігері
мықты ұрпақ тәрбиелеу ісіне кірісіп
те кеткенін жаңалықтардан анық
аңғарамыз. Біз ұлттық тәрбие беру
ісінде нені ескеруіміз керек? Осы
елдердің
тәжірибесін
бағамдай

отырып, бірнеше түйін түюге болады.
Этнопедагогика саласында талай
жыл еңбек етіп, ұлттық мектеп ашқан
Алма Қыраубаева: «Қазақ баласы
ұлттық
тәрбиеден,
ең
алдымен,
мына қасиеттерді сіңірсе: Өз халқын
шексіз сүйетін, оны мақтаныш тұтып,
салт-дәстүрін
құрметтейтін
Өр
рух. Салауаттылық. Парасаттылық.
Білімділік»
деген
екен.
Ғалым
айтқандай, өр рухты, салауатты,
парасатты, білімді ұрпақ қалыптастыру
үшін сөзден іс маңызды. Әрине, ол
үшін, ең алдымен, оқулық мәселесі
туады. Осыған дейін орысшадан
аударылып келген оқулықтар ендіенді жаңа буынның талабына, заман
көшіне, ұлт танымына сай өзгеріп келе
жатқаны қуантарлық жайт. Дегенмен
оқулық мәселесі шешілгенімен, бұл
ұлттық тәрбиенің орнын толық баса
алмайды.
Осыған
орай,
қосымша
бағдарламалар жасалып, қолданысқа

енуі керек. Бастауыш сыныптан бастап
аңыз, ертегі, қазақтың тарихы, әдебі
жайлы ақпаратпен қоса өнегесі мол
қызық оқиғалар көптеп берілуі қажет,
тіпті, ұлы тұлғалар мен олардың өмірі
туралы тың ақпарлар айтылса да артық
болмайтыны анық. Сондай-ақ, ұл мен
қыз тәрбиесіндегі ерекшеліктерді
ескеріп, қазақ қандай қағиданы
ұстанғанын ұмытпаған жөн. Осы
қағиданы бастауыш сыныптан бастап,
мектеп бітіргенге дейін тәрбие негізі
етіп алу керек. Балаларды шешендік
өнерге баулу да, қысқа да нұсқа сөйлеп,
бос сөзге үйір болмауға, орынды
сөйлеуге, қажет жағдайда сөзге
тоқтай білуді үйрету, халық өнерін,
мәдениетін бойға сіңіру – барлығы
ұлттық тәрбиеге жатады. Жалпы бұл
бір сынып жетекшінің немесе пән
мұғалімінің ғана мойнындағы міндет
емес, түгел мектеп болып атқаруы
керек шара. Мұны мектеп басшысы
да қатты қадағалауы қажет, сонда
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нәтиже шығары анық. Тамырсыз гүл
өспейтінін ескерсек, онда бізге еніп
жатқан түрлі бағдарламалардың өзін
тұтастай қабылдай салмай, оны өз
ұлттық психологиямызға сай икемдеу
басты талап болмақ.
М.Әуезов
сонау
1918
жылы
«Жапония Еуропа не істесе, соған көз
жұмып ере берген жоқ... Жапония да
әртүрлі өнерліге, әртүрлі білгіштерге
мұқтаж болды. Ол мұқтаж адамдары
Еуропада мол. Сол себепті олар
күнбатыстың профессор, өнерлілерін
де шақырып әкеле бастады. Бірақ
шеттен келген адамдарға шарт қойып
отырды. Ол шарттары: Жапонияның
ұлттығына зиян келтірерлік нәрселерді
оқытып
жүрген
шәкірттерінің
жүрегіне сіңірмеулері керек. Мұндай
мінездері байқалған адамдар болса,
қызметтеріне кіргізбеді» деген. Мұхтар
Әуезовтің бұл пікірінде өте үлкен мән
жатыр. Әсіресе, ұлттық тәрбиені бала
бойына сіңіруде маңызды қағида.
Қазір - ақпарат ғасыры, сондықтан
ақпарат легі тым көп, ақпарат
алуға интернет болса – жеткілікті.
Батысқа еліктеу жастар арасында
тым белең алып барады. Мұның
соңы өз ұлтын менсінбеу секілді
жағымсыз бір қылыққа соқтыруы
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мүмкін. Осыны ескерген Жапония,
М.Әуезов айтпақшы, ұлттық тәрбиені
еліктеушілікке қарсы құрал ретінде
пайдаланған. Соның арқасында қазір
Жапония өз мәдениетін тұтас сақтап
қалған озық елдердің қатарында тұр.
Ұлттық тәрбие беріп жатқан
мұғалімдердің еңбегі ерен. Олар әрбір
сабақта салт-дәстүрімізден хабардар
болсын деп, теңізге тамған тамшыдай
әрекет етіп келеді. Дегенмен ұлттық
тәрбие бір сынып ішінде ғана шешіле
салмайды. Ол жүйелі түрде жүруі
керек. Осы орайда ойға қонар ұсыныс
тастасақ дейміз. Бұл ұсыныстардың
ауқымы кең болғанымен, сыныпта,
мектеп ішінде қосымша сағат ретінде
қарастыруға әбден болады.
Ең алдымен, қазақ мәдениетін
жүйелі түрде оқыту керек. «ХХІ ғасыр –
мәдениеттер күресетін ғасыр»,- дейді
ұлты жапон америкалық саясаттанушы
Франсис Фукуяма өзінің «Сенім»
атты еңбегінде. Демек, мәдениеттер
күресінде
мықты
иммунитет
қалыптастыру үшін қазақ мәдениетін
балабақша, мектептен бастап оқытып,
санаға әбден орнықтыру керек.
Мектеп ағылшынша сайрап тұрған
баласымен емес, ұлттық танымы берік
орнаған, сонымен қатар техниканың

тілін де меңгерген, үздік, жан-жақты оқушысымен мақтануы керек. Осы орайда
ресми түрде ұлттық тәрбиеге қатысты бағдарлама шыққанын күтпей, педагогика
саласында жүрген әрбір ұстаз пәніне, лауазымына қарамай, іске жең түре
кіріссе, нәтиже көп ұзамай көзге көрінері сөзсіз. Қазақ мәдениетін тек қазақша
оқытатын мектептерде ғана емес, еліміздегі барлық өзге тілді мектептер мен
жеке мектептерде түгел оқытылуы ауадай қажет.
Мектепте ұлттық тәрбие беру балаға ән айтқызып, би билеткен.
процесін қалай жүзеге асыру керек? Мұндай шарт баланың ойын ғана
Бұл процесті бастауыш сыныптан ұштап қоймай, өнерін де дамытқан.
бастап, баланың жас ерекшелігіне сай Қазіргі таңда жаңылтпаштар тек тілінің
бейімдей отырып жүзеге асыру керек. мүкісі бар баланың физиологиялық
Бастауыш сынып балаларына халық ерекшелігін қалпына келтіріп қана
ауыз әдебиеті фольклорындағы түрлі қоймайды, сонымен қатар тілдік қорын
әдеби туындыларды жаттату, үйрету, дамытып, еңбексүйгіштікке баулиды.
оқыту қажет. Мәселен, жаңылтпаш,
Сабақ тақырыбы еңбекке қатысты
жұмбақ,
мақал-мәтел,
мазақтама, болған
кезде
жаңылтпаштардан
тақпақ, ертегі, аңыз әңгімелердің бөлек, санамақтарды да қосқан
маңызы өте зор. Бұл туындыларды жөн. Халық арасында кең тараған
жаттау, оқу арқылы бала бойында «Қуырмаш», «Айгөлек», «Бауырсақ»
ұлттық
дүниетанымның
негізі секілді санамақтарды мысалға алуға
қалыптасады. Үлкендер баланың тілін болады.
анық шығарып, есте сақтау қабілетін
«Бас бармақ, балан үйрек,
дамыту мақсатында жаңылтпаштарды
Ортан терек, шылдыр шүмек,
ойлап тауып, соларды балаларға
Кішкентай бөбек.
жаттатып, әрі пайдалы, әрі көңілді
Сен тұр – қозыңа бар.
ойын ойнаған. Жаңылтпашты мүдірмей
Сен тұр – қойыңа бар.
айту – оңай емес. Байырғы кезде
Сен тұр – жылқыңа бар.
үлкендер бір топ баланы жиып алып,
Сен тұр – сиырыңа бар», – деген
кім жаңылтпашты шатаспай айтады сыңайдағы санамақтардың бірнеше
деп жарыстырған. Шатасып қалған формасы бар. Осы формаларды тиімді
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пайдалана отырып, сабақ барысында
қолдануға болады.
Жаңылтпаш
пен
санамақтың
қатарына жұмбақты да қоса алса
нұр үстіне нұр болар еді. Қазір
заман ағымына сай түрлі тың
жұмбақтар шығып жатыр. Ертеректегі
жұмбақтарды
балаларға
жасыру
арқылы сол кездегі еңбек құралдарын,
кәсіп түрлерін үйретіп, танымын
кеңейтуге болады. Мәселен: «Сүмбіл
теректі,
Жасыл
желекті,
Ерден
қалмайды, Жауға керекті» (жауабы:
найза) деген жұмбақты жасыру
арқылы ежелгі қару-жарақ түрлерін
үйретуге болады.
Бата, мақал-мәтел жаттату да
өз алдына – үлкен тәрбие мектебі.
«Батаменен ел көгерер» демекші,
қайырлы іске, оң бастамаға ақ ниетін
білдіру, әрбір ішкен асқа алғыс айтуды
бала шаңырағынан үйренетіні анық,
алайда мектеп те қоғамның бір бөлігі
ретінде, дәл осы ұлттық түсінігімізді
бала бойына сіңіргені абзал. Салтдәстүріміздің маңызын арттырып,
сәнін келтіретін ғасырдан-ғасырға
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жалғасып келе жатқан жыр үлгісінің бір
түрі – бата. Топырағымызда жаралып,
кең байтақ даламыздың ауасы мен
суынан нәр алған, халық тұрмысында
кеңінен қолданылып жүрген, сипаты
шынайы бата салтымызға, күнделікті
өмірімізге сіңісті болып кеткен. Оның
тәрбиелік мәні мен маңызын ешкім
жоққа шығара алмайды. Батаның өн
бойы ой ұшқырлығына, мол сөздік
қорға, парасаттылық пен көрегендікке
толы. Сонымен қатар эстетикалық
талғамның да жоғары деңгейі анық
байқалады. Қазақтың бата-тілегіне
зер салсақ, оның өзіндік сөз жүйесі
барын байқаймыз.
Ұлттық тәрбие бергенде салтдәстүрлерді де ұмытпау керек. Салтын
білген ұрпақ халқын сүйетіні анық.
Сол арқылы жастардың танымын
кеңейтіп, ұлттық түсінігін арттыруды
көздейміз.
Қазір
бала
оқыту,
тәрбиелеу барысында әдет-ғұрып,
салт-дәстүрлерді
білуі
маңызды.
Дәстүр ғасырдан-ғасырға өтіп, адам
өмірінің бар саласын толық қамтыған.
Осы себепті де адам ұлтының салт-

дәстүрінен қияс кете алмайды. Оған
қоса баланың жасына сай түрлі тарихи
қызық оқиғаларды, ұлттық өнер мен
мәдениет, ғылым туралы мәліметтерді
балабақшадан, бастауыш сыныптан
бастап санасына сіңіре берген абзал.
Осы орайда қосымша еңбектердің
берері мол. Ұлттық өнер, ұлттық
ғылым туралы, өзге де салалардағы
озық ойлы ел мақтаныштары жайлы
кітаптар болғаны дұрыс. Мұндай
еңбектер санаулы болса да бар.
Мәселен, А.Құралұлы жазған «Ұлттық
дүниетаным»,
З.Ахметованың
«Бабалар аманаты», қазақ өнерін
оқытуға
арналған
«Елім-ай»
бағдарламасы, А.Райымбергенованың
авторлық
бағдарламасы.
Ұлттық
тәрбиені өзек еткен білім ордасы
қандай болмақ деп ойланған әрбір
мектеп басшысы өткен ғасырдың
тоқсаныншы жылдарында шыққан
Гуманитарлық
Қазақ
мәдениеті
мектебі
тұжырымдамасын,
Сәдуақасов бағдарламасын, дәл қазір
замандасымыз, химия пәні мұғалімі
Аятжан
Ахметжанұлының
жасап
жатқан жұмысын бағамдаса дейміз.
Осы
орайда
А.Ахметжанұлының
«Әлемде фин мектебі, жапон мектебі,
ағылшын мектебі деген ұғым бар.
Ал неге қазақ ағартуынан осындай
ұлттық мектеп жасауға болмайды?
Әрине, болады. Ол бағдарламаға
ерекше пән енгізумен емес, мектептегі
әр мәселеге ұлттық көзқараспен
қараумен шешіледі» деген сөзі ойға
оралады.
Қазақтың
төл
мәдениеті
–
еліміздегі әрбір баланың жүрегіне
барша мәдениетті түсіндіретін негіз
болып бекуге тиіс. Өз ұлтын, халқын
түсінген баланың өзегі мықты, тегеуріні
берік болып өседі. Бұл орайда ұлттық
тәрбиенің,
салт-дәстүрдің,
әдетғұрыптың алар орны, оны заманмен
ұштастырып, күнделікті тіршілікпен
қабыстыра білу аса маңызды болмақ.

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7

Қай кезде де ізгі қоғамда өмір сүретін адам үш түрлі мамандық иесіне
ерекше құрмет танытыпты. Олар: адам тәнін емдейтін ақ халатты абзал жандар,
қоғамда құқық сақталып, әділет орнауына мұрындық болатын заңгерлер мен
адам, ұрпақ тәрбиесіне жан бітірген мұғалімдер. Осы үш кәсіп иесіне деген
құрмет қашан да ерекше. Қазір жағдай қалай? Әрине, қазіргі уақытта мұғалім
мәртебесі «Педагог мәртебесі туралы» заң арқасында айқындалып, бірізді
болып келеді. Бұл заң насихатталып-ақ келеді, дегенмен құқық деп аталатын
күрделі де маңызды сала жайында ұстаздарымызды тағы бір құлақтандыру,
оның ішінде жағдайға қарай қай бапты басшылыққа алу керегі жайында жазу
артық болмасы анық. Қай салада болмасын өз құқын білу, заң тілін меңгеру
қажет-ақ. Қоғамда түрлі жағдай болып жатқанын ескере отырып, ұстаз білуге
тиіс заңдардың бір тобын шығардық. Білуге тиіс баптар тек осымен шектелмейді,
алайда ең негізгілерін есте сақтап жүру керек. Осы орайда педагогтерге
күнделікті өмірде қажет болатын өз міндеттері мен жауапкершілігін білуге, арнамысын қорғауға, оларға көрсетілетін әлеуметтік көмек түрлеріне тоқталып,
қай бапта нендей құқық жазылғанын егжей-тегжейлі баяндайтын боламыз.
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Мұғалімдерді өз міндетіне жатпайтын жұмыстарға жегетін жағдай
кездесіп жатады. Мұндай кәсіби міндетіне жатпайтын жайттарға
мектеп ішіндегі жөндеу жұмыстарын атқару, өзге де жергілікті
шараларға күштеп қатыстыру және т.б. жатады. Осындай жағдайда
мұғалімнің кәсіби міндетіне не жататынын біліп алу қажет. Мұғалім ең
алдымен жас ұрпаққа оқу, білім, тәрбие беретін тұлға екені белгілі. Ал
жоғарыда аталған жүктемелер бұл санатқа жатпайды. Бұл «Педагог
мәртебесі туралы» заңның «Педагогтің кәсіби қызметін қамтамасыз
ету шарттары» атты 6-бабының 2-тармағында анық жазылған. Осы тармақтың
бірінші тармақшасына назар аударайық:
6-бап. Педагогтің кәсіби қызметін қамтамасыз ету шарттары
2. Мыналарға:
1) педагогті оның кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне
тартуға… жол берілмейді.

Заң
жүзінде
б е к і т і л г е н
құжаттардан бөлек,
педагогтен артық
есеп
беру
мен
өзге де ақпаратты
талап етсе, бұл заң
бұзғанға тең. Шамадан тыс тексерулер
де осы қатарға жатады. Педагог дәл
осындай жағдайға тап болғанда қай
заңды алға тартуы керек? Әрине,
жоғарыда атап өткен алтыншы баптың
екінші және үшінші тармақшаларына
назар аударуы керек. Бапта былай деп
жазылған:
6-бап. Педагогтің кәсіби қызметін
қамтамасыз ету шарттары
2)
педагогтен
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделмеген есептілікті не ақпаратты
ұсынуды талап етуге;
3) педагогтің кәсіби қызметіне
Қазақстан
Республикасының
заңдарында көзделмеген тексерулер
жүргізуге..... жол берілмейді.
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Осы орайда мұғалім қандай құжаттар толтыруға міндетті екеніне тоқтала
кетуді жөн көрдік. Ең алдымен қарапайым пән мұғалімінің міндетіне кіретін
құжаттар тізімін айтайық. Пән мұғалімі екі құжат толтыруға міндетті: күнделікті
журнал (сынып журналы\электронды журнал) және ҚМЖ. Оқу жылының
басында ұзақ мерзімді жоспар түзіп, сол бойынша қысқа мерзімді жоспар
жасайды. Бұдан өзге, егер пән мұғаліміне жас мұғалімге тәлімгер болу міндеті
жүктеліп, оған міндетті төленетін төлемін алып отырса, онда жас маманмен
бірлесе отырып, әдістемелік құжат әзірлейді. Сынып жетекшісі оқу жылы
басында тәрбие жұмысының жоспарын, ата-аналар жиналысын өткізгені
туралы хаттамалар, оқушы табелі, керек болған жағдайда оқушылардың жеке
істерін жаңартып, толтырады. Осы құжаттар тізімін мектеп басшысы мен басшы
орынбасары бекітіп, нақты белгілейді.
Педагогті
артық
жүктемеден, шығыннан
қорғайтын тармақ та
осы алтыншы бапта
толық
жазылған.
Осы
баптың
екінші
тармағындағы төртінші
тармақшаға назар аударсақ, онда
мұғалімге оқу кабинетіне қажет
тауарлар сатып алуға жол берілмеуі
керек. Әйтпесе бұл- заң бұзушылыққа
жатады. Яғни педагогтің кәсіби
қызметін жүзеге асыруға кедергі
келтіретін жағдай ретінде тіркелетінін
ұмытпаған жөн. Бап құжатта нақты
қалай жазылғанына назар аударыңыз:
6-бап. Педагогтің кәсіби қызметін
қамтамасыз ету шарттары
1. Педагогке өзінің кәсіби қызметін
жүзеге
асыруы
үшін
қолайлы
жағдайлар жасалады.
2. Мыналарға:
4)
педагогке
тауарлар
мен
көрсетілетін қызметтерді сатып алу
бойынша міндетті жүктеуге жол
берілмейді.
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Педагогтің
кәсіби маман ретінде
ар-намасы мен қадірқасиетіне
нұқсан
келетін
жағдайлар
да
кездесіп
жатады. Оқушылар,
тәрбиеленушілер
мен олардың ата-аналары не заңды
өкілдері мұғалімге, мұғалімнің кәсібіне
құрметпен қарауға тиіс. Мұғалімнің
кәсіби маман ретінде құқы тапталып
жатса, онда «Педагог мәртебесі
туралы» заңның «Педагогтің кәсіби
қызметтегі құқықтары» деген жетінші
бабының бірінші тармағының екінші
және үшінші тармақшасына назар
аударуы қажет. Осы тармақшаларда
мұғалім өз құқын қалай қорғайтыны
толық жазылған:
7-бап. Педагогтің кәсіби қызметтегі
құқықтары
1. Педагог өзінің кәсіби қызметінде:
1) білім берудің тиісті деңгейінің
мемлекеттік
жалпыға
міндетті

стандартының талаптарын сақтау
жағдайында педагогикалық қызметті
ұйымдастырудың
тәсілдері
мен
нысандарын еркін таңдауға;
2) лауазымды және басқа да
адамдардың оның құқықтары мен
заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп
соғатын кәсіби қызметіне араласуынан
қорғауға;
3) өзінің кәсіби ар-намысы мен
қадір-қасиетін қорғауға;
4) кәсіби қызметті жүзеге асыру
үшін
ұйымдастырушылық
және
материалдық-техникалық қамтамасыз
етуге
және
қажетті
жағдайлар
жасауға.
Мұнымен қатар осы бапта педагог
өз қызметін қалай ұйымдастыруы
керек, оның нендей тәсілдері бар,
ол тәсілдер мен нысандарды қалай
таңдау керек, кәсіби міндетін атқару
барысында ұйымдастыру, оқыту мен
тәрбиелеудің өзге де құралдарын
таңдауға қақы бары да жазылғанын
ескерте кетеміз.
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Түрлі жағдайларға байланысты адам уақытша еңбекке
жарамсыз болып жатады. Мұндай жағдайда уақытша еңбекке
жарамсыз болып қалған педагогтің орнын алмастырған маманға
қосымша ақы төленеді. Бұл жөнінде заңның «Педагогтің
материалдық қамтамасыз ету құқығы» деген сегізінші бабының
бірінші тармағында анық жазылған. Сонымен қатар тағы нендей
жағдайда қосымша ақы ала аласыз? Мемлекетке қарайтын білім
беру мекемелерінде қызмет атқаратын мұғалімдерге мемлекет
бекіткен тариф бойынша еңбекақы, лауазымына қарай жалақы, қосымша ақы,
үстемеақы мен сыйақылар тағайындалады. Жекеменшік сектордағы білім беру
мекемелеріндегі қызметкерлердің айлық еңбекақысы қалай төленетіні меншік
иесінің шешіміне байланысты. Мемлекет бекіткен шешім бойынша педагог
ғылыми дәрежесіне, лауазымды қызметіне қарай негізгі сабақ сағатынан бөлек
қосымша ақы алады:
8-бап. Педагогтің материалдық қамтамасыз етуге құқығы
1. Мемлекеттік ұйымдарда кәсіби қызметін жүзеге асыратын педагогтің
еңбегіне ақы төлеу жүйесі, лауазымдық жалақылар, қосымша ақылар,
үстемеақылар және ынталандырушы сипаттағы басқа да төлемдер Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындалады.
Жекеменшік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың құрылтайшылары
немесе соған уәкілеттік берілген адам айқындайды.
Педагог жылына бір рет 56 күндік
ақысы төленетін еңбек демалысына
шығуға тиіс. Осы демалысқа шыққан
уақытта бюджет есебінен кемінде бір
рет лауазымына төленетін еңбекақы
мөлшерінде сауықтыруға жәрдемақы
берілуі керек. Бұл жөнінде біз сөз етіп
отырған ресми құжаттың он екінші
бабында жазылған. Мұндай әлеуметтік кепілдікті
білім беру мекемесінде қызмет атқаратын әрбір
қызметкер алуға құқылы.
12-бап. Әлеуметтік кепілдіктер
1. Педагогтерге:
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында
ұзақтығы күнтізбелік 56 күнге
ақысы төленетін жыл сайынғы
еңбек демалысына;
4) оларға кезекті
еңбек
демалысы
берілген кезде күнтізбелік жылда
бір рет тиісті бюджет қаражаты
есебінен кемінде бір лауазымдық
жалақы мөлшерінде сауықтыруға
жәрдемақы
алуға
әлеуметтік
кепілдіктер беріледі.
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Педагогтердің
көбі
дәл
осы
айтылғалы
тұрған
заң
тармағынан
хабарсыз
келеді.
«Педагог
мәртебесі
туралы» заңның он
екінші «Әлеуметтік кепілдіктер» деген
бабында педагогтердің балаларына
тұрғылықты жеріндегі мектепке дейінгі
білім беретін балалар ұйымдарынан
кезектен тыс орын берілуге тиіс екені
жазылған. Баптың осы тармағына
назар аударуыңызды сұраймыз:
12-бап. Әлеуметтік кепілдіктер
3.
Жергілікті
атқарушы
органдар кәсіби қызметті жүзеге
асыратын педагогтердің балаларына
тұрғылықты жері бойынша мектепке
дейінгі
балалар
ұйымдарынан
кезектен тыс орын береді.
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Ауылдық
жерде
тұрып,
сонда
қызмет
ететін
педагогтерге бюджет есебінен материалдық, әлеуметтік
қолдау көрсетілетіні, негізгі еңбекақысына қарай белгілі бір
пайызға дейін қаржы қосылатыны белгілі. Мұнымен қатар
коммуналдық қызмет ақысын төлеуге, қыста отын сатып
алуға қосымша ақша бөлінеді. Бұған бюджеттен арнайы
қаржы қарастырылған. Осы аталғандардан бөлек ауылдық
жерге «Дипломмен ауылға» деген атаумен ел арасында кең
тарап кеткен бағдарлама аясында жұмыс істеуге келген педагогке көтерме
жәрдемақы мен баспана сатып алуына не салуына қаржылай көмек көрсетіледі.
Осы аталғанның бәрі ресми құжатта анық көрсетілген:
12-бап. Әлеуметтік кепілдіктер
5.Ауылдық жерде тұратын және жұмыс істейтін педагогке:
1) жергілікті өкілді органдардың
шешімі
бойынша
педагогикалық
қызметті қала жағдайында жүзеге
асыратын педагогтердің ставкасымен
салыстырғанда кемінде жиырма бес
пайызға арттырылған айлықақылар
мен
тарифтік
мөлшерлемелер
белгілену мүмкін;

2) жергілікті өкілді органдар
бекіткен тәртіппен және мөлшерде
бюджет
қаражаты
есебінен
коммуналдық қызметтердің ақысын
төлеу және отын сатып алу бойынша
әлеуметтік қолдау көрсетіледі.

6. Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген педагогке
жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша көтерме жәрдемақы беріледі
немесе тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау көрсетіледі.
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«Педагог мәртебесі туралы» заң жиырма бір баптан құралған. Әрбір
бапта заңда пайдаланылатын ұғымдарға түсінік, заңнаманың негізгі мақсаты,
қолданылу саласы, педагог мәртебесі деген не, педагог әдебі деген не, педагогтің
кәсіби қызметін қамтамасыз ету, кәсіби қызметін жүзеге асыру кезіндегі құқығы,
материалдық қамтамасыз етілу құқығы, педагогтің көтермелену құқығы, қайта
даярлау, тәлімгерлік, аттестаттау, біліктілік санаттарын беру, педагог мәртебесін
бұзғанына байланысты жауапқа тартылу секілді бірнеше саланы қамтыған. Осы
салалар арасынан педагогтер жиі тап болатын, жиі сұрақ туатын төрт саланы
таңдап алып, кеңінен тарқатуды жөн көрдік. Қай салада да өз құқын, міндетін
біле жүру – ізгі қоғам қалыптастыруға апарар төте жол. Ізгі қоғам халқы өзгенің
меншігіне қол сұқпайтын, өзгеге пайдасы тимесе де, зиянын тигізбейтін, бағыты
айқын, мақсаты анық, қадамы нық келеді. Осы орайда, бұл заң тек педагог білу
үшін ғана емес, сонымен қатар білім беру мекемесіне баратын баласы бар
әрбір отбасы білуге тиіс ресми құжат екенін айта кету керек. Өз баласына білім
беретін педагогтің нендей құқы мен міндеті, жауапкершілігі мен артықшылығы
барын білетін ата-ананың өзі де, баласы да мұғалім қадіріне жетіп, ізгі қоғамның
үлкен бір негізін қалары анық.
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Что такое инклюзивное образование и история его появления
Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания
детей с особыми потребностями в обычных общеобразовательных
школах, где они, в независимости от их физического, психического и
интеллектуального развития, могут учиться вместе с другими детьми.
В этих же обычных школах учитываются потребности особенных
детей и создаются все необходимые образовательные условия, в
том числе специальная поддержка для них. Основами инклюзивного
образования являются исключение любой дискринимации детей,
обеспечение равного отношения ко всем детям и создание особых
условий для их обучения и развития.
Существует восемь принципов инклюзивного образования:
- ценность человека не
зависит от его способностей и
достижений;
- каждый человек способен
думать и чувствовать;
- каждый человек имеет
право на общение и на то, чтобы
быть услышанным;
- все люди нуждаются друг в
друге;
- подлинное образование
может
осуществляться
только в контексте реальных
взаимоотношений;
- все люди нуждаются в
поддержке и дружбе ровесников;
- для всех обучающихся
достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает
все стороны жизни человека.
Интеграция
людей
с
инвалидностью
впервые
проводилась
одновременно
в нескольких странах: в США,
Японии и Скандинавии. В начале
1970-х годов в Скандинавии
был
принят
принцип
«нормализации», позволяющий

людям с особыми потребностями
«вести повседневную жизнь и
жить в условиях максимально
близких к обычной жизни».
С
этого
времени
начали
разрабатывать
и
внедрять
нормативные акты, которые
способствуют
расширению
образовательных возможностей
людей с особыми потребностями.
В 1994 году в рамках Всемирной
конференции по образованию
лиц с особыми потребностями,
прошедшей в городе Саламанка
под эгидой ЮНЕСКО, был
провозглашён
принцип
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инклюзивного
образования
и введён в международную
практику термин «инклюзия».
Развитие инклюзивного
образования в Казахстане
Внедрение
инклюзивного
образования в нашей стране
берет начало в 2016 году.
Для этого в Казахстане были
приняты
международные
соглашения, манифестирующие
равный доступ к получению
образования
детей
в
независимости от их состояния
здоровья, происхождения и
иных особенностей.
Правительством
Казахстана в 2016 году были подписаны
международные
соглашения
«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» и «Конвенция о правах инвалидов». Положения данных
конвенций были внесены в законы республики, в частности, в
закон «Об образовании». Таким
образом, в 2016 году стартовало
официальное начало введения
инклюзивного образования как
в государственные, так и в частные образовательные центры.
После
старта
введения
инклюзии уже через год отечественные
общеобразовательные школы начали посещать более шестидесяти тысяч детей с
особыми потребностями, и это
цифра ежегодно увеличивается, показывая количество детей,
нуждающихся в инклюзивном
образовании.
По закону «Об образовании»
18
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к категории детей, нуждающихся
в
особом
образовании,
относятся дети, испытывающие
проблемы со здоровьем.
Следует
отметить,
что для детей с особыми
о б р а з о в а т е л ь н ы м и
потребностями
можно
применять
и
другие
варианты
обучения,
такие
как
домашнее
обучение,
дистанционное
обучение,
специализированные
школы
и интернаты, коррекционные
классы общеобразовательных
школ.
Обучение
особенных
детей в общеобразовательных
школах помогает в их быстрой
адаптации к социальной среде,
а также обычные здоровые
дети, обучаясь вместе с ними,
учатся быть ответственными и
толерантными.
Согласно статистике Национальной образовательной базы
данных, инклюзивное образование на сегодняшний день введено в 30% детских садов, в 70%
общеобразовательных школ, в
40% учебных заведений технического и профессионального
образования.

Психологическая поддержка особенных детей
В условиях инклюзивного образования важную роль играет
психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
потребностями. Об особенностях данной работы и об инклюзивном
образовании рассказала
педагог-психолог государственного
детского садика №84 города Алматы Карибжанова Жанар.
Особой формой оказания помощи и поддержки ребенку считается социально-психологическая и педагогическая поддержка,
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необходимая для успешного обучения и развития каждого ребенка в соответствии со своими
возможностями и потребностями в учебно-воспитательном
процессе в ходе системно организованной, целостной деятельности специалистов.
Основное
психологопедагогическое сопровождение
учебных
достижений
с
потребностями инклюзивного
образования
должно
быть
направлено на:
- поддержание здоровья и
физических сил: организацию
здоровьесберегающей работы
в жизни детей, их вовлечение
в индивидуально подобранные
двигательные
активности,
занятия
по
укреплению
здоровья;
- поддержку интеллектуального развития детей: выявление и развитие познавательных
особенностей каждого ребенка,
создание условий для успешной
учебной деятельности;
- поддержку ребенка в
сфере
общения:
создание
условий для гуманистического
взаимодействия
с
детьми,
поддержка проявления у детей
индивидуальных способностей в
деятельности на досуге, помощь
в осознанном выборе формы
поведения;
- поддержку семьи ребенка:
изучение семейных отношений,
помощь в их гармонизации.
Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными возможностями
20
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в
развитии
организуется
на
основании
заключения
и
рекомендаций
психологомедицинского
совета
и
осуществляется специалистами
организации
образования:
это
специальные
педагоги,
психологи
и
логопеды,
которые на сегодняшний день
работают почти в 70 процентах
учебных учреждений, а также
специалисты
кабинетов
коррекционного и инклюзивного
образования,
педагоги
специальной
коррекционной
организации образования на
договорной основе.
В работе с особенными
детьми используются следующие
коррекционно-развивающие
направления:
- развитие мелкой моторики;
развитие
сенсорного
восприятия
(восприятие
пространства времени, формы и
объема, цвета);
- формирование операций
сравнения, анализа, обобщения,
общего мышления;
- развитие устойчивости и
концентрации внимания;
развитие
зрительной,
слуховой памяти;
- улучшение психомоторного
развития, развитие речи и
пополнение словарного запаса.
Педагог-психолог в работе
с особенными детьми должен
использовать
такие
методы
психологической реабилитации,
как беседа, индивидуальное
п с и х о л о г и ч е с к о е
к о н с ул ьт и р о в а н и е ,

психологическая
помощь,
ролевые игры, тренинговые
упражнения, психологическая
взаимопомощь
и
взаимоподдержка, необходимые
в различных ситуациях. А
самым эффективным из них
считается
психологическое
консультирование.
При
психологическом
к о н с у л ь т и р о в а н и и
п о д г о т а в л и в а ю т с я
определенные
рекомендации
родителям, педагогам с учетом
возрастных,
индивидуальных,
типовых
особенностей
ребенка, проводятся беседы с
педагогами,
непосредственно
работающими
с
ребенком.
Наглядно
показывается
родителям общий итог работы
с ребенком, подготавливаются
конкретные
рекомендации
родителям при возникновении
трудностей
в
воспитании
ребенка. Также педагог-психолог
должен доносить родителям
важность обучения и развития
ребенка
в
соответствии
с
его
психофизическими
возможностями
и
иметь
тесное
взаимодействие
со
специалистами,
обмениваться
мнениями
об
особенностях
личности ребенка.
В результате повышается
возможность
оценки
учебных достижений детей с
особыми
образовательными
потребностями в соответствии
с
общеобразовательным
стандартом.
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«Песочная терапия» –
лучший формат инклюзивного
образования
Сегодня,
кроме
общеобразовательных школ с
инклюзивным
направлением,
есть и другие школы, которые
занимаются особенными детьми,
используя разные методики и
направления. Одной из таких
школ является The Soul Education
– единственная инклюзивная
школа в СНГ, представляющая
«песочную терапию» для детей,
имеющих психологические и
физические отклонения. Школа
работает как в онлайн, так и в
офлайн-формате и кроме курса
«песочной терапии» оказывает
психологическую
помощь
для
особенных
детей.
Ее
основателем является молодая
девушка Аманбаева Аружан.
Школа работает с 2018 года в
двух городах: Астане и Алматы.
По словам Аружан, школа
открыта абсолютно для всех
в независимости от возраста.
Школу
посещают
люди
с
разными
потребностями
и
диагнозами. «К нам приходят
люди и в пожилом возрасте
с определенными запросами,
поэтому в нашей школе нет
возрастных ограничений. Но
основной акцент мы делаем
на детях, которые приходят с
конкретными запросами или с
теми, кто не может найти себя»,
– рассказывает Аружан.
По статистике школы, чаще
всего приходят дети с такими
диагнозами, как ДЦП, задержка
22
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развития, также есть дети с
синдромом
гиперактивности,
агрессией, в состоянии стресса
и те, у кого кризисный возраст.
«На самом деле некоторым
детям сложно пройти трудности
в
определенном
возрасте,
поэтому им нужна поддержка
и со стороны родителей, и
со
стороны
психолога.
За
последние годы в Казахстане

ситуация
была
довольна
напряженной и после пандемии
было много обращений именно
за консультацией психолога.
Во время пандемии многие
здоровые
дети
испытывали

стресс
из-за
семейных
проблем, становились очень
агрессивными, вспыльчивыми,
не могли контролировать свои
эмоции. Когда взрослый человек
не осознает свои эмоции, не
понимает того, что он испытывает,
когда внутри много злости, он не
может контролировать себя. А
с детьми еще сложнее, ведь им
сложно справляться с эмоциями
без внешней помощи. И такая
проблема ярко выражалась в
период пандемии. А родителям
особенных детей было сложно
вдвойне. Последствия пандемии
до сих пор можно ощутить,
наблюдая за психологическим
состоянием детей», - говорит
Аружан.
С начала работы школа
The Soul Education помогла
около 2000 детям с разными
отклонениями в развитии, и
80% из них получили желаемый
результат.
Для
получения
положительных
результатов
проводится большая работа.
По
словам
специалистов,
адаптация особенных детей
происходит поэтапно, поэтому
перед составлением программы
терапии проводится тщательная
консультация как с ребенком,
так и с родителями. После
формируется индивидуальная
программа
для
каждого
ребенка отдельно с учетом его
потребностей.
Особенность
данного
образовательного
центра – это курс «песочной
терапии», инструмент, который
часто используется в работе
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с особенными детьми. За 2019–2020 годы с помощью данной
терапии школа достигла колоссальных результатов. Примером
служат результаты семилетнего мальчика из города Талдыкорган с
диагнозом ДЦП, который на начало терапии не ходил и не говорил.
После прохождения четырехмесячного курса ребенок начал сам
передвигаться и научился говорить некоторые слова. Специалисты
школы также оказывают огромную психологическую и моральную
поддержку родителям.
Аружан советует родителям особенных детей, в первую
очередь, не винить себя за то, что произошло с их детьми. Вместо
этого нужно с раннего возраста
работать
с
ними,
вносить
определенные корректировки
в процесс обучения, учить
его
социализироваться,
использовать
какие-то
инструменты,
давать
детям
возможности
раскрываться
по-особенному. Они должны
понимать, что их дети не
больны, а это определенные
отклонения, с которыми можно
работать, жить и успешно
социализироваться. В детях
можно увидеть особенный
дар, поэтому родителям не
стоит бояться просить помощи
у профессионалов и помогать
ребенку работать над собой
и, не жалея его, раскрывать
заложенный потенциал.
Родители особенных детей
хотят, чтобы их детям было
уделено больше внимания. Арай,
мама особенных мальчиковдвойняшек, которые ходят в
общеобразовательную
школу
с инклюзивным направлением,
хочет, чтобы обычным детям
предоставляли
больше
информации
об
особенных
детях. По ее мнению, если
дети без инвалидности будут
24
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больше
информированы,
то
особенные
дети
будут
быстрее
адаптаптироваться.
Также,
по
словам
Арай,
нужно
подготавливать
хороших
специалистов,
которые
действительно
смогут
помочь
ребенку
в
адаптации к социальной среде
и смогут работать с детьми
индивидуально.

Инклюзивное образование –
это новое направление в сфере
образовательной системы по
работе с детьми с особенными
потребностями, поэтому нужно
его углубленно изучать и вводить
во
всех
образовательных
учреждениях.
Обучение
особенных детей вместе с
обычными детьми поможет в
быстрой социализации ребенка,
поэтому данное направление
нужно всесторонне развивать.
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Адамзат қоғамы дами бастаған алғашқы кезден бастап адамның тіршілік
етуіне қажет білім де пайда болған. Сол сәттен бастап цифрсыз өмірді елестету
мүмкін емес. Қазақтың тұрмысы да математикамен тығыз байланысты болды.
Күнделікті тұрмыста қолданатын әрбір ыдысының көлеміне, жүрген жолының
ұзақтығына, алдындағы малының санына, тұрып жатқан жерінің аумағына,
істеп жүрген жұмысының уақытына қарап түрлі өлшем бірліктерін қолданған.
Мәселен, ұзындық өлшемдерін алайық. Ұзындық өлшемдерін қадаммен, қолмен,
саусақпен, яғни дене тұрқына қарай өлшеген. Содан барып аршын, құлаш,
қарыс, сүйем, елі, тұтам, білем, адым секілді өлшем түрлері шыққан. Тереңдікті
де тобыққа дейін, тізеге дейін, кісі бойы деп өлшепті. Тек мұнымен шектелмей,
қазақтың тұрмыс-тіршілігі мал шаруашылығымен тығыз байланысты
болғандықтан, қазіргі километр мағынасын білдіретін түрлі өлшемдер де бар.
Мысалы:
қозы көш жер; бұл орта есеппен 14,5 км дегенді білдіреді.
күзгі көш жер; бұл орта есеппен 25,5 км болады.
орта көш жер; бұл орта есеппен 90 шақырым деген сөз.
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Осындай халық танымындағы
математикалық
ұғымдарды,
сандарды, өлшем бірліктерін бала
санасында
қалай
қалыптастыру
керек? Бұл жөнінде математика
сабағы барысында ұлттық танымды
қоса жаңғыртып жүрген тәжірибелі
мұғалімнен сұрап көруді жөн көрдік.
Қызылорда
облысы,
Қармақшы
ауданына
қарасты
№108
орта
мектептің математика пәнінің мұғалімі
Әділбаев Болысбай: «Оқушыларға
аңыз, әңгіме арқылы көп дүние
үйретуге болады. Мұны да бір әдіс деп
қараған жөн. Мәселен, адамның дене
тұрқына қатысты өлшем бірліктерді
үйрету кезінде саусақтар неге әртүрлі
болғанына қатысты аңызды мысал
етіп түсіндіремін. Аңызға сенсек,
алғашында бес саусақ бірдей болып
жаралыпты. Содан бір күні бас бармақ
тұрып:
– Ұрлық жасаймыз ба? – деген
екен. Сұқ саусақ бас бармақты қолдап:
– Жасасақ, жасайық, – депті.
Ортан саусақ болса:
– Құдайдан қорықпайсыңдар ма?
– деген екен. Сонда аты жоқ саусақ
тұрып:
– Құдай не қылар дейсің? – депті.

Бәрін тыңдап тұрған шынашақ:
«Құдайдың ала тайын алайық та
қашайық, ұрлап алып, сояйық» –
депті шыдамай. Осының бәрін естіп
тұрған Құдай саусақтардың ниетіне
қарай әр түрлі етіп жаратыпты, содан
барып «бес саусақ бірдей емес»
деген сөз қалған. Мұны адамдардың
әрекетін, қадірін бағамдап, өзгемен
салыстырғанда айтып жатамыз. Міне,
бірі ұзын, бірі қысқа саусақты қазақ
халқы ұзындық өлшеуде керемет
пайдаланған. Мәселен, ол елі, сүйем,
сынық сүйем, қарыс сүйем, қарыс,
тұтам деп кете береді. Елі дегеніміз
– саусақтың көлденеңінен алғандағы
қалыңдығы. Сүйем – бас бармақ пен
сұқ саусақты керген кездегі ұзындық
деп көрсете отырып түсіндіремін.
Сонда оқушылардың миында тез
сақталады. Ал аңыз осы өлшемдерді
тез жаттауға көмектесетін алдын ала
дайындық жұмысы десе де болады», –
дейді.
Төменде
тәжірибелі
маман
ұсынған бірнеше ойын түрлері мен
әдістер баланың фольклордан білімін
арттырып, ұлттық танымын кеңейтіп
қана қоймай, математика пәнінің жас
мұғалімдеріне де қызықты болары
сөзсіз.
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«Алтын қазына» ойыны.
Бұл ойынды квадрат теңдеу тақырыбын өткенде ойнауға болады. «Алтау
ала болса, ауыздағы кетеді, Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деген мақалды
теңдеу түрінде былай жазса болады:
х2 – 10х + 24 = 0.
D=4
х1 = 6; х2 = 4
«Жасырын қамба» ойыны
Бұл ойын кезінде ішінде саны бар жұмбақтарды, мақалдарды тауып алып,
санды сөзбен емес, цифрмен жазған жөн. Бұл бастауыш сынып оқушыларына
өте тиімді болады. Санды тез жаттауына, көзі үйренуіне көп көмектеседі.
Мәселен:
Таңертең 4 аяқпен,
Түсте 2 аяқпен,
Кешке 3 аяқпен жүреді,
Ол не?
(Жауабы: еңбектеу, жастық, кәрілік)
«Халық есептері» әдісі
«Жыл қайыру» есебін мысал етіп алсақ болады. Оның берілгені мынадай:
Екі жолаушы келе жатып, жол қысқартпақ болып бірі екіншісінен:
– Жасың нешеде? – деп сұрапты.
– Үш жылқы, тайлақпын, – депті екіншісі. Екінші жолаушының жасы нешеде?
Шешімі: Жолаушы үш жылқы деу арқылы үш мүшел толтырғанын және оған
тағы екі жыл (тайлақ – түйенің екі жасқа толған төлі) қосу керегін айтып отыр.
Үш мүшелің 37 жас болса, оған екі жыл қосқанда 39 жаста болып шығады.
Мұндай есептер баланың логикасын, ұлттық танымын, есепке жүйріктігін,
жалпы жан-жақтылығын дамытады. Мәселен, бір ғана осы есепті шешу үшін бала
мүшелді қалай есептейтінін, төрт түлік малды жасына қарай қалай атайтынын
білуі керек. Оны білмеген жағдайда есепті шеше алмайды. Сондықтан ұлттық
танымды арттыруда дәл осы «Ұлттық есептер» әдісін қолданудың маңызы өте
зор.
Осы
орайда
қазаққа
«Оян,
қазақ» деп ұран тастаған Міржақып
Дулатұлының «Есеп құралы» атты
еңбегін ерекше атап кетуге болады.
Бұл еңбектің ішіндегі есептің бәрін
ұлттық есеп ретінде қарастыруға
болатынын аңғарамыз. Оқулықты
бастауыш, орта буын оқушыларына
қосымша
материал
ретінде
әрі
«ұлттық
есеп»
әдісін
жаңғырту
мақсатында пайдаланса, математика
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пәні мұғалімдеріне дап-дайын материал. М.Дулатұлының еңбегі 1922 жылы
жарыққа шыққан.
Әуелгі бетінде: «Міне менің қолымда – бір асық, оған тағы бір асық қостық.
Сонда неше асық болды?» деген жазу бар. Осыдан барып-ақ кітаптан ұлттық
танымның иісі аңқып тұрғанын байқаймыз. Ұлттық сипатты ашатын есеп іздеген
математика және бастауыш сынып мұғалімдеріне қосымша материал ретінде
бір ғасыр бұрын жазылғанына қарамастан, әлі де өзектілігін жоймаған, маңызын
жоғалтпаған осы бір еңбекті ұсынғымыз келеді. Бір қызығы, осы кітаптан қазір
қолданып жүрген «диагональ, диаметр, параллелограмм, ось, геометрия,
трапеция» секілді термин сөздердің де керемет аудармасын көруімізге болады.
Біздің табиғатымызды аша түсетін осындай «қия, өре, қиықша, белдік, пішіндеме,
қостабан» деген сөз баламаларын қолдансақ, балалардың математикаға деген
қызығушылығын арттырып қана қоймай, ұлттық танымы мен сөздік қорын, тілін
дамытуға да көп септігін тигізеріміз анық.
«Шәкәрім мұрасы»
Бұл тармақты әдіс деп те, ойын деп те қарауға болатын шығар. Шәкәрім
Құдайбердіұлының жұмбақ өлеңдері жай өлең емес, ол нағыз ғылыммен, соның
ішінде математика, геометрия ғылымымен тығыз байланысты екенін ғалымдар
айтып келеді. Осы өлеңдерді сабақ тақырыбына қарай түрлі сипатта қолдануға
болады. Мысалы, мына өлеңіне назар аударайық:
Бір нәрседен үш сипат қылдым қайла,
Бұл жұмбақты шешерлік адам қайда?
Бір сипатын ортадан кесіп алсам,
Орнында тағы болар екеу пайда.
Біреу деп кесіп алып тастағаным,
Үшеу болып жатады басқа жайда.
Енді шешуіне назар аударайық:
Бір қағазды қидағы үшбұрыштап,
Бір бұрышын ортасынан кес дұрыстап.
Қалған қағаз болады төртбұрышты,
Үшбұрышты қиығын тұрсаң ұстап.
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Дәл осы жауапты қайталап,
сызба
ретінде
түсіндіруге
де
болады. Сонда екі қабырға бойында
жатқан, екі нүктеден өтетін екі пішін
алуға болатынын көреміз. Мұны
геометриядағы «үшбұрыштың бірдебір төбесін қимайтын түзу тек бір
қабырғасын басып өтсе, түзу қалған екі
қабырғаның біреуін ғана қиып өтеді»
деген үшбұрыштар теоремасымен
түсіндіруге болады.
Шәкәрімнің тағы бір жұмбақ
өлеңін талқылап көрсек, артық болмас.
Мысалы:
Тоғыз
қатын
жиылып
бір
толғатқан,
Бірін-бірі буаз ғып, жуандатқан.
Тоғызының киімі тоғыз түрлі,
Келген кісі сияқты әр тараптан.
Босанғанда, тоғызы бір ұл тауып,
Балаға екі түрлі киім жапқан.
Бір киімі шешесіне ұқсаса да,
Бір киімі келіп тұр бөтен жақтан.
Қатындар не? Киім не? Баласы не?
Көпке киім жетеді не себептен?
Ойланып қарасақ, Шәкәрім осы
өлеңі арқылы балаға әл-Хорезми
мен Пифагор теориясындағы бір
санынан бастап тоғыз санына дейінгі
арифметикалық сандардың бірінен соң
бірінің сандық мәнінің артуын адамның
табиғи қалпымен түсіндіріп отыр. Яғни
әйелдің баланы тоғыз ай құрсағында

30

№2 (50) ОКТЯБРЬ 2022

көтеріп, соңында «ұл» табуын, яғни
«он» санының шыққанын тұспалдап
тұр. Жұмбақтағы «қатындар» дегені 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандары. «Киім» дегені
сол сандардың сыртқы формасы.
Дүниеге
келген
ұлдың
сыртқы
формасы, яғни киімі ғана емес, бітімі
де ерекше екенін айту арқылы оның
екі таңбалы сан екенін астарлап тұр.
Шешімін тапқан адамның езуіне күлкі
үйірілтпей қоймайтын жұмбақ өлеңді
мектеп оқушыларының логикасын
дамыту мақсатында шебер қолдана
аласыз. Әсіресе, натурал сандарды
разрядтық
қосылғыштардың
қосындысы ретінде түсіндіргенде
(бесінші
сынып
бағдарламасы)
пайдалансаңыз, баланың қабылдауы
жеңілдеп, математика пәні, шынымен
де, көңілді бола түседі. Шәкәрімнің
математикалық
өлеңдері
осымен
тәмам
емес.
Бұдан
да
басқа
шығармалары жетерлік. Өлеңдерді
ақынның шығармалар жинағынан
таба аласыз
Осы
аталған
әдістер
мен
ойындарды ескере отырып, түрлі
тапсырма санын көбейту арқылы
баланың таным, түсінігін де кеңейтуге
болады. Әрбір тапсырма логиканы
қозғап, ұмыт болып бара жатқан
дүниетанымымызды
жаңғыртары
сөзсіз. Қазіргі таңда көп оқулықтарда,
қосымша материалдарда кездесетін,

әдістеме заңына сәйкес әзірленген, яғни бала күнде өзі көзбен көріп, қолмен
ұстап жүрген дүниелерге қатысты есептердің болуы және оларды шешу
орынды әрі қажет. Дегенмен ұлттық болмысты да ұмытпай, осындай ұлт ретінде
ерекшелігімізді айқындайтын есептерді беріп отыру, фольклор мен математика
сабағын ұштастыра, сабақтастыра отырып өткізу - көп бала басын ала қашатын
сабаққа қызықтырудың бірден-бір жолы және оның еш қиындығы жоқ деп
ойлаймын. Тек осындай тың идеяларды өз сабақтарымызға енгізіп отырсақ
болғаны.
Математиканың даму деңгейі халықтың қазіргі ақыл-ой дамуының нақты
деңгейін көрсетеді десек, онда біз қай деңгейде тұрмыз деп ойлайсыз? Бұл
сұраққа да бір сәт ойланып, өз пәніміздің
қаншалықты маңызды, ұлт жолында
өзекті екенін бағамдап қойғанымыз жөн.
Сөз соңында біз бен сіздің орнымызды
басар келер ұрпақ білімді, парасатты,
бай мәдениетімізді бойына сіңірген
тәрбиелі, рухы мықты болғанын қаласақ,
ұлтын, елін сүйген азамат тәрбиелейміз
десек, өз жауапкершілігіміздегі әрбір
әрекетке ұлттық бояу бере білгеніміз
дұрыс. Ұстаздар қауымы арқылы бала
бойында ертеңге деген үлкен сенім
қалыптасатыны анық. «Ел бүгіншіл,
менікі ертең үшін» деп ұлт ұстазы
Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы, әрбір
ұстаздың ұлтшылдық қасиетінен тамшы
болып тамған осындай майда қадамынан
ертеңгі қоғамды құрайтын азаматының,
сайып келгенде тұтас бір елдің тағдыры
қалыптасатынын ұмытпаса екен дейміз.
Әрбір ұстаз елін, жерін сүйетін, отаншыл,
білімді де білікті ел басшысын шығара
алатындай ертеңшіл, үлкен күш иесі
екенін ұмытпағаны жөн.
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Еліміздегі қазіргі заманауи білім
беру жүйесінде жаңа технологияларды
пайдалану
қарқынды
дамып
келеді. Осы орайда оқушылардың
физиологиялық денсаулығымен қатар
психологиялық жағдайын қалыпты
ұстап, жақсарту үшін мектеп психологы
жаңа психологиялық формалар мен
әдістерді қолға алуда. Отандық білім
беру саласы да бұл мәселенің мәнмағынасына
назар аударып, осы
бағыттағы жұмыстарды жүйелеуге
көшті. Мысалы, қазір мектептердегі
психологиялық
қызметтің
рөлін
күшейтуге қатысты жұмыс қадамқадаммен іске асып келеді.
Сондай
жұмыстың
алғашқы
көрсеткіші
ретінде
жақында
жауапкершілігі мен пайдасы зор іспен
айналысатын педагог-психологтардың
жалақысы көтерілгенін айтуға болады.
32
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Сонымен
қатар
психологтардың
жұмысын
күшейту
мақсатында
психологиялық қызметтердің үлгілік
қағидаларын бекіту құзыреті заң
жобасы аясында бекітілген. Осы
ретте Ыбырай Алтынсарин атындағы
Ұлттық академия жанынан психология
орталығы ашылғанын айта кеткен
жөн. Ендігі кезекте еліміз бойынща
педагог-психологтардың
штатын
ұлғайту бойынша жан-жақты жұмыс
жүргізіліп жатыр.
Қазақстанның
білім
беру
ұйымдарында оқушыларға қолайлы
жағдай жасап, қиын жағдайға тап
болған балаларға көмек пен қолдау
көрсететін 7 мыңнан астам педагогпсихолог қызмет етеді. Педагогпсихологтың ерекшелігі – ол әр түрлі
заманауи
технологияларды,
әдістәсілдерді біліп қана қоймай, оларды

біріктіріп, өзгерте алуы керек. Кез
келген әрекет технология немесе
шығармашылыққа байланысты болуы
мүмкін.
Барлығы
шығармашылық
идеядан басталып, технологиямен
аяқталады.
Ал
кез
келген
технологияның негізі – түпкі мақсатты
нақты анықтау.
Педагог-психологтың
жұмысындағы
ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың
рөлін айтпай кетуге болмас. Оларды
қолдану
білім
беру
процесінің
ажырамас бөлігіне айналды. Жаңа
технологиялар мектеп психологының
дәстүрлі
жұмысын
үйлесімді
толықтыра отырып, нәтижелі де тиімді
етуге мүмкіндік береді. Сонымен
қатар, психологиялық мәселелерді
шешуден басқа, оқушылардың, атааналар мен мұғалімдердің ақпараттық
мәдениетін арттыруға ықпал етеді.
Жаңа үрдіс пен әдістің мәнмағынасын Қытайдың «айтсаңыз –
ұмытып кетемін, көрсетсеңіз – есте
сақтаймын, ал қызықтырсаңыз –
түсінемін» деген ежелгі мақал-мәтелі
барынша дәл сипаттайды. Адам
оқығанының 10 пайызын, естігенінің
20 пайызын, көзімен көргенінің 30
пайызын және өзі жасаған нәрсенің 90
пайызын игеретіні белгілі. Сондықтан
педагог-психологтың
жұмысында
«жаман мұғалім шындықты ұсынады,
ал жақсы мұғалім оны табуға үйретеді»
деген қағидат өте маңызды.
Мұндай маманның жұмысында
қандай психологиялық-педагогикалық
технологиялар ең өзекті болып
саналады?
Педагог-психолог
балалармен жұмыс істей отырып,
олардың жеке бас ерекшеліктеріне
үнемі назар аударуды ұмытпауы қажет.
Сондықтан осы саланың маманы
келесі технологияларды қолданады:
- ақпараттық, яғни оны қолдану
арқылы білім, білік және дағдылар
қалыптасады;
- операциялық технологиялар
ақыл-ой
әрекетінің
тәсілдерін

қалыптастыруды қамтамасыз етеді;
- өзін-өзі дамыту технологиялары
тұлғаның өзін-өзі басқару тетіктерін
қалыптастыруға бағытталған;
- эвристикалық технологиялар
тұлғаның шығармашылық қабілеттерін
дамытуға жұмыс істейді;
қолданбалы
технологиялар
жеке тұлғаның тиімді әрі практикалық
жағын дамытады.
Енді
осы
технологияларды
толығырақ
және
жан-жақты
қарастырып көрейік.
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Мектеп психологының қызметінде
ақпараттық
технологиялар
өте
өзекті. Қазіргідей цифрлық заманда
білім беру жүйесіне ақпараттандыру
саласының айтарлықтай жетістіктері
еніп,
ажырамастай
бөлігіне
айналды.
Мәселен,
ақпараттық
технологиялардың
көмегімен
мектеп психологы өз қызметінің
негізгі бағыттарын қамти алады.
Бұл жерде диагностика, кеңес беру,
дамыту жұмыстары мен білім беруді
айтуға болады. Жалпыға бірдей
ортақ қабылданған стандарттардан
оларды жүзеге асыру формалары
мен құралдары ғана ерекшеленеді.
Қашықтан істейтін педагог-психолог
өз
жұмысында
мынадай
негізгі
бағыттарды қолдана алады:
- оқушылар, педагогтер мен атааналарды
толғандыратын
өзекті
мәселелер бойынша тақырыпқа сай
сұрыпталған психологиялық электрон
кітапхана құру;
- балаларға on-line (онлайн)
режимінде жұмыс істейтін дамытушы,
диагностикалық
материалдар
көрсету;
- психологиялық акциялар мен
конкурстарды қашықтан өткізу;
- нысаналы топтарға қашықтан
ақыл-кеңес беруді ұйымдастыру, атап
айтқанда, интернетте арнайы сенімді
бөлім құруға болады. Яғни оған
жүгінген кезде психолог пен клиент
тек өзара қашықтан араласа алады;
белгіленген
топтар
үшін
форумдар ұйымдастыру. Ол жерде
олар өз пікірін айтып, сұрақ қойып,
кері байланыс орнатып, кеңес ала
алады;
- қашықтан білім беріп, оқытатын
мектептер ұйымдастыру;
балалармен,
ата-аналармен
психологтар тобының чатын құру.
Сондай-ақ психологтың, мұғалімнің
және
әкімшіліктің
консилиумын
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қашықтан өткізу. Бұдан бөлек басқа
қалалардан
мамандарды
тарта
отырып, чаттар құрып, педагогтермен,
балалармен
телекөпірлер
ұйымдастыру;
- мақсатты топтарға сауалнама
жүргізу;
мақсатты
топтар
үшін
психологиялық
практикум
ұйымдастыру.
Мектептегі педагог-психологтың
қашықтан психологиялық қызметі
туралы
айта
отырып,
келесідей
жағдайларды ескеру қажет. Педагогпсихологтың
барлық
мақсатты
топтармен қашықтан жұмыс істеуі
мектептегі оффлайн қызметпен сәйкес
келуге тиіс. Себебі бұл психологиялық
қызметтің
барлық
бағыттарының
тұтастығын
қамтамасыз
етуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар
қандай да бір тақырып барлық
мақсатты топтар арасында жүргізілуі
тиіс.

Мектеп
психологының
жұмысында ақпараттық технологияны
қолданудың бір бағыты ретінде
интернет жобалауды айтуға болады.
Ол психологтың түзету және дамыту
әдісі
ретінде
қарастырылады.
Интернет жобалаудың қорытынды
өнімдеріне
сайт,
компьютерлік
презентация, компьютерде салынған
сурет,
электрон
кітап,
журнал,
компьютерде
ойнайтын
ойын,
байқауға,
фестивальге
қашықтан
қатысу, телекөпір, пікірталас чаты
және басқа да қашықтағы іс-шаралар
кіреді.
Балаларға өздерінің интернет
жобаларын әзірлеп, іске қосудың
әсері өте зор. Бір жағынан, жұмыстың
топтық формасы ретінде интернет
жоба оқушылардың таным қабілетін,
жобалық
ойлауын,
субъектив
ұстанымын,
бірлескен
іс-әрекет
дағдыларын және топтық жұмысты
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Екінші жағынан, жобаның терең

мазмұны әр түрлі психологиялық,
яғни түзету, дамыту және білім беру
сияқты мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді.
Интернет
жобаны
іске
асырудың
ажырамас
бөлігі
–
жоба қорытындыларының медиапрезентациясы.
Оның
аясында
балалар
өзінің
жобада
істеген
өнімдерін ұсынып қана қоймай,
сараптау, ақпаратты жоспарлау мен
іріктеу, коммуникативтік дағдыларды
және басқа да қырларын дамытады.
Интернет
жобалау
көбінесе
ақпараттық технологиялар белсенді
қолданатын психологияның медиа
сабақтарында жиі қолданылатынын
айта
кеткен
жөн.
Осылайша
ақпараттық
технологиялар
уақыт
өткен сайын педагог-психологтың
қызметіне еніп, қалыпты жағдайға
айналып келеді.
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Оқыту
ойындары
қазіргі
п с и холо г и я л ы қ- п еда го г и ка л ы қ
технологиялар арасында маңызды
орын алады. Оқу ойындары 3 негізгі
функцияны орындайды:
Құрал
ретінде:
белгілі
бір
дағдылар
мен
қабілеттерді
қалыптастыру, ол ойын жаттығулары
барысында көрінуі мүмкін;
Гностикалық:
оқушылардың
білімін қалыптастыру және ойлау
қабілетін дамыту, ол дидактикалық
әдістерде көрінеді;
Әлеуметтік-психологиялық:
қарым-қатынас дағдыларын дамыту,
ол әр түрлі рөлдері бар ойындарда
көрінеді.

Қазіргі мектепте мектеп оқушылары физикалық тұрғыдан денсаулығының нашарлауымен қатар психологиялық проблемалардан да (бейімделу
қиынға соғады) зардап шегеді. Бұл
білім беру процесін ұйымдастырудағы
стрестік жүйеге байланысты. Мұндай
мәселені шешуде мектептің психологиялық қызметі үлкен рөл атқарады.
Педагог-психологтың жұмыс арсеналында баланы қажытқан жағдайдан
шығаруға, ішкі шиеленісті жеңілдетуге, өмірлік жағдайға оптимистік көзқарастың пайда болу мүмкіндіктерін
анықтауға түрлі әдістер бар. Оларға
нақты тоқталсақ:
Музыка терапиясы – музыканы
релаксация
мен
тыныштандыру,
эмоционалды саланы белсенді ете
түсіп, эмоционалды жағдайды түзету
үшін пайдалану;
Ароматерапия – хош иісті заттарды
релаксация мен эстетикалық мақсатта
қолдану;
Түс терапиясы – депрессия,
мазасыздық пен қорқыныш кезінде
түрлі түсті бейнелерді қолдану;
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Оқыту ойынының технологиясы
топтық
технология,
диагностика,
тренинг сияқты технологиялармен
біріктірілуі мүмкін.
Білім беру мен психологиядағы
оқу ойындарының рөлі өте маңызды.
Педагогикада олар оқушылардың
белсенділігін,
көшбасшылығын,
еркіндігін
дамытуға
бағытталған
оқытудың ажырамас бөлігі саналады.
Психологияда
бұл
технологиялар
оқушылардың танымдық, әлеуметтік
және кәсіби белсенділігін дамытады.
Бұл технологиялар барлық жастағы
балалармен
және
ересектермен
(мұғалімдермен,
ата-аналармен)
жұмыс істегенде тиімді.

Би терапиясы – бұлшық ет пен денені сергіту үшін би қимылдарын немесе
музыкаға ұқсас дыбыстарды қолдану;
Дене терапиясы – дене мен психикалық әл-ауқатты жақсартуға бағытталған
денені шынықтыруға арналған әдістер.

Арт-терапия шығармашылықпен
байланысты психологиялық жұмыстың
бірқатар бағыттарын қамтиды. Оған
изотерапия, түс, фототерапия, ертегі,
музыка
терапиясы
мен
коллаж
жатады. Арт-терапия шығармашылық
психологиясы
балалармен
және
ересектермен жұмыста
баяғыдан
сәтті қолданылып келеді.
Арт-терапия
оқушының
жанжақты ішкі әлеуетін ашып, бірқатар
ауыр психологиялық проблемалармен,
соның ішінде жарақаттармен, ішкі
тартыстармен,
қорқыныштармен
күресуге көмектеседі. Шығармашылық
психологиясының арқасында адам
стрестен
арылып,
өзіне
деген
сенімге ие болуы мүмкін. Көбіне
арт-технологиялар
диагностикада,
түзетуде, психотерапияда және қазір
оқудың әр түрлі кезеңдерінде білім
беру процесінде қолданылады.
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Бұл технология психокоррекция,
психопрофилактика, баланың жеке
басын дамыту және үйлестіру сияқты
мәселелерді шешіп, отбасы мен шағын
топтардағы психологиялық климаттың
жақсаруына ықпал етеді.
Ойын терапиясы жеке, жұптық
және топтық ойындарды қамтиды,
сонымен қатар онда қуыршақтарды,
фигураларды
қолдануға
болатын
әдістер бар. Бұл технологияда қиялдың
белсенді
жұмысына,
көркемдік
экспрессияның әртүрлі формаларына
негізделген релаксациялық сипаттағы
әдістер де пайдаланылады.
Педагог-психолог әр оқушының
ерекшелігін ескеріп, әр балаға жекелей
төмендегідей
технологияларды
пайдалана алады.

Ынтымақтастық
технологиясы
психолог пен баланың субъективті
қатынастарында
демократияны,
теңдікті және серіктестікті жүзеге
асырады. Бұл технология ғылымизерттеумен айналысқанда, конкурсқа
қатыстқанда,
сондай-ақ
тренинг
ұйымдастыру жұмысында өте өзекті
саналады. Психолог пен оқушының
бірлескен өзара әрекеті танымдық,
шығармашылық мақсатты шешуден
басқа,
психологиялық-әлеуметтік
мәселені де қарастырады.
Педагог-психолог
қолданатын
технологиялар бірқатар функцияларды
орындайды. Мысалы, психологиялық
профилактика, кеңес беру, қолдау,
оңалту,
әлеуметтік-психологиялық
оқыту секілді қызметті атқарады. Енді
әрбіреуіне жеке тоқтала кетейік.

ықпал
ету,
өзара
әрекеттесу
процесінде мүмкін болатын жеке
деформациялардың
алдын
алу,
психологиялық зорлық-зомбылықтың
деструктивті
әсерін
түсінуге
көмектесу.
Психологиялық
кеңес
беру
дегеніміз – қатысушыларға, оның
ішінде оқушыларға өзін-өзі тануға,
позитив көзқарасқа, нақты өмірлік
жағдайларға бейімделуге, құндылықмотивациялық
саланы
және
басқаларға
деген
қарым-қатынас
жүйесін қалыптастыруға, зорлықзомбылықсыз құндылықты түсінуге,
кәсіби деформацияларды жеңуге,
жеке және кәсіби өсуге және өзін-өзі
дамытуға ықпал ететін эмоционалды
тұрақтылыққа қол жеткізуге көмек
көрсету.

Психологиялық
профилактика
Психологиялық түзету дегеніміз
дегеніміз – оқу-тәрбие процесінің
барлық
қатысушыларының
жеке – бұл мектептегі жеке және кәсіби
ауытқуларды
жоюға,
басының
толыққанды
дамуына дамудағы
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оқушының психикалық денсаулығын
үйлестіруге бағытталған белсенді
психологиялық-педагогикалық әсер.
Психологиялық оңалту дегеніміз
– бұл сыртқы ортаның жағдайынан
туындаған
травматикалық
жағдайларды бастан кешіру кезінде
жеке
бейімделу
механизмдерін
жұмылдыратын процесс. Сондықтан
мұндай оңалту оқушылар арасында
жағдайдың өзгеруіне байланысты
жоғалған немесе жоғалуы мүмкін
нәрсені
қайтаруға
бағытталған.
Мектеп
қабырғасында
оңалту
психотехнологиясы
ретінде,
негізінен, психологиялық тренингтер
ұйымдастырылады.
Осылайша
психологиялықпедагогикалық технологиялар білім
беру мен оқыту процесінде өзіндік

орынға ие. Кез келген психологиялықпедагогикалық
технология,
оны
әзірлеу
және
қолдану
педагогпсихологтың жоғары шығармашылық
белсенділігі мен кәсіби білімін қажет
ететінін ұмытпаған абзал. Сондықтан
оның тәжірибе жинап, білімін шыңдап,
жоғарыда аталған технологияларды
өз
жұмысында
пайдалануы
өте
маңызды.
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After-school care is an indispensable and useful program for both
children and their parents. Nowadays, parents are busy with their work.
They don’t have much time to devote to their children, or do their household
chores. In such situations, after-school care is a big support for parents.
In Kazakhstan, extended learning programs for children are carried out in
educational and after-school organizations. The types of these organizations
are determined by the educational authorities. (By order of the Minister of
Education of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 2022 No. 385).
Students are provided with the educational services for extended learning
programs rendered by the educational organizations implementing general
programs for primary, basic secondary and general secondary
education, including educational programs on a contractual basis.
There exist a lot of educational institutions in the cities of
Kazakhstan where children study in two and three shifts. Therefore,
not all schools provide the services of after-school care. It makes
parents send their children to private educational centers.
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Brief history of after-school care
The history of after-school care
starts from the time of the Soviet Union.
The first after-school care prototypes
appeared in the 1930s. Some people
worked at factories in the morning, with
teenagers studying during this time.
After lunch, teenagers would replace
adult workers. Then, they would come
back to their place of study and do their
homework. In the 1950s, the government
started opening boarding schools for
children. It is the time when the idea of
organizing after-school care institutions
emerged first. Then, there arose a need
for developing a scientific approach
to the organization of this type of
education.
After-school care in developed
countries
In Europe and the USA, after-school
care is called an “after school program”.
The number of places in after-school
centers is limited. Only persons entitled
to benefits can attend them for free, with
others paying for the services. In New
York, schools are open until 06:00 pm,
then parents have to pick their children

up. In case parents do not have time to
do it, they will have to pay an additional
fee for every half an hour of the delay.
After-school care services cost $400$500 per month. It is the parents who
decide what their children do after
school. Schools offer additional classes
and sections, but parents have to pay an
extra fee for these services.
In Germany, students are not
obliged to do homework after classes,
and their teachers cannot force them to
do it. The tasks of the after-school care
in Germany are to entertain students
and organize their getting to additional
classes or sections. After-school care
is financed in different ways: children
from low-income families have the right
to attend the classes for free. Other
students’ after-school care is organized
on the terms of co-financing by parents
and the state.
Any coin has two sides. After-school
care also has its “pros” and “cons”. Let
us consider all aspects of the issue. It
will help parents make a decision.
Advantages of after-school care
Firstly, children are always under
supervision. It is convenient for working
parents who have nowhere and no one to
leave their child after school. Attending
after-school care centers, children are
always supervised, safe and provided
with good nutrition.
Secondly, it is a useful tool for
children’s adaptation. Primary school
students are in the process of getting
used to going to school. Children study
during the first half of the day. They do
not have any spare time to communicate
and play with each other. Only in the
afternoon, when their lessons are over,
children have an opportunity to get to
know each other better. Yet, they have to
go home at this time. If children attend
after-school care classes, they will have
an opportunity to get to know each
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other better. It will have a great impact on the development of their communication
skills.
Thirdly, let us consider the time spent on doing homework. Doing homework
during after-school care classes takes much less time than doing it at home, for
children do their homework under the supervision of a professional teacher, and not
with their parents who feel tired after work.
Fourthly, after-school care develops a stable daily routine. A good organization
of after-school care activities forms a stable daily routine, also reducing children’s
wasting time on mobile devices.
Disadvantages of after-school care
Firstly, children will have no personal space. Just like adults, children need
privacy. All children who attend schools want to relax or play with toys. There is no
possibility to play or relax during after-school care classes.
Secondly, children will be surrounded by ambient noises. If a child loves silence
and can do homework only in a calm environment, it is unlikely that they will be able
to do it during their after-school care classes, for there will be other children around
him or her.
Thirdly, it is expensive. Not all parents
can pay for additional services. As it has
been mentioned at the beginning, not all
schools provide the services of after-school
care. Consequently, parents are forced to
send their children to private educational
centers. Not everyone can afford it.
Fourthly, the lack of parental attention
may become an issue. If children do not
receive enough parental attention, they can
become irritable and aggressive. Thus, it is
highly important that parents spend enough
time with their children.
What do psychologists recommend?
After-school care is mostly considered
“the most optimal and profitable option”
for both children and parents. However, it is
debatable whether there exists any benefit
from the constant presence of children in
school. Home education or after-school
care? There is still no general opinion on
what is better. What do psychologists say
about this?
Gulmira
Alimkhanova,
a
family
psychologist, advises that it is necessary
to pay attention to the psychological
characteristics of the child before making
them attend after-school care centers. Then,
parents should observe the behavior of the
child during after-school care classes.
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“Who does not benefit from attending after-school care classes? You should
not leave children at school for the whole day if they are distant and shy, do not
like to stand out and contact their peers, or want to be alone for a long time. Such
children will be uncomfortable in any community. After-school care can bring them
unwanted psychological struggles, and, possibly, trauma. Children need some time
to adjust to this new life.
If a child repeatedly demonstrates unmotivated aggression, stubbornness and
self-confidence, a new society will not to be helpful for them. The behavior of such
children is often characterized by impulsiveness, inconsiderate acts and violation of
prohibitions. The best way to avoid excessive aggressiveness in a child is to show
them love. Parents should try to understand the causes why their children behave
aggressively and eliminate them. Then, it will be possible for parents to decide
whether they should let their child attend after-school classes or not,” the expert
says. Gulmira Alimkhanova also expands on who will benefit from after-school care:
“After-school care is a good choice in case your child is active, easily makes
contact with other children and adults and has a lot of interests. It will be better for
your child to be at school if you are not able to spend time with them after their
classes.
If your child is very independent and possesses leadership qualities, those
including expressing their own opinion, listening attentively, being able to negotiate
and reasonably explaining their actions, you should talk to them before deciding to
participate in after-school care programs,” she explains.
The psychologist advises not to rush at all events. Prior to going to after-school
care centers, parents should consult with a child
psychologist and talk with the teacher. In a few weeks,
the teacher will be able to share their observations
with you on how successful your child’s adaptation
to the school is and whether the child will be able to
cope with the after-school care program. It is also
important to take into account that not all children
feel comfortable communicating with their peers for
the whole day. Some children need to spend some
time alone or do what they love in silence. If your child
gets tired of the community, they will possibly not be
comfortable during their after-school care classes.
You always have a choice
After-school care is a good alternative to sitting
at home. Attending after-school care classes, children
are among peers, communicating with them and
doing homework. Of course, it is parents who decide
whether they want to enroll their child in any afterschool care program or not. After all, everything has
both positive and negative sides. We tried to bring up
the most important advantages and disadvantages of
after-school care. Whatever decision is made about
where children should be after school, the safety of
children and the peace of their parents will be the most
important issues.
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Биыл мектеп табалдырығын аттаған 1-сынып оқушыларының жас
ерекшеліктері әр түрлі. Статистика бойынша, балалардың 50,9 пайызы атааналарының қалауымен мектепке алты жастан барған. Сонда қалған жартысы,
яғни балалардың 49,1 пайызы 7 жастан баратындығын статистика дәлелдеп отыр.
Не себептен баласын бір ата-ана ерте, екіншісі кеш береді? Баланың мектепке
баратын нақты физикалық жас көрсеткіші қандай? Баланың мектепке дайын
екенін қалай білуге болады? Осы сұрақтар төңірегінде білікті мамандардың
пікірін және ғалымдардың зерттеу нәтижелерін ұсынамыз.

МАМАНДАР НЕ ДЕЙДІ?
«Altyn
Kids»
орталығының
мұғалімі Жанна Омарова 1-сыныпқа
баратын баланың оқу, жазу және
санау қабілетін ғана негізге алу дұрыс
емес деп санайды. Ең бастысы –
баланың психологиялық дайындығы.
Яғни мектеп табалдырығын аттайтын
бала белгілі бір нұсқауларды орындай
алуы шарт:
Оның бірінші шарты: «Егер
сіз балаңыздан бірдеңе жасауды
сұрасаңыз, ал ол өтінішті естімесе
немесе оның бір бөлігін ғана ұғынса,
бұл оның нұсқауды әлі қабылдай
алмайтынын білдіреді. Егер ол сіздің
одан не қалайтыныңызды түсінсе,
бірақ
тапсырманы
орындағысы
келмесе, бұл да баланың оқуға әлі де
дайын емес екендігінің дәлелі бола
алады», – дейді сарапшы.
Баланың мектепке баруға дайын
екенін дәлелдейтін екінші көрсеткіш
– оның тапсырманы бірнеше кезеңде

орындай алуы: алда болатын ісәрекет туралы ойлау, белгілі бір
мәселенің шешімін табу немесе
нәтижеге жетудегі қиындықтарды
жеңу. Маманның айтуынша, егер бала
өзін-өзі ұйымдастыруда қандай да бір
қиындықтарға тап болса, оған алдағы
уақытта мектепте оқу өте қиын
болады.
«Баланың мектепке баруға дайын
екенінің тағы бір дәлелі – зейінінің бір
жерге шоғырлануы. Егер бала өзінің
назарын бірнеше минутқа басқа
жаққа аударуға қабілеті жетпесе, оған
мектепке бару әлі тым ерте деп есептей
беруге болады. Сонымен қатар оқушы
дос-құрбыларымен
байланысты
нығайтып, ұжымда жүргенін сезініп,
бірлесіп әрекет ете білуі керек. Бұл
дағдылар балада болмаса, тағы да
оның өзіне кері әсерін тигізеді», – деп
қосты Жанна Омарова.
Оның
айтуынша,
мектепке
дайындық алдын ала – алты ай, тіпті
бір жыл бұрын басталуы керек. Жазда
баланы оқуға жегіп қоймай, мектепке
дейін демалдырып, күш жинатқан
дұрыс.
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«Бала білімінің көлемі емес – білім
сапасы маңызды екенін есте ұстаған
жөн, оқуға үйрету емес – сөйлеуді
дамыту, жазуды үйрету емес – қолдың
ұсақ моторикасын дамыту маңызды.
Толық даму үшін мектеп жасына
дейінгі бала құрдастарымен қарымқатынас орнатып, ересектерді тыңдап,
нұсқауларға сәйкес тапсырмаларды
орындағаны мұғалімге де жеңіл», –
деп атап өтті мұғалім.
Бірнеше жылдан бері мектепке
оқушыларды
дайындап
жүрген
мұғалімнің
айтуынша,
бірінші
сынып оқушысы білуге тиіс басты
қағидаларды тізбектеп шықты: өзінің
толық аты-жөні; туған мезгілі; өзі
тұратын қала мен елдің атауы, үйінің
мекенжайы; ата-анасының аты кім
екені, олар қайда жұмыс істейтіні;
уақыт бойынша бағдарлай білу, яғни
жыл мезгілдерін, олардың ретін, тәулік
уақытын білу; түстер; геометриялық
пішіндердің
атаулары,
өлшемдері
(үлкен – кішкентай); кеңістік бейнелері
(оң, сол, жоғары және төмен) және т.б.
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Сонымен қатар болашақ оқушы
өзінің үсті-басын да күте білуі керек:
аяқ киімінің бауын байлау, киім
ауыстыру, заттарын жинау, қайшыны
қолдану, әртүрлі пішіндерді қию,
30 минут бойы зейінді қажет ететін
істерді өз бетімен орындау. Сондайақ сурет бойынша әңгіме құрастыру,
тақпақ жатқа айту, 10-ға дейін және
кері санау, сурет салу және бояу,
үлкендердің ауызша нұсқауын түсініп,
дәл орындай алуы маңызды.
«Ата-ана балаға оның өмірінде
болып
жатқан
және
болашақта
болатын
барлық
өзгерістерді
психологиялық тұрғыдан түсінуге
және қабылдауға көмектесуі керек.
Қандай жағдай болмасын, алдағы
уақытта мектепке баратын баланы
мектепті айтып қорқытпауы керек.
Керісінше, балаға мектеп жайлы
ақпараттар ұсынып, оның ол жақта
не істейтінін, алдағы уақытта не күтіп
тұрғанын қызықтыра білгені жөн.
Сондай-ақ, мектепке жол түссе, мектеп
ғимаратын көрсетіп, балаға мектепте
экскурсия жүргізсе – нұр үстіне нұр
болар еді. Бала мектеп туралы толық
ұғынып алмаса да, ересек адамның
психологиялық
қолдауын
сезеді.
Өйткені ол өз өміріндегі өзгерістердің
қандай болатынын ойлап, алаңдауы да
мүмкін», – деп түйіндеді білікті маман.
Дәл осы орталықтың логопеддефектолог маманы Айым Өмірзақова
кейінгі жылдары баланы мектепке
беруде қиындық тудырып жатқан
тағы бір мәселені атап өтті: «Жыл
өткен сайын сөйлеу тілі дамымаған
балалардың қатары көбейіп келеді.
Мұның басты себебі – бала мен
ересектер
арасындағы
қарымқатынастың
болмауы,
баланың
бір орында отыра беруі және
гаджеттерге
деген
шектен
тыс
құмарлыққа шектеудің жоқтығы», –

дей отырып, сөзін әрі қарай: «Сәбидің
сөйлеуі тек ересек адаммен тікелей
қарым-қатынаста,
бірлескен
ісәрекетте, эмоционалды жағымды
жағдайларда ғана қалыптасады. Бала
мен оның айналасындағы ересектер
арасындағы қарым-қатынас неғұрлым
көп болса, бала ана тілінің тілдік
ерекшеліктерін
соғұрлым
жақсы
қабылдайды. Ал бүгінгі күннің атааналары көбіне жұмысбасты, бос
уақыты бола қалған жағдайдың өзінде
әлеуметтік желілерде жаңалықтар
қарап отыратыны жасырын емес.
Сәйкесінше, балаға аз уақыт бөледі,
сол
себептен
баланың
сөйлеу
проблемалары назардан тыс қалады»,
– деп сабақтайды.
«Гаджеттерге деген құштарлық
баланың
қозғалыс
белсенділігін
төмендетеді. Бес жасқа дейін оның
моторикасының (жүгіру, секіру және
өрмелеу қабілеті) қалыптасқаны өте
маңызды. Бес жасқа дейін сөйлеу
деңгейін белсенді түрде дамытып,
жазуды үйретуге асықпау керек.
Бес жастан бастап оны біртіндеп
мектепке дайындауға да болады. Оған
дейін қимылдауы, өзіне-өзі қызмет
көрсетудің
барлық
дағдыларын
меңгеруі, анық сөйлей алуы маңызды»,
– деп толықтырды сарапшы.
Логопед-дефектолог
маманның
айтуынша,
мектеп
жасында
бала
сөйлеудің
барлық
компоненттерін дамытуы керек:
барлық дыбыстарды дұрыс айту;
сөздік қорының мол болуы; сөз
тіркестерін
дұрыс
құрастыру;
сөйлеу кезінде сөздерді бірбірімен дұрыс байланыстыру, яғни
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бала өзі естіген қандай да бір мәтінді
қайта айтып беруі керек немесе
көрген қызықтары мен қайда болғаны,
не істегені туралы әңгімелей алғаны
аса маңызды.
Сонымен
қатар
маман
егер
балада сөйлеу барысында қандай
да бір ақаулар болса, оны түзетуге
болатынын айтты. Ең бастысы, бұл
қиындықтардың
бәрін
мектепке
барғанға дейін шешу керек. Уақыт өте
келе өздігінен сөйлеп кетеді деп сеніп
жүре беруге болмайтынын да қатаң
ескертті.
Көп жылдық тәжірибесі бар
орта мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Көркем Ниязова да: «Менің
жеке
тәжірибемде
5-6
жастан
бірінші сыныпқа келгендер айтылған
тапсырманы бір айтқаннан ұғына
алмайтынын
және
сабаққа
да
немқұрайлықпен қарайтынын жиі
байқаймын. Ал толық 7 жасқа келіп
немесе 7 жастан асқан оқушыларым
сабақты мұқият тыңдап, жылдам
меңгереді және үй тапсырмасына
жоғары жауапкершілікпен қарайды,
қосымша жаттығуларды да жарыса
отырып
белсенді
орындайды.
Сондықтан ата-аналар «санауды біледі,
оқуды біледі, өте алғыр» деп баласын
ерте жастан 1-сыныпқа бергендері
дұрыс емес деп санаймын», - өз пікірін
ортаға салып, ұтымды ой тастайды.

ҒАЛЫМДАРДЫҢ
ЗЕРТТЕУІ
Білім саласы озық деп саналатын
елдердің бірі – Финляндияның білім
беру саласы. Бұл елдің ғалымдары
зерттеулер
жүргізу
арқылы
бүлдіршіннің жасы оқу үлгеріміне
әсер
ететінін
дәлелдеген.
Олар
жылдың соңында дүниеге келген
баланың
үлгерімі
мен
жылдың
басында туғандардың үлгерімі екі
түрлі болатынын анықтаған.
Турку университетінің ғалымдары
48

№2 (50) ОКТЯБРЬ 2022

Финляндияда 1996–2002 жылдары
дүниеге келген 400 мың баланың
деректерін жинақтап, туған күні мен
оқу үлгерімі арасындағы байланысты
зерттеген. Ал екінші кезеңде оқу
үлгерімі нашар 3 мың баланы іріктеп
алып, арнайы бақылау жүргізген екен.
Тәжірибеден
кейін
ғалымдар
баланың ақыл-ойы мен физикасының
дамуы үшін уақыт керек деген
болжамға тоқталады. Яғни, жоғарыда
айтып өткеніміздей, жылдың басында
туған балалар жылдың соңында туған
балаларға қарағанда оқу үлгерімі
әлдеқайда жақсы болады. Мысалы,
желтоқсан айында 6 жасқа толатын
бала мен қаңтарда 6 жасқа толатын
баланың арасында ақыл-ой мен
зияткерлік
жағынан
айтарлықтай
айырмашылық
байқалған.
Бұл
дегеніміз жасы үлкенірек балаға жазу
мен сызуды, математиканы үйретуге
аз уақыт жұмсалатынын дәлелдейді.
Сондықтан
ғалымдар
баланы
оқуға 5 жастан емес, 6-7 жасқа
толғанда берген жөн деп есептейді.
Өйткені желтоқсанда 6-ға толатын
балаға қарағанда, 7-ге толып барып
сабаққа барған баланың оқу үлгерімі
әлдеқайда жақсы болады.
Әдетте бастауыш сыныпта оқып
жүрген немесе орта буынға өткен
балалардың ата-аналарынан мектеп
туралы, мұғалімдердің нашар жұмысы
туралы
шағымдарды
жиі
естіп
қалатынымыз бар. Бірақ мұғалімдерге
кінә артудан бұрын, ата-ана алдымен
баласының
оқуға
дайындығы,
психологиялық
жай-күйі
және
физиологиялық жағдайымен санасуы
қажет. Себебі баланың сабақты
меңгеруі, оқуда озат болуы және
қатарластарынан қалмай белсенді
жұмыс жүргізуі – жалғыз мұғалімнің
мойнына жүктелетін міндет емес, атаананың да жауапкершілігін қажет
етеді.
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Исаев Аркадий Анатольевич,
заведующий кабинетом воспитательной
работы регионального центра «Шығыс»
управления образования ВКО

Управлением образования Восточно-Казахстанской области во исполнение
поручения, данного Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем
Токаевым на IV заседании Национального совета общественного доверия 22
октября 2020 года о повышении роли чтения в воспитании подрастающего
поколения, разработан Комплексный план по развитию читательской
грамотности учащихся в рамках проекта «Читающая школа» на 2021-2025 годы.
Прошел год реализации проекта «Читающая школа» в Восточном Казахстане,
целями которого являются повышение статуса чтения, читательской активности
и качества чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей,
формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовнонравственных ориентиров.
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В школах области в 2022-2023
учебном году функционируют 326
библиотек, в которых работают 359
библиотекарей.
Фонд
художественной
литературы школьных библиотек
составляет 1,6 миллиона экземпляров,
в том числе 700,2 тысячи экземпляров
на казахском языке и 500,4 миллиона
экземпляров на русском языке.
Директорами школ, школьными
библиотекарями,
педагогами
проводится большая работа по
реализации
проекта
«Читающая
школа» в организациях образования.
В соответствии с областным
Планом в 2021 году фонды школьных
библиотек были пополнены на 13,8
тысячи экземпляров художественной
литературы.
До конца текущего года за счет
средств местого бюжета планируется
приобретение 78,0 тысяч экземпляров
художественной литературы на сумму
295,0 миллионов тенге.
Кроме этого, в 2021 году в
ходе
проведенных
мероприятий,
посвященных Международному дню
дарения книг, Неделе детской книги,
посвященной Международному дню
детской книги, передано меценатами,
выпускниками школ в дар школьным
библиотекам 5,5 тысячи экземпляров
новой художественной литературы
на сумму более 4,1 миллиона тенге.
В текущем году в школах области
состоялись акция «Подари книгу
школьной библиотеке» и марафон
«Дарите книги с любовью» в
рамках мероприятий, посвященных
Международному дню дарения книг,
в ходе которых меценаты (главы
крестьянских хозяйств, руководители
компаний,
малого
и
среднего
бизнеса) передали в дар школьным
библиотекам 6,2 тысячи экземпляров
новых книг на сумму 6,8 миллиона
тенге.
В
целях
укрепления
материально-технической
базы

школьных
библиотек,
создания
комфортной
среды
в
рамках
программы модернизации
школ в
малых городах, районных центрах
и селах области в 2021 году было
модернизировано
89
школьных
библиотек на сумму 196,9 миллона
тенге.
В 2022 году модернизировано
ещё 25 школьных библиотек на сумму
28,4 миллиона тенге.
На
базе
данных
библиотек
открыто 6 coworking-центров.
Создано 12 сетевых сообществ
библиотекарей.
При
областном
учебно-методическом центре создана
ассоциация школьных библиотекарей.
В 2021 году за счет средств
местного бюджета проведены курсы
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повышения квалификации для 200
библиотекарей по образовательной
программе «Роль библиотеки в
формировании
информационнообразовательного
пространства
организации образования» на базе
филиала АО НЦПК «Өрлеу» по ВКО.
До конца 2022 года запланировано
проведение
курсов
повышения
квалификации ещё для 100 школьных
библиотекарей.
В организациях образования
городов и районов области в 20212022 учебном году проведено более
1800 мероприятий с охватом 194,9
тыс. учащихся, в том числе книжные
выставки,
библиотечные
уроки,
посвящённые 180-летию со дня
рождения Ибрая Алтынсарина и

52

№2 (50) ОКТЯБРЬ 2022

150-летию со дня рождения Ахмета
Байтурсынова, акции «Подари книге
вторую жизнь» и «Подари книгу
школе», областные конкурсы «Самая
читающая семья», «Лучший проект
школьной библиотеки», «Школьный
буккроссинг:
читаем
вместе»,
посвящённые Году детей в Казахстане,
республиканский конкурс «Читай и
побеждай» для учащихся и другие
мероприятия.
В
школьных
библиотеках
функционирует электронная база
данных областных и республиканских
библиотек, QR-стенды «Доступное
чтение», при помощи которых дети
могут читать книги через мобильные
приложения.
В дни летних каникул 2022
года в «Летней школе», загородных
и пришкольных лагерях, детских
дворовых клубах и летних площадках
по направлению «Читающая школа
на каникулах» дети и подростки
учавствовали в различных интересных
мероприятиях, таких как обзоры
новинок художественной литературы
для детей «Живут на свете книжки»,
«Книжные соблазны лета», книжные
выставки «Читай летом», «Летнее
чтение», в познавательных играх
«Читайте сами, читайте с нами»,
«Здравствуй, лето!», «Лето и книга»,
«На всех парусах в лето», «Круиз
на остров Книжных сокровищ», в
конкурсах «Самый активный читатель
Лета»,
викторине «Лето, полное
книжных чудес», флешмобе «Летом с
книгой я дружу».
Во
всех
школах
области
работает на постоянной основе сеть
буккроссингов, включающая в себя
652 пункта по обмену книгами между
учащимися с охватом 93,0 тысячи
детей.
Достижение
результатов
проекта проверяется с помощью
анкетирования учащихся, педагогов
и родителей. Проводится мониторинг
читательской активности учащихся.

Осуществляется независимая оценка уровня достижений учащихся по
предметам учебной программы с
вовлечением в них всех 95,1 тысячи
обучающихся школ Восточно-Казахстанской области.
В течение 2021-2022 учебного года среди учащихся 4-х и 8-х классовпосетителей библиотек проводилось анкетирование в цифровом формате
посредством проекта «Автоматизированная диагностика и интерактивный
диктант» на двух языках с целью выявления уровня читательской грамотности
учащихся. Всего в анкетировании приняли участие 5684 школьника.
В 2022 году в международном исследовании PISA-2022 приняли участие 35
организаций образования по компетенции «Читательская грамотность» среди
подростков с охватом 1067 учащихся.
Мероприятия, реализуемые по проекту «Читающая школа», на постоянной
основе освещаются управлением образования ВКО, отделами образования и
организациями образования в СМИ, сайтах школ и в социальных сетях.

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛIК ЖУРНАЛ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

53

54

№2 (50) ОКТЯБРЬ 2022

The appearance of the Internet started the rapid development of
information technologies, the latter covering all areas of human life. The
educational system is not an exception. The development of modern
technologies has become the basis of the educational process. Nowadays,
almost every educational institution is equipped with computer classrooms,
information boards and other types of technologies that alleviate not only
the educational process, but also building relationships between students
and teachers. Even the most secluded villages are provided with the
access to the Internet, which makes it possible to enormously increase
the level of education.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
IN EDUCATION
An indispensable part of the
modern education is the use of
multimedia technologies in teaching.
The active use of multimedia
technologies in education improves
the efficiency of the learning process
and makes this process profitable
and interesting.
What are multimedia information
technologies in education? It is a set
of information and communication
tools
and
programs
ensuring
the transfer of information and
the creation of a consolidated
information platform.
The
list
of
educational
multimedia technologies includes
video, audio and other technologies
which support the process of learning
and assessing the knowledge of
students. The following technologies
can be mentioned as examples of it:
Wireless and wired information
technologies: laptops and personal
computers. Computers provide any
educational system with the means
of transferring information and
assessing the level of knowledge of
students. One of these means is e-mail
that helps maintain communication
between students and teachers.
It is convenient for both teachers
and students to respectively send
and get assignments via e-mail.
E-library is an indispensable source
of finding the necessary information
from certain electronic books and
printed periodicals (magazines,
newspapers). One can use various
applications and programs to conduct
online classes. It is possible to use
messengers for sending audio and
video materials. Since 2020, the use
of applications allowing to conduct
online classes has increased due to
56
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the pandemic, when people began
to communicate with each other only
via Internet-based technologies. The
transition to distance learning after
the pandemic has become a vital
issue in the educational system.
Interactive boards. An interactive
board for conducting classes has
become an important tool in the
modern learning process. It is similar
to a traditional board, yet, it has more
options for demonstrating learning
materials. Using this multimedia
technology, one can simultaneously
check the level of knowledge of all
students. Interactive boards allow
teachers to display information in
various formats and forms, as well
as save it.
Projectors. A projector is an
important component of projection
technologies.
It
provides
the
playback of video and audio
materials on a projection screen.
Projectors are useful for giving
presentations to large audiences in
large classrooms. Nowadays, almost
every single educational institution
is equipped with projectors. They
help students easily perceive any
information, regardless of their seat
in the classroom.
Satellite television and radio
broadcasting. In foreign countries,
satellite
television
and
radio
broadcasting are used to present
certain lectures and conduct trainings
for large audiences. The use of
these technologies in education has
not been widely recognized in our
country, but it is worth mentioning
that many universities do use these
technologies. In other countries,
radio broadcasting and satellite
television are used in distance
education. In our country, they are
mainly intended for conducting
important events. The main purpose
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of using these multimedia technologies
is to reach large audiences. For instance,
the Al-Farabi Kazakh National University
owns a television and radio facility
in Almaty city, which on a daily basis
broadcasts the achievements of the
university in the field of science and
technology.
Copying and printing equipment:
printers and scanners. Printers and
scanners are designed for printing
and copying documents respectively.
Nowadays, no educational institution
gets along without these technologies.
They are very convenient in the process
of organizing tests and other tasks, with
these technologies definitely making the
work of teachers much easier.
Phones, smartphones, tablets. It
is impossible to imagine the everyday
life of the modern society and even
the educational system without these
multimedia technologies. Without the
Internet and smartphones, one cannot
perform any action, for digitalization
is deeply involved in all spheres of
human life. The use of various mobile
educational applications and websites
completes the learning process. Even
in the traditional (offline) learning
environment,
educational
websites
and using them to organize tests and
do homework remain relevant. Many
educational institutions have their own
applications which allow the users to
manage all educational information. It is
very convenient for both students and
teachers.
Video and audio devices. These
devices
were
used
before
the
implementation of a united electronic
educational system. When using these
technologies to present the needed
material, both the auditory and visual
memory of students are affected. As
it is known, students remember the
necessary information twice as well if
their hearing and vision are affected at
the same time.
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The means of reproducing and
recording
sound
information
are
considered additional techniques for
storing and transferring information.
Almost all information is stored on CDs,
USB drives, flash drives, cards and other
devices.
Electronic trainers are unique
multimedia technologies that help to
consolidate the educational material.
They contribute to improving the quality
of assessment of students’ knowledge.
Other advantages inluclude the operation
monitoring and simultaneous assesment
of students, which help to rationally use
classroom time and reasonably check
the knowledge of students.
The current possibilities of using
modern information and communication
technologies are not limited by these
examples. Science makes progress.
New types of technologies are created
every day, which are then actively
used in various spheres of human life.
They make the learning process very
interesting and exciting. Thanks to
multimedia technologies, people get

more educated, for technologies help to
present educational materials in a more
accessible way.
NEW LEVEL OF EDUCATION:
WHAT TECHNOLOGIES ARE NOW
DEVELOPED?
Some people can consider the
mentioned multimedia technologies a
new phenomenon, while others think
they have already become outdated. The
following digital technologies are now
used in the modern educational system,
but their use is not widely-spread.
Artificial intelligence (AI). Nowadays,
there exist many different services
that use artificial intelligence. One
cannot imagine the life of the modern
society without algorithms that work
using machine learning technologies.
Artificial intelligence technologies have
penetrated into all spheres of human
life, and the field of education has not
been left behind. For instance, in the
Republic of China, children are taught
how to work with AI from the first grade.
Neural networks and machine learning

make it possible to quickly process large
amounts of data and, based on the results
of the obtained analysis, make the right
decisions that are relevant in various
areas: from marketing to industry.
Predictive analytics in education
makes it possible to form an individual
educational program based on the
special traits of a particular person, their
experience in completing previous tasks.
AI technologies can also fulfil advisory
functions, offering a student who
has successfully completed a certain
program another educational course
that may be interesting to them in some
ways.
What is more, AI technologies can
help in assessing the level of knowledge
not only in a test form. They are able
to analyze the material that has been
written by hand. An example of the
use of artificial intelligence is online
tests, Duolingo, for instance, where
human actions are analyzed by artificial
intelligence.
Currently, voice assistants have
begun to get involved into the educational
process. They have become virtual
assistants for teachers. The interactive
elements offered by this technology
make classes more interesting.
Brain-computer interfaces are used
in teaching people with special needs
for their more accessible perception of
information. Thanks to neurostimulation,
it is possible to send some signals to the
brain that stimulate the memory function,
which contributes to the process of selflearning. Also, this technology allows
people to learn new skills that they
would not acquire in another way.
Science is now promoting the
development of neurodiagnostics in
education. For instance, it is possible
to analyze how interesting this or
that video material is to a person and
whether it is possible to increase the
level of memorizinig the information.
Brain-computer interfaces help in
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personalizing the learning process,
offering the most effective information
formats that are perceived by the human
brain in a better way.
Brain-computer interfaces are able
to monitor the internal processes of
the brain and use the obtained data to
improve educational content and create
educational and personalized solutions.
Augmented
reality
(AR)
technologies open up new opportunities
in the educational system. For instance,
during classes, students can “travel”
to another place and even another
era. It helps to increase interest and
motivation to study the material. These
technologies are still being developed,
but they are already being used in
the educational system of specialized
technical educational institutions.
The use of blockchain technologies
improves digital learning. Blockchains
can conceptually change filing systems,
improve the means of protecting data
from substitution, speed up requests
and the display of material, as well data
processing.
By distributing ledgers and limiting
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the issue of tokens, there emerge an
educational case-base intended for
storing, certification, accreditation
and licensing unique data. For
instance, some foreign universities
issue graduates with a standard
diploma and its digital copy that
uses blockchain technologies.
Thanks to NFTs (non-fungible
token), one can restrict access to
copyright materials and earn money
from their own educational materials.
Cloud technologies introduce
an
opportunity
to
organize
distance
learning,
regardless
of the current location of both
students and teachers. The use of
these technologies not only saves
resources by conducting e-learning,
but also improves the level of
education.
Cyber
security
and
cyber defense. When actively
implementing online learning and
using the Internet, all educational
institutions should consider the
security of personal data. Therefore,
it is necessary to teach students how

to protect any information system so that they can protect themselves from online
fraudsters.
In addition, the development of mechanical verification and moderation of
educational material on the Internet, as well as improving the quality of checking
the content credibility are issues of great relevance.
Integrating technologies develop online and hybrid learning environments.
Using these technologies, a product is developed in one ecosystem or application,
without demanding the creation of separate services to solve educational issues. It
is simply enough to have small applications on web portals. Using just one account, a
person can instantly move between provided educational services. Neural networks
immediately form a personalized educational program based on the expected
content of the educational methodology and provide the necessary material even
for an unstructured request. These networks analyze the personal experience of
using various products of the system and the behavior of similar users.
All of the listed technologies improve the quality of any educational system.
The development of technologies will definitely not stop at this point. In order to
provide every single student with the opportunity to receive quality education, it is
necessary to gradually introduce these technologies into all educational systems.
Students need to be taught how to use Internet resources properly so that they can
acquire new skills and gain new knowledge during their spare time.
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ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ
САУАТЫН ДАМЫТУ –
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Қазіргі
заман
ұстаздарға
оқушыларға білім беру кезіндегі
педагогикалық
тәсілдерді
қайта қарастыруды талап етеді.
Осыған
орай
оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын,
оның ішінде оқу сауатын дамыту
қажеттілігі жиі айтылады. Оның
құндылығы неде екенін түсініп,
мұғалімдерге қандай құралдарға
жүгіну керек екенін анықтап
көрейік.
Жалпы оқушылардың функционалдық сауаттылығы
деген ұғым 1970 жылдары пайда болды. Сол кезде
оның басты мақсаты - оқушылардың өмірде кездесуі
мүмкін нақты міндеттерді шешуге бағытталған оқу мен
жазу дағдыларын қалыптастыру. Келесі 40 жыл ішінде
функционалдық сауаттылық оқушыларды оқыту мен
дамытудың негізгі құралына айналып, маңызы арта
түсті. Қазіргі кезде функционалды сауатты оқушы білім
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сапасының
көрсеткіші
саналады.
Енді өмірде тек академиялық білімнің
болуы жеткіліксіз. Себебі бүгінгі күні
алынған ақпарат пен дағдыларды
нақты жағдайларда пайдалана алу
қабілеті аса маңызды.
Әлемнің
дамыған
елдерінің
білім беру саласында болып жатқан
осындай трендтерден біздің мемлекет
те қалыс қалмай, күш-жігерін осы
бағытта жұмсап жатыр. Оқу-ағарту
министрлігінің айтуынша, қазір бірінші
орынға
оқушылардың
жаттанды
ақпаратты автоматты түрде қайталауы
емес, сыни ойлау мен функционалдық
сауаттылығы
қойылуы
керек.
Сондықтан бұл істегі алғашқы қадам
ретінде функционалдық сауаттылық
пен нақты білімді іс жүзінде бірінші
орынға қоятын батыс елдеріндегі
SAT пен PISA үлгілері бойынша тест
базасын толық жаңартуды айтуға
болады. Оқушы тапсыратын тесттерде
мүлдем басқа сипаттағы сұрақтар
болуы керек, сол кезде ғана оларды
жаттап, көшіріп алуға болмайды.
Осыған
орай
Оқу-ағарту
министрлігі 2022 жылы қазақстандық
оқушылардың
функционалдық

сауаттылығын
дамыту
бойынша
бірқатар
іс-шаралар
кешенін
жоспарлап қойды. Бұл жұмыс аясында
1-сыныптан бастап 11-сыныпқа дейінгі
барлық
мемлекеттік
білім
беру
бағдарламалары мен стандарттары,
пәндер
бойынша
үлгілік
оқу
жоспарлары қайта қаралады.
Ендігі
кезекте
мектеп
бағдарламасына
«Жаһандық
құзыреттілік»
курсы
әзірленіп,
жоспарлы түрде енгізілуде. Сондай-ақ
оқушылардың қабілеттерін анықтай
отырып, ерте кәсіптік бағдар беру
ісі қолға алынып жатыр. Аталмыш
«Жаһандық құзыреттілік» курсының 7
бағыты болады, олар «Эмоционалды
интеллект
және
сыни
ойлау»,
«Экологиялық мәдениет», «Этика және
парасаттылық», «Медиа сауаттылық»,
«Дінтану
негіздері»,
«Қаржылық
сауаттылық
және
кәсіпкерлік
негіздері» және «Құқықтық және
азаматтық мәдениет пен патриотизм».
Еңбек нарығында кез келген
қиындықтарға тез жауап беріп, жаңа
білімді игеріп, оларды туындаған
мәселелерді шешуде қолдана алатын
мамандар сұранысқа ие. Міне, осындай
мамандарды функционалды сауатты
адамдар деп айтады. Демек егер
оқушы осындай дағдыларды игере
алса, ол мектептен түлеп ұшқаннан
кейін заман талабына оңай бейімделіп
кетеді. Мысалы, білім алушы табиғи
құбылыстардың сипаттамасы туралы
мәтін оқиды, алайда кейін мұғалімнің
сұрақтарына не жауап бере алмайды,
не жан-жақты талқылай алмайды.
Бұл оның тек негізгі оқу дағдыларын
меңгергенін, яғни мәтінді оқуды ғана
үйренгенін көрсетеді. Осы тұста
функционалдық сауаттылық оқушыны
ойлауға, қорытынды жасауға, нақты
өмірдегі сипатталған жағдайларды
сараптауға қабілетті етеді.
«Тіл білімін ереже жаттату түрінде
емес, сөздің тұлға, мағына, қисын
жағын тану түрінде үйрету керек.
Сөздің тұлға, мағына жағын тануға
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керегі жоқ нәрселер тіл білімінің
сабағына кірмеске тиіс»,- дейді ұлы
ұстаз Ахмет Байтұрсынов. Оның осы
сөзінің астарынан бүгінгі күнімізге аса
қажет қабілет – «оқу сауаттылығы»
екендігін түсінуге болады.
Қазіргі мемлекеттік білім беру
стандарты
бойынша
бастауыш
пен
орта
мектеп
оқушыларына
оқу сауаттылығын оқыту маңызды
бағыттың бірі саналады. Сондықтан
да оқу барысында қағазда жазылған
жаттанды жауапты талап ететін
сабақтар емес, баланы ойландырып,
сөйлетіп,
ойын
еркін
жеткізуге
мүмкіндік
беретін
тапсырмалар
болуы қажет. Бұл жинақталған білімді
толықтыруға және оны іс жүзінде
қолдана отырып, өмірде белгілі бір
мақсаттарға жетуге көмектеседі.
Мұғалім
қолданатын
барлық
әдістер
танымдық,
ақыл-ой
белсенділігін дамытуға бағытталуы
керек, ол өз кезегінде әр оқушының
білімін жетілдіруге, байытуға, оның
функционалдық
сауаттылығын
дамытуға негізделуге тиіс. Мысалы оқу
сауаттылығын дамытуға бағытталған
3 сатылы технология бар. Ондағы
мақсат – балалар мәтінді оқуға дейін,
оқу барысында және оқудан кейін
қалай меңгергенін анықтау. Енді осы
технологияға
жан-жақты
тоқтала
кетейік.
I кезең. Мәтінді оқуға
дейінгі жұмыс
Антиципация,
яғни
сабақта
оқылатын кітапқа немесе мәтінге
болжам жасау. Мұғалім оқушылардың
оқуға деген ынтасын, мотивациялық,
эмоционалды және психологиялық
дайындығын ескере отырып, сабақтың
мақсаттарын қойып алады. Содан
кейін балаларды автор сипаттаған
әлемге енгізу қажет. Ол үшін мәтінде
суреттелген дәуір туралы айтуға,
шығарма авторының өзімен және
кейіпкерлермен таныстыруға болады.
Енді нақты әдіс-тәсілдерге тоқталайық.
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«Глоссарий». Оның мақсаты –
мәтіннің тақырыбына байланысты
сөздік жасау немесе бұрын үйренген
сөздерді
қайталау.
Мысалы,
оқушыларға тек мәтіннің аты мен
сөздер тізімін ұсынамыз. Осыдан кейін
«Мәтінге байланысты сөздерді ғана
белгілеп шығыңдар» деп тапсырма
береміз.
«Болжамды жауаптар». Оның
мақсаты – мәтін тақырыбына қатысты
бұрынғы
білім
мен
тәжірибені
өзектендіру. Оқушыларға қандай да
бір үкім ұсынамыз. Олар онымен не
келісетінін, не келіспейтінін айтуы
керек. Мәтінді оқып шыққаннан
кейін оқушыларға өз ойын тағы
айтып шығады, егер жауап өзгерсе,
оқушылар неліктен олай болғанын
түсіндіреді.
«Тақырып пен мазмұн». Оның
мақсаты – мәтіннің тек тақырыбын
оқып,
оның
мазмұны
қандай
болатынына жауап беру. Мысалы,
Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен
тер» шығармасының атауын ұсынып,
оқушылардан «Роман не туралы
болады деп ойлайсыздар?» деп сұрау

қойып, өз болжамдарын сұраймыз.
II кезең. Мәтінді оқу
барысындағы жұмыс
Бұл кезеңдегі мәтінмен жұмыстың
өзі 3 бөлімнен тұрады. Біріншіден,
бастапқы оқу. Яғни мәтінді сыныпта
өз бетінше оқуға немесе тыңдауға,
сондай-ақ мәтін мен оқушылардың
жас ерекшелігіне қарай араластырып
оқуға
да
болады.
Бұл
жерде
оқушылардан
алғашқы
әсерін,
эмоциялық бағасын сұрап аламыз.
Екіншіден, мәтінді қайта оқу. Яғни,
асықпай-аптықпай, мәтіннің әр сөзіне
мән бере отырып тағы бір оқып шығу
керек. Бұл жерде мәтінді талдауға,
яғни диалогтарға үңіліп, түсінбеген
сөздерді сұрап, кілт сөздер мен
ойларды анықтап алуға болады.
Үшіншіден,
мазмұн
бойынша
әңгімелеу,
мәтінге
жалпылама
сұрақтар қою. Бұл жерде мәтіннің
жекелеген
тұстарына
арнайы
тоқталып, керек болса мәнерлеп
оқып шығуға болады. Енді осы
айтылғандарды оқушыларға қызықты
жеткізудің әдістеріне тоқталайық.

«Сұрақтар арқылы оқу». Мақсаты
– оқушыны сұрақтар қою арқылы
мұқият оқуға үйрету. Мысалы оқушы
бірінші абзацты оқып шығып, сұрақ
қоя алады. Мұнда жұппен де жұмыс
істеуге болады. Біреуі сұрақтар қояды,
екіншісі жауап береді.
«Оқу кезінде белгі қою». Мақсаты
– оқылатын мәтінді түсіну үшін
бақылау жүргізіп, оны сыни тұрғыдан
талдау. Бұл стратегия көбіне күрделі
ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу үшін
қолданылады. Дегенмен оқушылар
текст
оқыған
кезде
«түсіндім»,
«түсінбедім»,
«талқылау
керек»
деген сияқты белгілер қойып отырса
болады.
«Кілт
сөздер».
Оқушылар
мәтіндегі ең маңызды сөздерді атап
шығуы керек.
«Пирамидалық тарих». Оқушылар
мәтінді
оқып
шыққаннан
кейін
сюжетті еске түсіріп, рет-ретімен
айтуға тырысуы қажет. Бұл мәтін құру
қабілетін қалыптастырады.
«Мәтінді
талқылау».
Мақсаты
– оқушыларды сабаққа белсенді
қатысып, туындаған ортақ мәселені
шешуге, стандартты емес ойлауға
мүмкіндік береді. Мәселен, оқушыларға
мәтінге қатысты мақал-мәтел айтуды
ұсынуға
болады.
Себебі
мақалмәтелдермен жұмыс істеу – логикалық
ізденіске негізделген тапсырма. Сабақ
соңында балалар мәтіннің негізгі
идеясын ашатын мақалды таңдап, өз
ой-пікірін ортаға салады.
III кезең. Мәтінді оқығаннан
кейінгі жұмыс
Бұл кезеңде мәтіннің идеясына,
білдіретін мағынасына қарай әңгіме
қозғалады. Оқушыларды барынша
ұжымдық
талқылауға
тартып,
пікірталас ұйымдастырған маңызды.
Шығармаға қатысты оқушылардың
ой-пікірін біліп, оларға автордың
позициясын түсіндіріп беру керек.
Балалармен бірге мәтіннің негізгі
идеясын
немесе
оның
негізгі
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мағыналық
жиынтығын
анықтап,
тұжырымдаған жөн.
Сонымен
қатар
тақырыппен,
суреттермен жұмыс істеуге болады.
Оқушылармен тақырыптың мағынасын
талқылап,
түрлі
шығармашылық
тапсырмалар беру де (эмоция көрсету,
сурет салу, қойылым қою) мәтінді
түсінуге жақсы әсер етеді. Енді осы
кезеңде пайдалануға болатын әдістер
туралы айта кетейік.
«Оқудан кейінгі сұрақтар». Бұл
жерде мәтінге қатысты 3 түрлі сұрақ
қоямыз. Біріншіден, мәтіндегі нақты
ақпарат (даталар, кейіпкерлердің атыжөні, нақты оқиғалар, жер-су атаулары)
туралы сұраймыз.
Екіншіден, мәтінде жасырылған
ақпарат, яғни автордың айтқысы келген
ойы мен көзқарасын талқылаймыз.
Үшіншіден, мәтіннен тыс, алайда
оған мағыналық жағынан қатысы
бар
тұжырымдық
мәселелермен
таныстырамыз.
Мысалы, оқушылар «Қан мен тер»
романын оқып шықса, сол кездегі
әлеуметтік және саяси жағдай, мемлекет
пен қоғам, адамзат пен жеке адамның
махаббаты сияқты ауқымды мәселелер
жайлы мәлімет беріп, балалардың ойын
тыңдаймыз.
Ал төртіншіден, мәтінді сыни
талдап, баға беру үшін рефлексиялық
сұрақтар қою керек. Бұл - оқушылар
автор мен шығармаға қатысты өз
бағасын беруі үшін өте маңызды.
«Шығармашылық
жұмыс».
Бұл – тақырыпты бекіту кезеңінде
қолданылатын әрі бұрыннан дәлелдеген
әдістердің бірі. Мысалы, балаларға
сабақта оқыған мәтініне ұқсатып немесе
сол оқиға желісін жалғастырып әңгіме
жазуға, сурет салуға, клип түсіріп,
қойылым қоюды ұсынамыз.
«Тест». Оқылған мәтінді бекіту
кезеңінде немесе үй тапсырмасы
ретінде оқушылар бір-біріне сұрақтар
қояды. Дұрыс жауапқа ұпай қою
тапсырманы қызық ете түседі. Бұдан
бөлек кішігірім тест те ұйымдастыруға
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болады.
Осындай
әдіс-тәсілдер
оқушының оқу сауатын арттырып,
оның жан-жақты дамуына әсер ететін
таптырмас құрал болып табылады.
Қорыта келгенде, оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын
қалыптастыру – әрбір заманауи
педагогтің міндеті. Бұл - мұғалімнің
өзінен
шығармашылық
ойлауды,
оқытудың инновациялық формалары
мен әдістерін қолдануды талап ететін
қиын
процесс.
Функционалдық
сауаттылық компоненттерін сәтті
игеру оқушыға үнемі өзгеріп отыратын
әлемде бейімделуге және өз орнын
табуға көмектесетіні анық.
Ал
дұрыс
қалыптасқан
оқу
сауаттылығы – тұлғаның өзін-өзі
дамытудың қуатты құралы. Мәтінмен
жұмыс оқушыны тәрбиелеп қана
қоймай, оның жалпы дамуына әсер
етеді. Балада мектеп қабырғасында
жүріп
танымдық
қызығушылығы
қалыптасады,
сөйлеу
мәдениеті
дамиды, материалды есте сақтауы
жақсарып, ой-қиялы белсенді бола
түседі. Бұл қабілетті меңгерген әр
оқушы сөздерге мән беріп, фактілерді
тексеруді және қорытынды жасауды
үйренеді.
Осылайша
мәтінмен
және
ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын
дамыту
қазіргі
заманғы
білім
беру
талаптары
жағдайында
мұғалім
жұмысының
басымдыққа
ие салаларының біріне айналды.
Сондықтан
оқушылардың
оқу
сауаттылығын
қалыптастыруда
жоғары нәтижелерге қол жеткізу
үшін, бұл бағыттағы жұмыс мақсатты,
жүйелі әрі үздіксіз жүргізілуі керек.
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Children’s representative of the Kyzylorda region
Student of the 10th grade of the M. Shokay information
technologies school-lyceum No. 187
Aldabergenkyzy Akmarzhan
The role of social networks in the life of schoolchildren
It is impossible to imagine the life of modern society without the Internet and
social networks. They are getting deeply involved into human life. All children already
know what a smartphone is for, and start learning to use the Internet at an early age.
Social networks allow many talented children to become popular. Let us provide a
further elaboration on how social networks affect the lives of children.
It is parents who are responsible for the actions of their children on the Internet.
However, one should take into account the fact that some parents do not know how
to use the Internet. Therefore, they are not able to control the virtual life of their
children. It goes without saying that it is impossible to forbid a modern child to use
a smartphone and the Internet, so it is necessary to develop the right interests in
them.
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Knowing how to use the Internet
and social networks in particular, one
can find out many positive aspects of
the issue. For instance, social networks
make it possible for children to watch
their favorite cartoons, movies and TV
shows, listen to their favorite music,
read e-books and do many other useful
activities.
To begin with, social networks make
communication much easier, because
distance is no longer a matter. It is
enough to have a gadget: a smartphone,
computer or laptop.
Social networks can also be useful
in the learning process. With their
help, one is able to easily exchange the
necessary educational materials and join
interest groups engaged in educational
areas. In addition, social networks help
students express themselves. Due to the

existence of social networks, children
learn to receive and process information
from an early age. They create their
own images, find interests, and most
importantly, become independent.
However, it is important that the
negative impact of social networks on
modern children is considered as well.
Many children perceive their virtual life
as a real one and fall into social networks,
losing the desire to return to reality.
Well-known psychologists claim
that social networks have a negative
impact on the development of a child’s
memory. According to some studies,
the Internet and social networks made
schoolchildren more distracted. It is
more difficult for them to concentrate as
they rely on the information that can be
found in the Internet. It is also caused by
the fact that the Internet helps anyone
find anything at any time, especially
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when this technology is always accessible.
If students spend much time on the virtual world, they will become less sensitive
to the real life. Virtual reality can deprive children of the ability to express their own
emotions. Nowadays, people communicate using emojis and convey their feelings by
using letters. Virtual communication does not convey the true emotions of people.
Thus, children are endangered to become colder towards each other.
Due to the lack of controlling systems over the use of words in comments
and posts on social networks, children may come to the conclusion that vitiated
communication is considered a social norm.
Children can easily be deceived by fraudsters and other criminals on social
networks. Such criminals pretend to be other people. This fact can lead to serious
consequences in future. What is more, it is very difficult to protect children from
obscene information on the Internet. Thus, parents should constantly monitor and
somehow manage to limit the time their children spend on using the Internet.

What do modern teachers think about the popularity of schoolchildren on
social networks?
According to Aigerim Baimukhanova, a history teacher at Gymnasium No. 105
named after O. Zhandosov, social networks are a global platform for receiving and
exchanging information.
“Today, it is a very good opportunity to gain additional knowledge. And, talking
about popularity, we agree that it should obviously have only positive effects.
Now, teenagers like to “hype” on social networks, not caring about some serious
consequences. We all have heard about some situations related to this. Popularity
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on social networks should also be under
control. Another possible alternative is
that students become popular due to
their talents, skills, interests, knowledge
and other positive qualities. Such young
people will accordingly have a highquality audience that will always support
them.
There also exists the other side
of being popular. Children may move
away from the real world and lose live
communication, dissolving in social
networks and being able to express
themselves only on them. Social networks
have entered all parts of our lives and are
unlikely to disappear. Therefore, I think
it is important to ensure that children
initially understand the fact that there
are certain limits on social networks and
in real life as well.
Teachers are also becoming popular,
using unusual methods of presenting
information on the pages of social
networks.
Convenient
presentation
of the necessary information in a way
understandable to many students is
becoming a very relevant issue.
As I have mentioned, being popular
on social networks, children tend to be
passive in real life. For instance, history as
a subject is an oral one and requires the
exposition of the material. Having read
the book, students should be able to share
their thoughts with other classmates. If
children are heavily addicted to social
networks, their communication skills,
the ability to reasonably convey their
thoughts and build a conversation
and constructive dialogues in real life
can become a challenging issue for
them. Some students open up only
when chatting with their teacher on
WhatsApp, trying to be restrained and
silent in the classroom. It is caused by
social networks, for children get used
to communicating only through social
networks.
As soon as we notice that children
are active on social networks but passive
in real life, we elaborate upon this issue

with their parents. In such cases, we try
to talk to these children, build a dialogue
in order to identify their emotional
state of mind and their way of thinking.
Homeroom hours and collaborative trips
are one of the methods to perform these
actions, because it is not always possible
to pay attention to every single student
and conduct a personal conversation
within a 45-minute lesson. At such
moments, we recommend putting away
all phones, gadgets and concentrating
on the present moment. Yet, it should not
be a “one-sided activity”. Both parents
and children should be interested in this.
Today, it is not necessary to have a
diploma in order to become a “blogger”
or a “viner”. These professions are in
the list of the most profitable fields of
occupation, so a lot of schoolchildren
and teenagers want to try to master
these professions, stay up to date, and
make good money from it. Yet, as I have
noted before, some children “hype”
only to achieve popularity on social
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networks. Today, there are many children
who want to express themselves on
social networks, demonstrate their
talents and their knowledge. They
use social networks as platforms for
self-realization. Popularity also has its
advantages and disadvantages. Our
tasks are to work with popular children
and build relationships with their
parents. Everyone should always keep
in mind that any child needs the love of
the people around them so that they do
not have to look for this love on social
networks and in subscribers,” the history
teacher says.
Why do parents want to make
their children popular?
Aigerim Baymukhanova, as a parent,
notes that becoming a popular person
should not be the desire of the parents,
but the child themselves.
“If a child willingly chooses this path,
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he or she should be ready for everything
popularity brings to people. Popularity
on social networks is very different from
common popularity. After all, there are
many people on the Internet who can
easily take the liberty to call names
and humiliate others. Considering
the traits of our community, children
should be prepared for a large stream
of negative comments. They should
be psychologically ready to handle
feedback directed to their content,
because modern people rarely rejoice
at other people’s success. However, if
my child wants to realize their potential
on social networks, I will undoubtedly
support them. Moreover, it should be
taken into account that their activity
can be monetized, which is great.
Yet, the main idea is that this activity
should bring pleasure to children, so
parents need to guide and support their
children,” Aigerim says.

What do schoolchildren want? Do
they really need popularity? How can
popularity affect them?
Alsou, a first-grader, showed her
willingness to become popular among
her peers right after she went to school
for the first time. According to her
mother, Alsou wants to host television
programs for children. Considering this
example, one can conclude that children,
observing the popularity of others, tend
to show a desire to repeat this success.
This feature should probably be labeled
as one of the positive aspects of social
networks, since it helps children find
their own way. Alsou’s mother is ready
to support her daughter on her path and
give her the opportunity to realize herself
in the area she wants to be engaged in.
“If a child wants to approve
themselves and become popular in
society and among their peers, they
should be given the opportunity to try

to do it. Over some time, we will be able
to understand whether this is what the
child really wants,” Assem Merekenova
says.
Zarina, a high school student, also
wants to become popular on social
networks. In her opinion, it will help her
become more well-rounded. However,
it seems to her that modern teachers
do not approve of the popularity
of
schoolchildren,
as
popularity
discourages their desire to learn.
To sum up, the emergence of social
networks has greatly influenced both the
educational process and the upbringing
of the younger generation. As it has
been noted, just like social networks,
popularity also has its advantages and
disadvantages. Therefore, it is always
necessary to mind the limits of the issue
and take advantage of only the positive
part of this virtual world.
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ФОРМУЛА УСПЕХА
ИЛИ
10 ФАКТОРОВ
УСПЕХА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В
НИШ, РФМШ И БИЛ (КТЛ)
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в хорошей школе,
где есть высокотехнологичные учебные комплексы, где царит атмосфера
творчества, учителя с пониманием относятся к детям, а школьники после
выпуска поступают в престижные топ-университеты мира.
На сегодняшний день родители стремятся отдать своего ребенка туда,
где углубленно изучаются естественно-математические науки и, конечно же,
английский язык. И выбор в основном падает на Республиканские физикоматематические школы (РФМШ) в Алматы и Астане, лицеи «Білім-инновация»
и Назарбаев интеллектуальные школы физико-математического и химикобиологического направлений, которые есть в каждом городе. Но как понять,
какая из этих школ больше подойдет вашему ребенку? Принимают решения
родители, а что предпочитает ребенок? Что надо учитывать при выборе школы?
Преимущества и недостатки
НИШ, РФМШ и БИЛ
Назарбаев
Интеллектуальные
школы. В стране действуют 22
Назарбаев Интеллектуальных школ в
15 регионах страны. Школы разделены
на химико-биологическое, физикоматематическое и IB (Международный
Бакалавриат) направления.
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Назарбаев
Интеллектуальная
школа прошла аккредитацию Совета
международных школ (CIS). То есть
школа доказала, что соответствует
международным
стандартам
и
имеет большие возможности для
саморазвития за счет обмена опытом с
другими школами. Это, в свою очередь,
отражает
стремление
школы
к
постоянному развитию и достижению

высокого
уровня
образования.
Также школьники интеллектуальной
школы
имеют
возможность
по обмену учиться в школах,
аккредитованных в CIS, и поступать в
университеты, признающие аттестат
с экзаменационными оценками.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Питание. Трехразовое питание
для городских детей и пятиразовое
питание для детей, проживающих
в общежитиях. Нельзя забывать,
что всегда на первом месте должно
быть питание детей, ведь растущий
организм школьника в возрасте от 13
до 18 лет нуждается в полноценном
питании.
Общежитие. Во всех школах
есть общежития, в которых дети
проживают бесплатно.
Школьная
форма.
Школьная
форма учеников Интеллектуальных
школ
является
функциональной
и
соответствует
общепринятому
деловому
стилю.
В
комплекте
школьной
формы
пиджак
(для
мальчиков),
жакет,
юбка
(для
девочек), брюки, галстук, джемпер
трикотажный, жилет трикотажный,
спортивный костюм.
Возможность выезда за границу.
Не секрет, что многие ученики НИШ
имеют возможность обмениваться
опытом в Нью-Йорке, Оттаве, Москве,
Санкт-Петербурге, Сингапуре, Сеуле,
Пекине.
Английский язык. Это, безусловно,
большое преимущество. В школе
много предметов на английском
языке. В 12 классе все учащиеся
НИШ должны сдать международный
экзамен английского языка IELTS или
TOEFL. Эти экзамены выпускники
сдают бесплатно. Стоит учитывать,
что данные экзамены - платные и
недешевые. Сдача одного экзамена
повсеместно обойдется (в районе) от
71 000 до 94 000 тенге.
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НЕДОСТАТКИ
Занятия. Они могут длиться с 8:00
до 17.00–18:00. Посещаемость детей
строго
контролируется.
Поэтому
от некоторых кружков придется
отказаться.
Сложные экзамены. Если ученик
получает оценку «3» 3 раза в год,
он должен собрать свои документы
и подписать бумагу об уходе из
школы. Поэтому детям часто не
хватает времени, чтобы пообщаться с
друзьями.
Расположение школы. В Алматы
2 школы расположены во внешнем
районе города, поэтому попасть
в школу вовремя может стать
проблемой для многих родителей.
Изменения. С нового 2022–2023
учебного года в НИШ ученикам не
предоставляется бесплатно школьная
и спортивная форма, а также завтраки.
Льготы сохранятся для детей из
социально уязвимых слоев населения.
Республиканская
физикоматематическая
школа
(Алматы,
Астана).
Некоммерческое
акционерное
общество
«Республиканская
физикоматематическая школа» в городе
Алматы была основана 16 октября
1972 года по аналогии с физикоматематическими
школамиинтернатами
при
крупнейших
университетах
Советского
Союза. А в 2016 году в столице
открылся
филиал
НАО
РФМШ.
Школы обеспечивают интеграцию
основного
и
дополнительного
образования
обучающихся
в
течение дня, специализируясь на
математике, физике, информатике и
других программах STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics).
На
сегодняшний
день
РФМШ
находится на первом месте среди
школ с математическим уклоном в
Казахстане.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Рейтинг.
РФМШ
возглавляет
рейтинг по поступлению в топовые
вузы РК, а также по количеству побед
на республиканских и международных
олимпиадах. Команда РФМШ ежегодно
становится
обладателем
звания
«Лучшая олимпийская школа». Стоит
отметить, что количество призеров
на международных олимпиадах с
каждым годом растет.
Олимпийское
направление.
Учителя РФМШ уделяют особое
внимание дополнительной подготовке
талантливых детей к олимпиадам
и научным конкурсам. В каждом
новом учебном году объявляется
конкурсный отбор в олимпийский
резерв на целый год.
Ш к о л а - и н т е р н а т .
Образовательное
учреждение
с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся, созданное в целях
воспитания детей, формирования у
них навыков самостоятельной жизни и
всестороннего раскрытия творческих
способностей. Естественно, ученики

обеспечиваются всем необходимым в
стенах учебного заведения.
Профиль. В РФМШ у детей в
расписании на 2–4 часа больше
математики, физики и информатики.
Следующий
большой
плюс
–
расформирование
выпускников
по профильным предметам. Если
они учатся до 11 класса все вместе,
то далее ученики формируются в
отдельные классы по направлениям.
Например, поступающие в Назарбаев
Университет в одном классе, призеры
олимпиад и работающие по проектам
в другом классе, обладатели «Алтын
белгі» в следующем классе и т.д.
НЕДОСТАТКИ
Занятия. Уроки в школе длятся с
08:00 до 16:00. С 16:00 до 17:30 дватри раза в неделю потенциальные
участники
олимпиад
посещают
дополнительные
занятия.
По
сравнению с другими школами в
РФМШ еще существует жесткая
программа.
Питание. В столовой школы не
предусмотрено бесплатное питание,

оно оплачивается родителями.
Школьная
форма.
Также
от
НАО РФМШ не предоставляется
бесплатная форма для учеников.
Родители самостоятельно покупают
школьную и спортивную форму.
Лицеи
«Білім-Инновация».
Международный
общественный
фонд
«Білім-Инновация»,
ранее
известный как Казахско-турецкий
лицей (КТЛ), был создан в 1992
году для развития двустороннего
сотрудничества между Казахстаном
и Турцией. Под руководством МОФ
«Білім-Инновация» и «Білім-Орда»
находятся 27 государственных «БілімИнновация» лицеев, среди них есть
частные лицеи, международные школы
и колледжи, а также школы в городах
с небольшим населением. Все лицеи
являются
специализированными
организациями
образования
естественно-математического
направления. Это и влияет на то,
что учащиеся БИЛ на олимпиадах
по предметам в тройке лучших школ
страны.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Конкурсный
отбор.
Конкурс
проводится по математике, логике,
казахскому
языку
и
истории
Казахстана. Экзамен по английскому
языку не проводится, чтобы дать
возможность для поступления в
лицеи талантливым детям из сельских
школ. Английский язык учащиеся
начинают изучать с уровня Beginner и
Elementary, к концу 7 класса уровень
овладения языком повышается до
уровня Pre-Intermediate.
Образовательная программа. В
лицеях применяются инновационные
технологии
за
счет
лицейского
компонента
междисциплинарной
интеграции
расширенных
программных материалов. Первое
полугодие
в
седьмом
классе
посвящается изучению языков, а
второе полугодие – терминам точных
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наук.
Языки. Обучения в лицеяхинтернатах проходит на казахском,
а также на русском, английском и
турецком языках. Турецкий язык
изучается как второй иностранный в
вариативной части учебного плана.
Английский язык. Особенность
лицея
–
углубленное
изучение
английского
языка
в
точных
науках. Все предметы естественноматематического профиля ведутся на
английском языке.
НЕДОСТАТКИ
Занятия. У учеников, которые
живут в общежитиях, день начинается
в 7:00: за полтора часа они умываются,
наводят порядок в своих комнатах и
завтракают. Учеба длится с 08:30 до
16:00 с перерывом на обед в 12:00.
После – ужин и выполнение домашних
заданий, и только в 21:00 свободное
время.
Питание. Бесплатного питания
тоже нет, но за 6-разовое питание
цена довольно приемлемая.
Школьная форма. От МОФ не
предоставляется бесплатная форма
для учеников.
Раздельное
обучение.
Идея
раздельного обучения мальчиков
и
девочек
приветствуется,
так
как после окончания 6-го класса
подростки испытывают повышенный
интерес к противоположному полу,
из-за чего может ухудшиться учеба.
А недостатки заключается в том,
что школы для девочек есть далеко
не во всех регионах, что лишает
возможности девочкам из других
областей поступать в данные лицеи.
10 ФАКТОРОВ УСПЕХА
НИШ, РФМШ и БИЛ дают глубокие
знания, а какие качества понадобятся
поступающему ученику? Разберем
факторы, которые влияют на успех
ученика и как ребенку ставить перед
собой цели и уметь достигать их?
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Фактор №1. Личное желание. Без
стремления стать лучше, чем сейчас,
лидерских качеств, терпения сложно
пробиться в школу наиболее высоким
уровнем конкуренции.
Фактор №2. Логика. Без логики
на экзамене никуда. Если ребенок
не
справляется
с
логическими
заданиями, то вряд ли стоит его
отдавать в такие школы.
Фактор №3. Скорость. Не стоит
забывать, что на экзамене есть лимиты
по времени. И в первую очередь
считаются баллы по математике и
логике.
Фактор №4. Школьная база. Что
бы ни говорилось, школьная база
– одна из самых важных пунктов в
списке. Базовые знания в устной речи,
первоначальные навыки письменной
речи, навыки чтения, а также знаний
основ математического языка и
пространственного
мышления,
выполнение
арифметических
действий и т.д. Без этого очень сложно
в старших классах.
Фактор
№5.
Упорство
и
целеустремленность. Без них не
может быть достигнута ни одна

цель. Очень важно, чтобы с личным
желанием было и упорство.
Фактор №6. Самомотивация.
Сам термин очень актуален для детей
переходного возраста. У подростка
могут ослабеть желание учиться и
понимание необходимости получения
полноценного образования. Именно в
это время ребенку предстоит сдавать
экзамены.
Фактор №7. Содержательный
труд. Дети очень часто не видят
в совершаемой работе никакого
смысла
и
поэтому
занимаются
делами без удовольствия. Ребенок
должен быть дисциплинированным и
ответственным, так как вся учебная
деятельность строится на дисциплине.
Фактор №8. Психологическое
равновесие.
Любой
экзамен
считается небольшим стрессом для
ребенка. Даже ученики, которые все
знают и полностью готовы к экзамену,
переживают. Никогда не сравнивайте
их с другими ребятами, так вы делаете
только хуже.
Фактор
№9.
Эмоциональная
стабильность.
Научите
ребенка
мыслить позитивно. Не получается

– пробуйте еще раз. Постоянная
поддержка и помощь, минимум
критики.
Больше
слушайте
и
старайтесь понять ребенка.
Фактор
№10.
Развитие
самостоятельности.
Процесс
развития самостоятельности должен
строиться с учетом возрастных
возможностей
и
потребностей
ребенка. Поэтому всегда можно и
нужно интересоваться желаниями и
предпочтениями ребенка.
Выбор за вами
Радует, что стремление к знаниям
растет с каждым днем. Родители
сравнивают качество обучения в
обычных
и
специализированных
школах, преподавание английского
языка,
материальное
положение.
Очень много обычных школ, где дети
учатся в три смены, имеются проблемы
с кадрами и материальной базой. А
во всех вышеперечисленных школах
дети учатся в одну смену и в классах
не больше 25 учеников. При этом в
обычных школах количество детей
в одном классе часто превышает 30.
В столице нет односменных школ,
кроме частных.
Хорошее качество образования,
атмосфера школы, индивидуальный
подход к ребенку, хорошее питание
и бытовые условия – основные
причины, побуждающие родителей
готовить детей в такие школы. Только
не стоит забывать про социальнопсихологическую готовность ребенка
в новую школу.
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