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Түйіндеме
Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында Қазақстан Республикасы отандық білім
берудің озық дәстүрлері мен стандарттарын сақтай отырып, әлемдік білім беру тәжірибесіне
бағытталған стратегиялық курсын таңдады. Бүгінде Елбасымыз алға қойған, дамыған отыз елдің
қатарына кіру жӛніндегі «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» – баршамызға ортақ жауапкершілік
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын айқындауды
кӛздейді. Мақаланың мақсаты - 12 жылдық білім беруге кезең-кезеңімен кӛшу, оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мектепте оқытудың стандарттарын жаңғырту, білікті
мамандар даярлау.
Тірек сөздер: Қазақстан Республикасы, стратегия, функционалдық сауаттылық, жаңғырту.
Features of the upgraded education system in improving the quality of education
Abstract
In order to integrate into the world educational space, the Republic of Kazakhstan chose a
strategic course focused on world educational experience, following the best traditions and standards of
domestic education. The "Nation's Plan - 100 Real Steps" to join the thirty-developed countries of the
world today is a joint responsibility for all of us and determines the main directions of Kazakhstan's
education modernization. The purpose of the article is to gradual transition to 12-year education, to
modernize schooling standards for the development of functional literacy of pupils, to train qualified
personnel.
Keywords:The Republic of Kazakhstan, strategy, functional literacy, modernization.

Кіріспе
Қазақстан Республикасының білім саласына енген жаңартылған білім беру
бағдарламасы — заманауи талаптарға сай болашақ ұрпақтың сұранысын
қанағаттандыратын жаңа бағдарлама. Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім
берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік
білім беру кеңістігімен байланыстыру арқылы сипатталады.
Бүгінгі таңда алға қойылған мақсаттарды іске асыруда басты рӛлді мұғалімнің 4
атқаратындығы. Білім беру саласында жүргізілген әлемдік зерттеулердің нәтижелері
тиісті кәсіптік қасиеттерге ие, оқыту және оқу үдерістерінің қажетті дағдылары мен терең
түсініктерін игерген мұғалімдер жастардың білімін сапалық тұрғыдан ӛзгерте алатынын
кӛрсетіп отыр.
Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал етудің
маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер»
түсінігіне пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды
ғана емес, педогогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады.
мұғалімдер мынадай тапсырмаларды орындайды:
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Оқу үдерісі қалай жүретіні және сапалы оқыту дегеніміз не екендігі туралы
материалдарды зерделеу;
 Оқыту мен оқудың қалай жүру керектігі туралы ӛзінің білімі мен ұстанымдарын
талдап, бұл саладағы таптаурындарға қатысты күмән тудыру;
 Сыныптағы жұмыс тәсілдерін модельдеу арқылы белсенді оқуға қатысу. Бұл
бірлескен топтық жұмыстан, талқылаудан, таныстырылымдар мен жеке
зерттеулерден тұрады;
 Бағдарламаның жеті модулі аясында оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді зерделеу.
Жаңа оқу бағдарламаларының тағы бір ерекшелігі – олардың пәндік білім мен
дағдыларды ғана емес, сондай-ақ, кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға бағытталуы.
Оқу мақсаттарының жүйесі мынадай кең ауқымды дағдыларды дамытудың негізі болып
табылады: функционалдық және шығармашылық түрінде білімдерін қолдану, сын
тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану, қарым-қатынастың әртүрлерін қолдану, жеке және топта
жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау.
Жаңартылған оқу бағдарламаларының икемділігі мен жан-жақтылығы оның маңызды
сипаттамасы болып табылады. Мұғалімдер тараудың және тиісті тоқсанның аясында
тараулар мен бӛлімдерді оқытудың ретін ӛзі анықтауға құқылы. Мұғалімдер бірнеше
мақсатқа жетуге бағытталған тапсырмаларды құрастыра алады. Оқу бағдарламасы
мұғалімдердің оқу мақсатын жиынтықта орындаған жағдайда оқу бағдарламасындағы оқу
мақсатына жетуге әкелетін бірнеше мақсаттарға бӛлуіне мүмкіндік береді. Мұғалімдер
тақырыпқа /оқу мақсатына берілген сағат санын ӛз бетімен анықтауларына болады. Бұл
шешім оқу-әдістемелік бірлестігінің отырысында қабылдана алады. Жоспарлау кезінде
мұғалімдер бекіту және қайталау сабақтарын ескерулері тиіс.
Оқу жоспарлары
Оқу бағдарламаларындағы пәндер бойынша оқу жоспарлары ұсыныс сипатында
берілген. Оқу мақсаттарының жүйесі мен оқыту тәсілдеріне негізделген ұзақ мерзімді
және орта мерзімді жоспарларда мұғалімдер үшін тақырыптар мен бӛлімдер бойынша
сабақтарды ӛткізу, білім алушыларды сабақтарда ұйымдастыру бойынша ұсыныстар
берілген, сондай-ақ оқыту ресурстары (интернет, мәтіндер, жаттығулар, бейне- және
аудиоматериалдары және т.б.) кӛрсетілген.
Әрбір оқу пәні бойынша мазмұнын жобалаудың принципі ӛзгерген: сызықтық
принципі «шиыршық» принципіне ауысты, яғни білім мен біліктің бірте-бірте тігінен де,
кӛлденеңінен де ұлғайюы (дағдылардың тақырыптар және сыныптар бойынша
күрделенуі). Осыған байланысты оқу бағдарламасының мазмұнын құрудың негізі болып
табылатын оқу материалдарын шиыршық тәріздес орналастыру принципін, сондай-ақ,
сыныптар мен тоқсандар бойынша ұсынылған пәнаралық ортақ тақырыптарды оқу
арқылы материал мазмұнын құрылымдауды ескеру керек. Мысалы, 1-сыныпта, түрлі
дереккӛздерді зерттей отырып, оқушы «отбасы» түсінігінің мәнін түсінуі және түсіндіре
алуы тиіс, туыстық байланыстар жүйесіндегі басқа да отбасы мүшелеріне қатысты ӛз
орнын анықтай алуы тиіс. 2-сыныпта ол отбасылық мұрағат материалдарының негізінде
отбасы мүшелерінің сӛздік портретін құрайды.
Ұзақ мерзімді жоспарларда: білім беруді дамытудың жалпы принциптері (оны
дамыту тұжырымдамасы); дамытудың басты бағыты және бағдарламалары; кӛзделген оқу
мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін маңызды шаралардың мазмұны мен жүзеге
асыру бірізділігі кӛрсетіледі. Ұзақ мерзімді жоспар бір оқу жылына арналған оқу
мақсаттарын қамтиды.
Әдетте орта мерзімді жоспарлауды мұғалімдер тобы немесе бір мұғалім жүзеге
асырады, олар оқу бағдарламасын сабақтардың топтамасы түрінде құрылымдайды. Орта
мерзімді жоспарлау ұзақ мерзімді жоспарда анықталған бағдарларды нақтылайды. Орта
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мерзімді жоспарларда белгіленген мерзімнің негізгі міндеттері тұжырымдалады. Мұнда әр
тоқсанның немесе бӛлімнің тақырыптары кӛрсетіледі. Бӛлімдер ішінде сағаттарды бӛлуді
мұғалімнің қалауына қарай ӛзгертуге болады.
Қысқа мерзімді жоспарды немесе сабақ жоспарын, орта мерзімді жоспарының
соңында ұсынылған үлгі бойынша мұғалімнің ӛзі әзірлейді. Қысқа мерзімді жоспарды
әзірлегенде мұғалімге саралап оқыту тәсіліне және оқушылардың жеке ерекшеліктеріне
назар аудару ұсынылады. Сабақты жоспарлау мұғалімнің оқу мақсаттарына тиімді қол
жеткізуіне мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім оқу материалы мен сабақтағы әрекет
түрлерін мұқият іріктеп алуы керек. Мұғалім әр сабақтан кейін білім алушылар меңгере
алмаған немесе түсінбеген жерлерін анықтау мақсатында сабаққа талдау (рефлексия)
жасап отыруы керек.
Қысқа мерзімді жоспар құрған кезде мұғалімге тӛмендегі ұсыныстарды басшылыққа
алуына болады:
сабақты ұйымдастыру кезінде оқу бағдарламасында және оқу жоспарында кӛрсетілген
мақсаттарды басшылыққа алу қажет;
орта мерзімді жоспарда ұсынылған барлық іс-әрекеттерді ұйымдастыру ұсынылады;
мұғалімнің қалауы бойынша іс-әрекет түрі қажеттілігіне қарай толықтырылып отырады.
Жаңа форматты сабақ балаларды оқыту процесіне белсенді тартуды, олардың
талқылауларға қатысуын, ӛткен материалды талдау және қорытуын, зерттеу жүргізуін,
бағалау пікірлерін айту, ӛзін-ӛзі бағалау және т. б. кӛздейді.
Сабақтың міндетті элементі ретінде оқушыны қолдауға бағытталған мұғалімнің
әрекеттерін түзетуге мүмкіндік беретін кері байланыс болуы тиіс.
Қысқа мерзімді жоспарлау кезінде мұғалім міндетті түрде мыналарды анықтап, әзірлеуі
қажет:
– тілдік оқу мақсаттары – терминдермен жұмыс және т.б.;
– саралау: білім алушыларға қолдау кӛрсету қалай жоспарланады? Қабілетті білім
алушылардың алдына қандай міндеттер қою жоспарлануда? Білім алушылардың
материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруге болады?
– метапәндік байланыстар; «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының құндылықтарымен және
АКТ-мен байланысын қамтамасыз ету.
Мұғалім тек білім кӛзі ретінде ғана емес, білім алушылардың ӛздерінің оқу
танымдық әрекеттерінің белсенді ұйымдастырушысы ретінде қызмет етуі тиіс.
Осыған байланысты сабақты жоспарлау бойынша барлық жұмысты оқытудың жаңа
тәсілдерін ескере отырып, жүзеге асыру ұсынылады. Сондықтан, жаңартылған білім беру
мазмұнын іске асыру аясында озық тәжірибелерді, оқыту мен оқудағы, бағалау
жүйесіндегі жаңа технологиялар мен әдістерді енгізу, ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды енгізудің тиімді жолдарын күшейту, оқытудағы әртүрлі сандық білім
беру ресурстарын, мектепаралық желілік ӛзара іс-қимылды, мектепаралық оқу
жоспарлары мен бағдарламаларын, «мұғалімдермен алмасуды», мектептегі пәндер
бойынша оқытуда жаңа технологияларды қолданудың шеберлік сабақтарын пайдалануды
кеңейту қажет.
Пәндерді,
бӛлімдерді,
тақырыптарды
кіріктіру,
сондай-ақ
пәнаралық
байланыстарды жүзеге асыру құралы – ортақ тақырыптар – жаңартылған
бағдарламалардың бірден бір ерекшелігі болып табылады. Олар барлық пәндердің
мазмұнымен, ұзақ мерзімді және орта мерзімді жоспарлау жүйесімен байланысқан.
Сондықтан мұғалім қысқа мерзімді жоспар әзірлеуде ортақ тақырыптар жүйесін сақтау
және тапсырмаларды құрастыру мен оқушылардың сабақтағы қызметін ұйымдастыруда
оларды ескеруі тиіс.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, жаңартылған білім беру бағдарламасының мәні, оқушының
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы ӛзінің мектеп қабырғасында алған
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білімін шынайы ӛмірлік қажеттіліктерге асыра білуі керек. Сол үшін де бұл
бағдарламаның негізі «Ӛмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен
жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда ӛмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек ӛз пәнін, ӛз мамандығын
шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана
жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де кӛп Үнді халқының тарихи тұлғасы
Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы ӛзгерісті байқағың келсе, сол ӛзгерісті
уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы қабілетті жетілдіріп,
оқушыларды болашаққа жетелейміз.
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