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Мектеп  оқушылары  Лазерева  Алена,  
Шаповалов Вадим мектеп  формасына  ие  болды.

САРҚЫЛМАС  ЖҮРЕК  ЖЫЛУЫ

 Алматы  қаласы  Жетісу  ауданы  
№57  жалпы  білім  беретін  мектебінің  

қазақ тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  
мұғалімі Тәуекелова  Г.Қ.

Жыл  сайын  дәстүрлі  түрде  1 тамыз бен 30 
қыркүйек  аралығында   ҚР Бiлiм және ғылым 
министрлiгiнiң бастамасымен «Мектепке 
жол»  жалпы  республикалық қайырымдылық  
акциясы  өткiзiледі. 

Акцияны  өткізудегі  мақсат – аз  қамтылған  
және көп балалы отбасылар, жетiм балалар мен ата-
анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балаларға  жаңа  
оқу  жылына  дайындық кезеңiнде  және  әлеуметтiк 
себептермен мектептен қалып қоятын балаларға 
көмек көрсету болып  табылады.  Балалардың   
«Білім  күні»   қарсаңында мектепке қажетті құрал-
жабдықтарды    алып баруына аз болса  да көмек 
көрсету,  ең бастысы  балаларға  мейірім мен   
қуаныш     сыйлау.

Алматы  қаласы  Жетісу  ауданы  № 57 жалпы  
білім  беретін    мектебінің директоры  Жайлыбаева  
Ботагөз  Өтепқызының басшылығымен    мұғалімдер  
ұжымы «Жалпы білім беру мен қайырымдылық» 
акциясы бағдарламасының іс-шарасын орындауда 
үзбей жұмыстар жүргізді.  Мұғалімдер  өздерінің  
бекітілген  шағын  аудандарын аралап, мектеп 
жасындағы балалардың тізімін құрастырды. Тұрмыс  
жағдайлары аз қамтылған отбасылар тізімі жасалды. 
Сынып жетекшілері балалардың мектепке дайындық 
барысындағы қажеттіліктерін білу мақсатында көп 
балалы  және  аз қамтылған  отбасыларын  аралап, 
ата -аналармен әңгімелесті.

  Бұл үрдістің  бастауына   
Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауында: 

«Бүгінгі таңдағы ауыртпашылықтар - біздің 
үлесімізге тиген алғашқы сынақ емес, барлық 
қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-
аухатын жақсарту аса маңызды міндет болып қала 
береді. Сондықтан қазақстандықтарды аталған 
іс-шараларды жүзеге асыруға, еңбексүйгіштікке  
және  қайсарлық  танытуға, көмекке  мұқтаж 
жандарға жәрдемдесуге және қамқорлық көретуге 
шақырамын»,-  деп баса   айтқан болатын.

«Мектепке  жол» акциясы  барысында  демеушілік  
көмек  көрсетуге  ниет  білдірген  ата-аналар  аз  
қамтылған  әлеуметтік жағдайы  төмен  отбасы  
балаларын  мектепке  қажет   кеңсе-оқу  құралдары 
және мектеп  формасымен қамтамасыз  етті.  
Сонымен  қоса, қайырымдылық  шараға  қатысуда 
ұстаздар да сырт қалмай, өз  көмектерін  көрсетті. 

«Қайырымдылық  жасау - әр  азаматтың  парызы  десек, 
оны жүзеге асырып,  сарқылмас жүрек  жылуымызбен  
өскелең  ұрпақты ізгілікке  тәрбиелеу біздің міндетіміз болып 
табылады»,-  деп  ой  білдірген  мектеп  ұжымының  басшысы  
шәкірттеріне  жаңа  оқу  жылына  тек  сәттілік пен  жетістіктер  
тіледі. 

Аталған шара балаларды білімге жұмылдырып, оқуға 
деген қызығушылығын арттыратын  бірден-бір дұрыс 
қадам. Қайырымдылық  іс  жасау- әрбір азаматтың  ізгілікті  
борышы. Жүрегімізден  жылу  оты  пен  мейірімділіктің  
шуағы  сөнбесін. 

АРЫСТАН БАБ 
КЕСЕНЕСІ 
ЖАНЫНДА 

ӨТКІЗІЛГЕН 
ҚОРЫТЫНДЫ 

СЕМИНАР

Педагогикалық қызметкерлердің шығармашылық 
әлеуеті мен кәсіби мәнді сапаларын дамыту үшін 
біліктілікті арттыру жұмысындағы тәжірибеге түбегейлі 
өзгерістер енгізуді, мамандардың кәсіби құзырлы болу-
ын қамтамасыз ететін оқыту модельдері негізінде білім 
көтерушінің өзін-өзі өзгертуге әкелетін әлеуетіне әсер ететін 
біліктілікті арттырудың жаңа дидактикасының жасалуы 
кезек күттірмейтін істердің бірі. Педагогикалық әрекетте 
шығармашылық деңгейіне көтерілу үшін ұстаздардың ішкі 
әлеуетін ашудың мәні зор. Белгілі бір нәтижеге жету үшін 
жұмсалатын қор, ішкі мүмкіндіктер көзі деген мағына. 
Әлеуеті жоғары мамандар – елестің, интуицияның күшті 
дамуымен, қалыптан тыс өнімді ойлай алуымен, өзін-өзі 
көрсете білуімен, әрекет барысында ішкі күштерін жылдам 
жұмылдыра алушылығымен сипатталады.
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Осы тұрғыда біліктілікті арттырудағы 
ұстаздардың өз санасын дамытуын, өзін-өзі 
жетілдіру қабілеттерін қалыптастыруды, кәсіби 
шығармашылықтың биіктеріне қол жеткізуді 
көздеген 45minut.kz, bilimnur.kz басылымының ре-
дакторы Ізгілік Байдрахманұлы Нағиев жыл бойы 
атқарылған еңбекті екшелеп, «Бір жағадан бас, 
бір жағадан жең» дегендей, Оңтүстік өлкесінде 
ұстаздардың басын қосып, оларға тосын сый жа-
сап, қуаныш сыйлады. 

Тамыз айының 19-20 жұлдыздары аралығында 
бір жыл бойы 45 minut.kz, bilimnur.kz басылымын-
да жүргізілген Акцияның (байқаудың), өлкелерде 
өткізілген семинарлардың, азды-көпті атқарылған 
жалпы жұмыстардың нәтижесі ретінде «БІЛІМ 
ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» ақпараттық қорытынды 
семинары Арыстан баб кесенесінің жанында 
орналасқан Фараб қонақ үйінде ұйымдастыруымен 
өткізілді. 

Семинар қатысушылары: Сейтбеков Жомарт 
Жандарұлы (Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс 
қалалық Ж. Байгуттиева атындағы өнер мектебі 
МКҚК-нің директоры), Темірхан Қыстаубайұлы 
Әбдіков (Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық 
Ж. Байгуттиева атындағы өнер мектебі МКҚК 
-нің тәрбие ісінің орынбасары), Шоқақов Пери-
зат Сарқұлақұлы (Шымкент қаласы №103 орта 
мектептің директоры), Турсунжанова Ляззат Назир-
жановна (Шымкент қаласы №103 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі), Садирова Сулушаш 
Сапаровна (Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал 
ауданы Мақтарал мектеп-гимназиясы математика 
пәні мұғалімі), Мырзалиева Нұрсұлу Курмановна 
(Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал аудандық 
математика пәні әдіскері), Агленкина Ақмарал Жу-
магуловна( Ақтөбе облысы Ембі қалалық №7орта 
мектеп жанындағы интернатының бастауыш сы-
нып мұғалімі), Утебаева Несипкул Мейманхановна 
(Түркістан қаласы Некрасов атындағы №9 мектеп-
гимназияның қазақ тілі пәні мұғалімі, мақала авто-
ры) т.б.

Қазақстанның төрт бұрышынан жиналған 
мұғалімдердің қатысуымен өткізілген қорытынды 
семинар жаңа сипатта өте жоғары деңгейде 
өткізілді. Бұл қорытынды семинардың аталымы – 
Teambuilding. Яғни, Қазақстанның тарихи шежірелі 
мекендеріне саяхат жасай отырып, ұстаздардың 
бас қосуы, атқарған өнімді еңбектерінің нәтижесі 
ретінде марапатталуы. Осындай алдына сан-
салалы ауқымды мақсат қойған әсерлі семинардың 
тағлымы мен мазмұны терең болды. «Келісіп 
пішкен тон келте болмайды» дегендей, өзара 
танысқан, табысқан, пікірлескен, келіскен, кезде-
скен мұғалімдердің шаттыққа кенелген жүздерінен 
осыны аңғарасың.

АРЫСТАН БАБ КЕСЕНЕСІ ЖАНЫНДА 
ӨТКІЗІЛГЕН ҚОРЫТЫНДЫ СЕМИНАР

Ұмытылмас кездесу киелі Арыстан баб кесенесі 
жанындағы Фараб қонақ үйінен бастау алды. Жиналған 
зиялы қауым Арыстан бабқа зиярат етіп болған соң, ақ 
дастархан басында еркін пікірлесті. Осы Шәуілдірдің 
тумасы Шоқақов Перизат Сарқұлақұлы тарихтан 
біраз сыр шертті. Ұйып тыңдаған қонақтар Отырар 
қаласының, Арыстан бабтың, Қожа Ахмед Ясауидің 
өмірдерегіне әбден қанықты. Екінші күні қонақтардың 
таңалакеуімнен бастап Түркістан қаласына сапарла-
ры басталды. Үкашата кесенесін, Қожа Ахмед Яса-
уи кесенелерін аралап, ата-бабалар рухына құран 
бағыштап, рухани азық алды. Саяхаттаған мұғалімдер 
кешке қарай Шәуілдір қаласында орналасқан Ары-
стан баб кесенесінің жанындағы «Фараб» қонақүйіне 
оралды. Кешкі қонақасында, кең дастархан басында 
семинар қорытындысы болып, ерекше марапаттау 
жүргізілді. Келген қадірменді ұстаздар кеуделеріне 
45minut.kz, bilimnur.kz басылымының редакторы Ізгілік 
Байдрахманұлы Нағиевтің қолынан тағайындалған 
Республикалық деңгейдегі «Шығармашыл, тәжірибелі 
мұғалім», «Республикалық басылым жанашыры», 
«Ақпараттық тілшілік қызметі үшін» төсбелгілерін 
жарқырата тағып, төсбелгіні куәлігімен қоса бірге 
иеленіп, сонымен қатар қорытынды семинар топтама-
сына (жинақ) да қол жеткізді.

Осы тақырыптың мазмұнын ашу үшін ұлы Абай 
айтып кеткен мына бір сөздерге жүгінейік: «… Егер де 
естілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, 
болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір рет 
өзіңнен -өзің есеп ал! Сол алдағы есеп алғаннан бергі 
өмірді қалай өткіздің екен…» Дана ақын бұл жерде 
есеп алу адамға өзінің әрбір ісі мен әрекетіне баға 
беру, соның нәтижесінде өкінбестей өмір сүруге қажет 
қорытындылар жасау үшін керек екенін меңзейді. 
Ерекше тұрғыда өткізілген Teambuilding семинардың 
әсері ауыз толтырып айтарлықтай болды. Шыны керек, 
бұрын-соңды мұндай нәтижелі семинар көрмеппіз.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» де-
гендей, осындай ұмытылмас рухани кездесуді ше-
бер ұйымдастырып мұғалімдерге шалқар шабыт 
сыйлаған, озық педагогикалық іс-тәжірибені Респу-
блика көлемінде басылымда жариялап тарата білген, 
ұстаздардың шамшырағын жаға білген, ізгі ниетімен 
ерекше тосын сый ретінде қорытынды семинар өткізіп, 
еселенген еңбекті бағалап, төсбелгілер тағайындаған 
редакцияға шексіз алғысымызды білдіреміз! 

Қоғамымыздың қозғаушы күші бола білген тұғыры 
биік www.45minut.kz ақпараттық-танымдық порталы 
мен газетінің, айтары білім мен ілім, шашары өнеге 
мен әдеп болсын! Ахмет Байтұрсынов айтқандай,  
“Халықтың құлағы, көзі, һәм тілі болсын!” демекпіз.

Несіпкүл Өтебаева, Түркістан қаласы.
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Дорогие учителя, уважаемые участники совещания!

Сегодня для всех нас хорошая возможность напрямую 
пообщаться и обсудить насущные вопросы образования с 
людьми, посвятившими свою жизнь благородной профес-
сии учителя.

Мы с вами работаем в сфере образования, значение ко-
торого для казахстанцев и государства трудно переоценить. 
Проблем, требующих безотлагательного решения, в этой 
сфере немало. Тем не менее, мы видим перспективы для 
развития.

Августовские совещания традиционно являются самой 
широкой и открытой диалоговой площадкой для обсужде-
ния вопросов образования и собирают профессионалов,  
неравнодушных к вопросам развития отрасли. В этом году 
Министерство образования и науки провело большую рабо-
ту для подготовки содержательной и интересной програм-
мы. Была организована целая серия панельных сессий. На-
деюсь, что все дискуссии прошли неформально, открыто и 
с пользой для дела. Обсуждался широкий спектр вопросов 
от дошкольного образования и защиты прав детей до повы-
шения квалификации педагогов, внедрения электронного 
образования и итогов аттестации школ.

Все вы знаете, что осенью прошлого года была принята 
новая Государственная программа развития образования на 
следующие четыре года. В этой программе мы постарались 
максимально учесть ваше мнение. Для этого было проведе-
но широкое обсуждение, в котором, я надеюсь, приняло уча-
стие большинство из вас. Все ваши рекомендации и советы 
были учтены Министерством образования и науки.

Новая госпрограмма – это результат нашего с вами 
коллективного труда.

Выступление Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан Д.Н. Назарбаевой

http://edu.gov.kz/                                                                                                                     21.08.2016 г 

Поэтому, думаю, нет смысла сейчас пересказы-
вать цели и задачи программы. Я бы хотела сегод-
ня остановиться на тех вопросах, которые волнуют 
общество, волнуют всех нас.

1. Прежде всего, нам необходимо продолжить ра-
боту по повышению статуса и престижа профессии 
учителя, обеспечению достойной заработной платы, 
мотивации, укреплению материально-технической 
базы в школах.

Для этого прорабатывается вопрос изменения орга-
низационно-правового статуса организаций образова-
ния, введения подушевого финансирования, активного 
участия родительских комитетов  и общественности в 
управлении школами, проведения паспортизации всех 
школ для совершенствования процесса бюджетирова-
ния и исключения субъективизма при принятии реше-
ний по финансированию.

Но и со стороны самих школ этот процесс должен 
сопровождаться одновременно и повышенной ответ-
ственностью за достижение конечной цели – повыше-
ния качества образования.

В настоящее время, по поручению Главы Государ-
ства в рамках вхождения в число первых 30 развитых 
стран, в школах вводятся стандарты и критерии оценки 
успеваемости ОЭСР.   

Сегодня перед нами всеми – перед профессиональ-
ным педагогическим сообществом и широкой обще-
ственностью – стоит задача общими усилиями вырабо-
тать оптимальную модель «идеальной школы».

Первые шаги в этом направлении уже делаются. 
Вводится единый обновленный стандарт школьного 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В последнее время через различные средства коммуникаций (СМИ, социальные сети, мобиль-
ные приложения и др. источники) стала распространяться информация о системе образования, 
не имеющая официальных подтверждений.

Ссылки на ненадежные источники информации и устаревшие данные, утратившие актуаль-
ность, дезинформируют общественность и провоцируют население на выражение недовольства, 
а также вносят разногласие в выстраиваемый диалог по вопросам развития сферы образования 
и науки.

В этой связи считаем необходимым предупредить о недопустимости дальнейшего распро-
странения информации, не основанной на официальных данных уполномоченных государствен-
ных органов.

Просим Вас опираться только на официальные данные и информационные сообщения, раз-
мещаемые на сайте МОН РК.

01.08.2016
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

(http://edu.gov.kz/kk/smi/informacionnoe-soobshchenie)
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образования. Он разработан по лучшим мировым методикам. 
Новый стандарт не нацелен на запоминание и заучивание. Его 
основа – развитие мышления, функциональной грамотности и 
раскрытие потенциала ребенка.

2. Необходимо расширять взаимодействие государства 
и бизнеса.

Сейчас экономика переживает не самое лучшее время, и 
государство не сможет решить все проблемы без помощи биз-
неса. Поэтому выбранное направление по развитию государ-
ственно-частного партнерства должно получить самое широ-
кое распространение.

Наше общество уже пришло к пониманию, что строитель-
ство школ и детских садов – дело благородное и богоугодное. 
Очень радует, что наш бизнес приходит к осознанию своей 
социальной ответственности. Но нужно подогревать интерес 
инвесторов, создавая привлекательные условия для частного 
бизнеса. И задача государства сейчас – такие благоприятные 
условия создать тем, кто захочет этим делом заняться, вло-
жить свои деньги в эту сферу.

И здесь особая ответственность ложится на местные ис-
полнительные органы. Нужна слаженная работа министер-
ства и акиматов, когда основные направления, методология, 
финансовые модели ГЧП разрабатываются Министерством 
образования и науки, а их реализация осуществляется акима-
тами.   

Мы уже видим положительный результат этой работы. 
Сейчас каждый третий детский сад – частный. Но и здесь не 
следует почивать на лаврах. Есть еще большой потенциал для 
развития. Для достижения стопроцентного охвата детей до-
школьным образованием, дальнейшее развитие сети детских 
садов будет идти через ГЧП.

Сейчас в рамках ГЧП внедряется система электронного 
образования,  одним из элементов которого будет введение 
электронного дневника. Это должно значительно разгрузить 
учителей. В реализацию пилотного проекта было вовлечено 
более 700 школ, и проект получил высокую оценку со сторо-
ны учителей. При этом реализация «Кунделик» не потребует 
от государства никаких финансовых затрат.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы раз-
грузить школы от постоянных бумажных отчетов перед мно-
гочисленными госорганами. Помочь постепенному отказу от 
бумажных носителей. Сократить в разы количество проверок. 
Информатизация нам в этом поможет.

3. Постоянная тема обсуждений – качество учебников и 
учебных планов.

Тема животрепещущая и близкая каждому. Ведь мы все хо-
тим, чтобы наши дети учились

по хорошим, качественным учебникам.
И работа в этом направлении идет полным ходом. В этом 

году все ученики первых классов будут учиться по единому 
базовому учебнику, при разработке которого были учтены все 
недочеты предыдущих лет. Все школы и регионы будут иметь 
равный доступ к качественной учебной литературе.

На сегодня 95% единых учебников уже напечатано. Во-
прос их своевременной доставки находится на постоянном 
контроле Министерства и Акиматов.

Наши ученые и эксперты разрабатывают учебники для 
второго класса. Эта работа должна быть проведена на высо-
ком уровне, чтобы исключить элементарные грамматические 
или фактологические ошибки.

Комитет по контролю в сфере образования ведет 
эту работу, а для обсуждения  этих учебников будет  
привлечена широкая общественность. Я думаю, в 
этом вопросе мы получим не только большой отклик, 
но и много полезных комментариев и советов.

Мы живем в эру информационных технологий. 
В лучших школах страны давно используются ви-
деоматериалы и интерактивные задачи. Они значи-
тельно облегчают работу учителя в плане донесения 
информации до детей. Такими технологиями и обо-
рудованием будут обеспечены все школы. Новое обо-
рудование предоставит оперативный доступ к луч-
шим цифровым образовательным ресурсам, которые 
будут адаптированы к нашим условиям. Это поможет 
нам подтянуть качество образования во всех школах 
и в городе, и на селе.

Здесь на выставке вы увидели цифровые обра-
зовательные ресурсы, которыми давно пользуются 
лучшие элитные школы. Теперь у всех казахстанских 
школ появятся такие возможности. Все казахстан-
ские школы должны быть элитными!

4. Меняются подходы к единому национально-
му тестированию.

В этом году ЕНТ  было проведено в новом фор-
мате. Для учеников, не набравших порогового балла, 
предусмотрена повторная сдача тестирования и воз-
можность поступить в ВУЗ.

В будущем году мы полностью отменим ЕНТ и 
перейдем к системе электронного тестирования вы-
пускников.

В настоящий момент в МОН находится на рас-
смотрении проект ГЧП по созданию сети центров 
электронного тестирования.

5. Чувствительная тема, получившая широкий 
общественный резонанс – это внедрение трехъя-
зычного образования.

В этой полемике много недопонимания, в том 
числе и по нашей вине, что порождает множество 
слухов и толкований. Введение преподавания на трех 
языках будет осуществляться поэтапно и в первую 
очередь  в 10-11 классах, начиная с 2019 года. Необ-
ходимо и дальше продолжать разъяснительную рабо-
ту по этому вопросу среди учителей, самих учеников 
и их родителей.

Для хорошего разбега у нас в запасе есть более 
двух лет. За это время мы сделаем все возможное и 
невозможное для того, чтобы подготовить учителей, 
вооружить необходимыми знаниями. Уже сегодня 
учителя проявляют активность – более 5 тысяч че-
ловек изъявили желание и записались на 4-9 месяч-
ные языковые курсы с сохранением рабочих мест и 
заработных плат. В наших ВУЗах тоже активно вне-
дряются учебные программы на английском языке.  
Степень готовности учителей мы оценим в 2018 году 
и итоги экспертной оценки доложим Главе государ-
ства. Коррективы всегда возможны. Поэтому поводов 
для паники нет. Тем не менее, расслабляться нельзя.

Ничто не угрожает казахскому языку: Наоборот 
планируется усиление обучения государственному 
языку в русскоязычных школах, в которых казахская 
литература и история будут преподаваться на казах-
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ском языке. Министерство образования и науки разрабатывает 
новую облегченную современную методику обучения языку.

6. Есть еще один чувствительный вопрос.
В Казахстане насчитывается 8 тысяч детей-сирот. Как вы 

знаете, у нас проводится новая политика – мы отходим от 
практики развития детских домов и домов юношества. Наша 
цель – создать условия, при которых каждый ребенок обре-
тет семью. И эта работа уже приносит свои плоды. Отрадный 
факт, что в Казахстане за ненадобностью впервые стали за-
крываться детские дома.

7. Техническое и профессиональное образование.
Сегодня в стране более 20 тысяч молодых людей, окончив-

ших школу, не имеют квалификации. Всем им будет предо-
ставлена возможность за счет государства получить  первое 
профессионально-техническое образование. Для этого необ-
ходимо внести изменения в действующее законодательство с 
тем, чтобы с сентября 2017 года, каждый молодой человек мог 
реализовать свое право на бесплатное профессиональное об-
разование.       

В целом, как видите, планов очень много. Все они испол-
нимы. Их реализация предстоит нам в ближайшее время, и 
успех полностью зависит от вас.

Уважаемые учителя!
Утро сегодня началось с радостной новости о победе на-

шего земляка Данияра Елеусинова. Позвольте воспользовать-
ся случаем и выразить восхищение нашими олимпийскими 
чемпионами, их родителями, тренерами и учителями - ведь 
они ваши ученики, выпускники казахстанских школ! Про-
фессиональный спорт открывает большие перспективы перед 
молодежью. Поэтому так важно уделить особое внимание 
массовому спорту в школах, колледжах, ВУЗах. Это позволит 
выявить больше талантов и , кто знает, новых олимпийских 
чемпионов, которые прославят нашу страну. Наверное, нет че-
ловека, у которого бы «не побежали мурашки по спине» при 
виде нашего флага, победоносно развевающегося над всем 
миром! Это результат и вашей работы, дорогие учителя! А 
сколько успешных ученых, политиков и бизнесменов вы вос-
питали! Вы - цвет нации, ее опора и надежда! Верьте в себя. 
Все у вас получится, и английский тоже покорится вам. Не 
бойтесь акцента, неправильного произношения и ошибок, 
перешагните через свой страх. Страх сковывает волю, мешает 
успеху. Все у вас получится! Я в вас верю!

Дорогие учителя!
Позвольте мне сказать несколько добрых слов о министре 

Сагадиеве: относительно молодой, много видевший и много 
знающий, из уважаемой семьи, человек с сильной волей. В 
вопросах развития образования мы с ним единомышленни-
ки. Ему сейчас нелегко. Не всякий выдержит град критики. 
И причины обеспокоенности людей мы хорошо понимаем. 
Верьте, для развития этой ключевой отрасли мы выбрали пра-
вильный путь. Поддержите Ерлана Кенжегалиевича. Это сей-
час очень важно!

Ни одна реформа не даст сиюминутный результат. Это 
процесс долгий и сложный. Новая программа развития обра-
зования принесет свои плоды через, как минимум, 11 лет и мы 
увидим это через первоклашек, которые 1 сентября пойдут в 
школу, будут учиться в новых условиях и через 11 лет выйдут 
из-за школьных парт во взрослую жизнь.  Много воды утечет, 
жизнь будет вносить свои коррективы.

Уважаемые педагоги!
Поздравляю всех с началом нового учебного года. 

Желаю вам успехов в вашей очень важной для стра-
ны работе. Благополучия и процветания вам и вашим 
семьям.

Спасибо вам за то, что вы выбрали профессию 
учителя! Спасибо вам за ваш труд!
-------------------------------------------------------------------

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«ДОРОГА В ШКОЛУ»

По доброй традиции, вот уже 9-й год подряд, за 
месяц до начала нового учебного года Министерство 
образования и науки Республики Казахстан в оче-
редной раз объявило о начале общереспубликанской 
благотворительной акции «Дорога в школу». Акция 
стартовала 1 августа.

В текущем году она проходит под знаком 25-летия 
Независимости Республики Казахстан и пройдет под 
девизом «Территория счастливого детства».

Акция проводится в интересах школьников из 
числа малообеспеченных и многодетных семей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Ее цель – оказание помощи в подготовке детей 
к началу учебного года и недопущение их неявки в 
школу по социальным причинам.

В ходе акции проведено свыше 77 437 рейдовых 
мероприятий: 69 595 подворных обходов квартир 
(охвачено 2 345 неблагополучных семей), 666 дач и 
дачных хозяйств, 1 458 полей хозяйств, ферм и рын-
ков, 863 подвалов домов, 707 автомоек и автозапра-
вочных станций, 915 увеселительных заведений, 488 
компьютерных салонов.

В рейдах было задействовано 20 664 учителя, 7 
358 представителей органов образования и защиты 
прав детей, 1 605 представителей органов внутрен-
них дел, 338 представителей органов социальной 
защиты населения, 227 представителей НПО, 2 476 
представителей родительской общественности, 184 
представителей средств массовой информации.

Всего за 10-дневный период акции вниманию на-
селения было представлено свыше 120 видеосюже-
тов, передач, интервью, опубликовано 234 статьи, 
проведено 22 выступлений на радио, издано 6 721 
единиц плакатов, баннеров. Кроме того, организаци-
ями образования подготовлены брошюры, листовки, 
оформлены информационные стенды и др., посвя-
щенные освещению акции «Дорога в школу», его це-
лям и задачам, с призывом принять деятельное уча-
стие в благотворительных мероприятиях акции.

Акция продолжается. 16.08.2016
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЕРУ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ОБЛЫСТЫҚ ТАМЫЗ 

СЕКЦИЯЛАРЫ

Павлодар облысы білім беру қызметкерлерінің тамыз 
педагогикалық кеңесі аясында 2016 жылғы 22-23 тамыз күндері 
отыз пәндік секцияның отырысы өтті. Секция   жұмыстарына 
2 мыңнан астам педагог қызметкер: 1456 мұғалім,  63 қалалық 
және аудандық әдістемелік кабинеттердің әдіскері мен 
меңгерушісі, 273 мектепке дейінгі білім беру қызметкері,  208 
қосымша білім беру қызметкері қатысты.

Кеңестер жалпыұлттық патриоттық платформаның 
мақсаттарын жүзеге асыру мақсатында «Білімді ел – мәңгі 
ел» тақырыбында өтті. Іс-шараның ұйымдастырушылары – 
Павлодар облыстық білім беру басқармасы, Білім беруді және 
тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығы.

Жұмыс барысында білім беру мазмұнын жаңарту 
жағдайында педагог қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін 
арттыру, педагогикалық менеджментті жетілдіру, МЖБС-ны 
енгізу жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің  кәсіби 
біліктіліктерін арттыруда белсенді жұмыс түрлерін қолдану, 
педагогикалық квалиметрияның жаңа әдістері, тілдер мен 
пәндерді кіріктіріп оқыту әдістемесінің ерекшеліктері 
талқыланды.

Секцияларда облыстық білім беру басқармасының маман-
дары,  жоғары оқу орындарының оқытушылары, «Өрлеу» 
БАҰО» АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Ақпараттық 
технологиялар орталығының мамандары, Білім беруді 
және тәрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығының 
әдіскерлері баяндама жасады. 

Бірқатар ұстаз Білім беруді және тәрбиелеуді дамытудың 
инновациялық орталығының алғыс хаттарымен марапатталды.

25.08.2016
------------------------------------------------------------------

МЕКТЕП ФОРМАСЫ ТУРАЛЫ

Соңғы уақытта жұртшылық тарапынан міндетті мектеп 
формасына қойылатын талаптар жөнінде түсініктеме беру ту-
ралы сұраныстар жиі түсіп жатыр.

Қызығушылық танытқан азаматтар міндетті мектеп 
формасына қойылатын талаптар белгіленген құжатпен 
«Әділет» нормативті құқықтық актілердің ақпараттық-
құқықтық жүйесінің беттерінде http://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1600013085#z7 (link is external) таныса алады.

Мектеп формасын енгізу жөніндегі шешімдерді қабылдау 
барысында мектеп басшылығы мен ата-аналар осы талаптарды 
қатаң басшылыққа алу керек. Аталған талаптар білім берудің 
зайырлы сипатын іске асыруға және оқушылардың арасында 
әлеуметтік, мүліктік және басқа да өзгешеліктердің белгілерін 
жоюға бағытталып отыр.

Мектеп формасының қандай болу керектігін анықтау 
құқығы мектеп педагогтары мен ата-аналар (қоғамдық немесе 
қамқоршылық кеңестер, ата-аналар комитеті) еншісіне беріліп 
отыр. Мектеп формасын енгізу мерзімін білім беру ұйымдары 
дербес белгілейді. Мысалға, мектеп формасын жаңа оқу жылы-
нан енгізуді жоспарлайтын болса, онда бұл шешім ағымдағы 
оқу жылының 25 мамырына дейін жалпы мектептік жиналыста 
бекітілуі тиіс. Білім басқармалары мен бөлімдері ата-аналарға 
мектеп формасын отандық өндірушілерден сатып алуды ұсына 
алады. Ата-аналар мектеп формасын тігетін кәсіпорынды неме-
се оқушы киімдерін сататын сауда желісін таңдай алады.

Ата-ананың міндеті – баланы оқу жылы 
басталғанша мектепте бекітілген форма үлгісі мен 
түсіне сәйкес киіммен қамтамасыз ету.

Мектеп басшылығының форманы нақты бір 
өндірушіден алуды талап етуге, сондай-ақ, мектеп-
те оқушы киімдерін сатуды ұйымдастыруға құқығы 
жоқ.

Білім беру ұйымдарының басшылығы мен 
мұғалімдерінің ата-аналардан оқу формасын сатып 
алу мақсатында қаражат жинауына жол берілмеуі 
тиіс.

Мектеп кеңесі (ата-аналар комитеті) аз қамтылған 
және көп балалы отбасылардың балаларын мектеп 
формасымен «Мектепке жол» акциясы аясында және 
жаппай оқу қоры есебінен тегін қамтамасыз етеді.  

Әр оқу мекемесі өзінің дербес мектеп формасын 
таңдай алады.

Республика бойынша бірыңғай мектеп формасын 
енгізу көзделмеген.

02.08.2016
http://edu.gov.kz/kk/smi/mektep-formasy-turaly

-----------------------------------------------------------------
Қазақстан Ресубликасы Білім және ғылым 

министрлігі жоғары оқу орындарымен мемлекеттік 
білім гранттарын ала алмай қалған 45 «Алтын белгі» 
иегерлерін тегін оқыту мүмкіндіктерін талқылады. 
Бұл игі бастаманы оншақты қазақстандық ЖОО 
ректорлары қолдап, бүгін олардың бөлгелі отырған 
гранттық орындар саны да белгілі болды: Әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университеті – 10,  Тұран 
университеті – 10, Е. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университеті – 1, Қазақ мемлекеттік заң 
университеті – 15, Нархоз университеті – 3, С. Деми-
рел атындағы университет – 2, Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университеті - 1, Алматы менеджмент университеті 
– 1, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университеті – 2 орын.

ҚР Білім және ғылым министрлігі ЖОО-ның 
мұндай бастаманы қолдап, қоғамға, жұмыс берушілер 
мен түлектерге көрсеткен әлеуметтік жауапкершілік 
үлгісі үшін алғысын білдіреді. Өйткені, үздік оқып, 
ҰБТ барысында «Алтын белгіге» лайық жоғары білім 
деңгейін растаған мектеп түлектері оқуларын тегін 
жалғастыру мүмкіндігінен айырылуы мүмкін еді. 
Ондай жағдай «Алтын белгі» иелерінің бәсекелестік 
деңгейі жоғары,  әрі мемлекеттік тапсырысы аз 
бөлінетін мамандықтарды таңдауларынан туындап 
отыр.

Осылайша, биыл мемлекеттік білім грант-
тарын ала алмай қалған 45 «Алтын белгі» 
иегерінің 19-ы экономикалық, 8-і – халықаралық 
қатынастар, 14-і – заңгерлік, 4-і – аудармашылық 
мамандықтарын таңдаған. Ал елімізде мемлекеттік 
білім гранттарының негізгі бөлігі еңбек нарығында 
сұранысы жоғары, ел экономикасына аса қажетті 
техникалық және технологиялық мамандықтарға, 
атап айтқанда, көлік техникасы, құрылыс, радио-
техника, электроника, телекоммуникациялар, нано-
технологиялар, т.с.с. көптеген басқа мамандықтарға 
бөлініп отыр.

17.08.2016
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Барлық мектептер электронды күнделікке 
өтіп, мұғалімдер қағазбастылықтан арылады

https://szh.kz/
Дереккөз: Алматы25.08.2016

Жаңа оқу жылының қарсаңында Алматы да «Білімді ел 
– мәңгілік ел» деген тақырыпта қаланың білім беру саласы 
қызметкерлерінің Тамыз кеңесі өтті.

Аталған шараға Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрі Ерлан Сағадиев, мегаполис әкімі Бауыр-
жан Байбек, құрылымдық бөлімшелер басшылары, жоғары 
оқу орындарының ректорлары, білім беру мекемелерінің пе-
дагогтары және басқалары қатысты.

Білім саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары туралы айта келіп, Ерлан Сағадиев 2017 жылдың 
соңына дейін Қазақстанның барлық мектептері электронды 
күнделікпен қамтамасыз етілетінін, ал бұл мұғалімдерді 
қағазбастылықтан арылтатынын жеткізді.

«Өздеріңіз білесіздер, 2016 жылдан бастап мұғалімдердің 
жалақысы артты, біз бұл жұмысты одан әрі жалғастырамыз. 
Алайда, жоғары жалақыға сай білім беру сапасы да 
жақсы болуы тиіс. Мектеп директорлары мен ата- ана-
лар комитеттеріне өтініш, мектеп формасы айналасын-
да дүрбелең туғызбай, оны алуды оқу жылының бірінші 
тоқсанына дейін созған жөн», — деді министр.

Ерлан Сағадиевтің мәліметі бойынша, бастау-
ыш сыныптардың 73 мың мұғалімі жаз айларында 
жаңартылған бағдарлама бойынша білімдерін жетілдіріпті. 
Бірыңғай базалық оқулықтар дайын, Алматы мектептері 
оқулықтармен толық қамтамасыз етілген.

Мегаполис басшысы бүгінгі күні Алматы мектептерінің 
барлығы кең жолақты интернетпен қамтылғандығын, бірінші 
сыныптардың барлығының интерактивті қондырғылармен 
жабдықталғандығын айтты. Алматылық оқушылар 11 жыл 
қатарынан республикалық олимпиадаларда бірінші орынды 
иеленіп келеді және ҰБТ тапсыруда төрт жыл бойына ең 
үздік көрсеткіштерге жетуде.

Шара соңында Алматы әкімі «Жалпы білім беруді 
үздік ұйымдастырушы» байқауы жеңімпаздарына серти-
фикаттарды және қаланың 11 үздік педагогтық ұжымына 
сыйлықтарды табыс етті.

Анықтама: Биылғы жылы Алматының білім саласының 
бюджеті 83,5 млрд. теңгені құрады. Қалада 498 мектеп жа-
сына дейінгі балалар мекемелері бар, оларда 57 мыңнан 
астам балдырған тәрбиеленуде, 244 мемлекеттік және жеке 
мектептерде 210 мыңнан астам оқушы қамтылған. Бірінші 
қыркүйекте 27 811 бала бірінші сыныптың табалдырығын 
аттайтын болады.

-------------------------------------------------------------------------
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБСУДИЛИ В ТУРКЕСТАНЕ

23 августа 2016. www.matritca.kz

Проблемы образования обсудили в ТуркестанеОткрытый 
диалог между представителями госорганов, организаций 
образования из четырех областей, а также городов Астана 
и Алматы и общественности региона проходил на площадке 
Международного казахстанско-турецкого университета им. 
Яссауи в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в стране разработана и принята го-
сударственная программа развития образования и науки до 

2020 года. Основной акцент в ней делается на повыше-
нии конкурентоспособности человеческого капитала и 
уровня обучения в целом. Одним из новшеств предсто-
ящего учебного года станет введение пятидневной рабо-
чей недели для учащихся первых классов. Это связано с 
обновлением учебной программы, которая базируется на 
основе программы «Назарбаев Интеллектуальных школ» 
и соответствует лучшим международным практикам. 
Вместе с тем, чтобы не сокращать учебную программу, 
первоклассники будут учиться с 1 сентября до 1 июня. В 
следующем году ученики вторых, пятых, седьмых и де-
вятых классов также перейдут на пятидневную учебную 
неделю. С 2018 года все остальные классы школ начнут 
учиться по новому режиму. При этом к 2020 году в Ка-
захстане планируется перейти на 12-летнее образование.

Как было отмечено, в адрес Правительства с вопро-
сами по поводу качества отечественного образования 
обращаются десятки казахстанцев. Тема школьного и 
дошкольного воспитания поднималась и в ходе совеща-
ния. Так ветеран труда И. Турсынкулов поднял вопрос 
нехватки детских садов в регионе.

Участников встречи также обсудили вопросы внедре-
ния трехъязычия в школах, подготовка педагогических 
кадров, изменение формата ЕНТ, а также перехода на 
новые технологии обучения. В частности, речь шла об 
электронных дневниках и электронном контенте.

По проблематике образования выступили заместитель 
премьер-министра Дарига Назарбаева, министр образо-
вания и науки Ерлан Сагадиев, вице-министр здравоох-
ранения и социального развития Биржан Нурымбетов, 
вице-министр национальной экономики Марат Куса-
инов.Было отмечено, что единое национальное тести-
рование с 2017 года будут сдавать только абитуриенты 
вузов, а выпускники школ перейдут на обычные экзаме-
ны. Внедрение трехъязычного обучения запланировано 
с 2020-2021 учебного года. С этого времени все школы 
страны, начиная с 5-го класса, будут изучать предметы 
«Казахский язык», «Казахская литература», «История 
Казахстана» на казахском языке и «Русский язык», «Рус-
ская литература», «Всемирная история» на русском язы-
ке. По информации акима Южно-Казахстанской области 
Б.Атамкулова, в регионе действует 11 вузов, 90 учрежде-
ний ТиПО и 1053 школы. В 2016 году в области сданы 
в эксплуатацию две школы, завершается строительство 
еще 6. Президент Ассоциации «Гражданский альянс 
ЮКО» Ш.Жамалбек, отмечая высокий образовательный 
потенциал региона, предложил открыть в Туркестане 
Назарбаев интеллектуальную школу.

Завершая заседание, Премьер-Министр поручил Ми-
нистерству образования и науки продолжить работу по 
обновлению содержания среднего образования и улуч-
шению качества образования на всех уровнях.

Кроме того, Минобразования совместно с акиматами 
областей, городов Астаны и Алматы обеспечить внедре-
ние обновленной программы по опыту Назарбаев Интел-
лектуальных школ для учащихся первых классов во всех 
школах республики. Также ответственным госорганам 
необходимо принять меры по своевременной подготовке 
объектов образования к началу 2016-2017 учебного года.

Государственная программа развития образования и 
науки на 2016-2019 годы направлена на повышение кон-
курентоспособности образования и науки, развитие че-
ловеческого капитала для устойчивого роста экономики.
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Шымкент қаласы №13 «Ертөстік» бөбекжай-балабақшасы
Кушалиева Алма Бахытжановна

                                                          Технологическая  карта  организованной  учебной  деятельности.
Образовательная область: Познание. 
Раздел: ФЭМП.
Тема: Счет предметов расположенных по–разному.
Цель: Развивать представление о том, что считать предметы можно в любом направлении; 
            упражнять в счете предметов, расположенных по-разному;
            закрепить навыки счета в пределах 5;
            упражнять в счете на слух, учить устанавливать связи между количеством  звуков и 
            количеством зрительно воспринимаемых предметов;
            формировать умение ориентироваться в пространстве «справа», «слева»;
            учить соотносить цифры с количеством предметов;
            закрепить знания о геометрических фигурах;
            развивать память, мелкую моторику рук.
Билингвальный компонент: осень-куз; заяц-коян;овал-сопакша;круг-донгелек; один-бiр;два- екi;четыре-торт.

Этапы деятельности Этапы деятельности Действия детей
Мотивационно - 
побудительный

До занятия воспитатель прячет цифры  под 
стульчики.
Предлагает поработать у доски:
Ребята, посмотрите  у меня  потерялись 
цифры, может они у вас на столах? Нет?
А может под тарелочками? Нет? Посмотрите 
под стульчиками, а теперь кто нашел, тот 
расскажет стишок о цифре.
Игра: «Путаница».( воспитатель предлагает 
детям закрыть глаза руками и меняет порядок 
цифр).

Проявляют интерес.
Стараются, ищут цифры.

Ребята, которые нашли цифры  
рассказывают стихи.

Участвуют в игре.

Организационно - 
поисковый

Сюрпризный момент: 
Ребята, к нам в гости пришел Зайка. Давайте 
поздороваемся с ним, что любит Зайка есть? 
Правильно, морковку и мы приготовили 
ему морковки. Но Зайка не умеет считать. 
Поможем ему?
Воспитатель предлагает   посчитать морковки  
у доски: в каком направлении мы считали 
морковки? правильно слева направо и узнали, 
что их 4. А, если мы посчитаем справа налево? 
Изменился результат счета?
Зайка сделаем вывод: считать предметы 
можно в любом направлении результат счета 
от этого не изменится.
Физминутка: «Маленькие птички».

Ребята, до сих пор мы считали предметы, 
игрушки расположив их в ряд. Можно ли 
считать предметы, когда они не расположены 
в ряд? Посмотрите, что вы видите на доске? 
К нам в гости пришли кто? Правильно 
геометрические фигуры.
Воспитатель приглашает  к доске двух детей: 
посчитайте, сколько бабочек в треугольнике, 
сколько яблок в круге, сколько улиток в овале?
А в квадрате матрешки встали  в хоровод. 
Посчитаем матрешек.
Зайка сделаем вывод: начать счет можно с 
любого предмета, ответ будет одинаковым.

Дети проявляют интерес, 
здороваются с Зайкой, хлопают 
в ладоши.

Морковку.

Стараются помочь Зайке.

Ребенок у доски считает морковки слева 
направо и называет цифру 4.
Ребенок у доски считает морковки 
справа налево и называет цифру 4.
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Организационно - 
поисковый

Динамическая пауза:                                      
«Мы пришли в осенний лес».
Работа с раздаточным материалом:
Зайка приготовил для вас задания:

1. внимательно слушаем , сколько 
раз Зайка ударит в молоточек и 
поднимаем цифру.

2. теперь удары будем слушать с 
закрытыми глазами, считаем молча, 
открыв глаза  отсчитаем кружки и 
расположим их в ряд на красной 
полоске, треугольники на зеленую 
полоску.

Сколько кружков, треугольников  вы 
выложили на полоску и почему?
Работа с демонстрационным материалом:
Сосчитать, сколько предметов на каждой 
картинке и соедините с подходящей цифрой.
Работа за столом: «Выкладывание цифр  
лентой».

Делают вывод. Повторяют за 
воспитателем.
Выполняют физминутку.
Дети называют геометрические фигуры.
Дети парами выходят к доске и считают 
предметы, начиная счет каждый раз с 
другого предмета. 
Делают вывод. Повторяют за 
воспитателем.
Выполняют движения по тексту.
Считают удары молоточка и поднимают 
цифру.
Закрывают глаза, считают удары и 
выкладывают кружки на красную 
полоску, треугольники на зеленую 
полоску.
Отвечают на вопрос.
Считают предметы и соединяют с 
подходящей цифрой.
Дети с помощью лент выкладывают 
цифру.

Рефлексивно – 
корригирующий

Игровое упражнение: «Один шаг».

Ребята, Зайке очень понравилось наше 
занятие, но ему пора уходить. 
Попрощаемся с ним. 
Спасибо вам ребята, занятие закончено.

Дети выполняют один шаг вправо, влево, 
вперед, назад по сигналу воспитателя.

Дети прощаются с Зайкой.

Ожидаемый результат:
Воспроизводят: счет предметов не расположенных в ряд, соотносят цифру  с количеством предметов, определяют 
положение цифр на числовой линейке, называют геометрические фигуры.
Понимают: какие предметы находятся в геометрических фигурах и сколько;  пространственные отношения  (слева, 
справа, вперед, назад); ориентировку в пространстве.
Применяют: знания о цифрах 1,2,3,4; о геометрических фигурах, навык ориентировки в пространстве.

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Құтикөл ауылы 
Айгөлек» балабақшасы МКҚК тәрбиешісі

Қайырова Қырмызы Отызбайқызы

Ұйымдастырылған ашық оқу іс-әрекеті: Тазалық- таза баланың досы.
Білім беру саласы: Қатынас
Мақсаты: Тазалық бұйымдарымен таныстыру. Сүлгі, сабын сөздерін 
қатыстырып 2-3 сөзден тұратын сөйлем құрастыра білуге үйрету. Балаларды 
таза жүруге баулу.
Көрнекіліктер: Үлестірмелі суреттер, тазалық заттары: сабын, сүлгі, тарақ, 
айна, су. Таза бала суреті, лас ұқыпты бала суреті.
Сөздік жұмыс: Үлгі
Амандасу.

Шаттық шеңбері:  Тікірейіп құлағы,
                                 Менен бұрын тұрады.
                                  Бойын жазып керіліп,
                                  Беті қолын жуады.
                                  Мяу-мяу-мяу.
Балаларды орнына отырғызып, С.Қалиұлының «Үлгі» өлеңі оқылады.
                                 Кім жек көрер пысықты,
                                 «Ылғи бетін жуады»,-
                                   Деп тәтеміз мысықты
                                   Бізге үлгі қылады.
«Үлгі» өлеңіне сөздік жұмыс жасалады.
Дыбыстық жаттығу.
-Балалар, мысық ылғи бетін жуады, тазалықты сақтайды. Ал, сендер тазалықты жақсы көресіңдер ме?
-Балалар тазалық деген не?
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- Тазалық деген – таза, ұқыпты жүру.
- Балалар, киіміміз, үсті-басымыз, беті қолымыз қандай болуымыз керек?
- Таза болу керек.
- Ал үсті таза баланы қандай бала дейміз?
- Ұқыпты таза бала дейміз (таза бала суретін көрсетемін)
- Үсті лас баланы ше?
- Ұқыпсыз лас бала дейміз.(Лас, ұқыпсыз баланың суретін көрсету)
- Ендеше, балалар, тазалықтың достарымен таныс болғыларың келе ме?
- Иә.
Ойын: «Ұқсасын тап және қайтала» деген ойын ойнаймыз. Ол үшін балалар мен сендерге тазалық заттарының 
суреттерін таратып беремін. Балалар, енді мені мұқият тыңдаңдар. Мен сендерге өлең жұмбақтар оқимын. Қолдарыңдағы 
суреттердің қайсысы неге ұқсаса, сол суретті көтересіңдер және сол затты бәріміз қайталап айтамыз.
Өлең жұмбақтар:
1.Жуынып болғанда
Жүреді қолдарыңда.         ( Сүлгі )
2.Түйістіреді көзіңді- көзіңе,
Жолықтырады өзіңді- өзіңе.   (Айна)
3.Аузы жоқ, көзі жоқ,
   Тілі жоқ, сөзі жоқ
    Бірақта тісі бар
    Шашыңмен ісі бар.               ( Тарақ )
4.Беті қолыңды жуғанда,
    Ашытады көзіңді.
    Біле білсең төзімді
    Тап- таза етер өзіңді.           (Сабын)

Жарайсыңдар, балалар жұмбақтарды шешіп, суреттерін тақтаға орналастырдық. Бұл заттар бізге не үшін керек?
3. Тазалық үшін.

Үнемі таза жүру біздің міндетіміз
Енді тазалық туралы ақыл кеңесті балабақшамыздың медбикесі Гүлдира Сәкенқызынан сұрайық.
Медбике: Сәлеметсіңдер ме, балалар.Ой, қандай таза әдемісіңдер. Көңіл- күйлеріңде жақсы сияқты.Солай ма, балалар?
Балалардың жауабы: 
(Осы кезде есік қағылып, Жаманбек келеді)

Жаманбек: Ішім-ай, ішім-ай,мен сізді іздеп жүр едім. Менің барлық жерім ауырып барады.  Не істесем екен, а?
Медбике: Балалар, қараңдаршы қандай лас бала тырнағы алынбаған, шашы да үсті басы да кір қожалақ.Сондықтан да 
ауырасың. Балалар айтыңдаршы, басымыз, ішіміз ауырмау үшін не істеуіміз керек?
Балалар: Жуынып таза жүруіміз керек
Медбике:Міне, түсіндің бе балалар жуынып үнемі таза жүру керектігін айтты.Бар жуынып кел.
Балалар, Жаманбекке жуынуға көмектесеміз бе? Ол үшін бізге не керек? Тазалықтың достарын көмекке шақырайық. 
Алдымен жуыну үшін не керек балалар?

4. Су керек.
(Жаманбекті жуындыруға көмектеседі)
Тәрбиеші: Жаманбек, сен қандай әдемі баласың,айнаға қарағың келе ме?
Жаманбек: Мен қандай тап- таза болғанмын.Ішімнің ауырғаны да басылды.Енді мен үнемі осылай жуынып таза 
жүремін.Рахмет сендерге.
(Жаманбек қоштасып шығып кетеді)
Медбике: Үнемі таза жүрумен қатар бой сергіту жаттығуларын да ұмытпаңдар және дұрыс тамақтаныңдар. Жемістерді 
дұрыс жуып жеу керек, олар көптеген дәрумендерге бай.
Тәрбиеші: рахмет, сізге, медбике апай, біздің балалар үнемі жуынып таза жүреді.
(Медбике қоштасып шығып кетеді)
Бой сергіту жаттығуы:  «Аяқпенен топ-топ-топ»
«Не артық» дидактикалық ойыны
Ойын шарты:  Балалар суреттегі артық затты табады. Не себепті артық екенін айтады.
Қорытындылау. Мадақтау.
-Балаларға 2-3 сөзден тұратын тазалық заттарын сипаттауға байланысты сұрақтар беріліп,  қорытындыланады.
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Сөздік  жұмыс: алтын  айдар.       Билингвалды  компонент: Әтеш-петух.
Іс-әрекет  
кезеңдері Тәрбиешінің  іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық  
қозғаушылық

Шаттық  шеңбер:
Ояның  бар  көздерің,
Ояныңдар  құлақтарым,
Ояныңдар  қолдарым,
Ояныңдар  аяқтарым
Қайырлы  таң!
Қайырлы  таң!
Таңғажайып сәт
Тәрбиеші  матамен  жабылған  ойыншықтарды  алып  
келеді. Матаның  астында: 
Ку-ка-ре-ку деген  дауыс  естіледі.
Бізге  не  келгенін білесіңдер ме?
«Ку-ка-ре-ку» деп  не  ән  салады?
Мата  алынып  ойыншықтар  көрсетіледі.
Билингвалдық  компонент:  Әтеш- петух
Сөздік  жұмыс:   Алтын  айдар

Балалар  шаттық  шеңберді  қимыл  
қозғалыс  арқылы  жасайды.

Балалар  қызығушылықпен қарайды.

Әтеш

Әтеш

Балалар  сөздерді қайталайды

Ұйымдасты
рушылық-
ізденістік

Рефлексиялық  
түзетушілік

5. Бүгінгі  біз  сендермен  әтешті  
құрастырамыз. 

Тәрбиеші  үстелге  жоғарғы  бөлігі жоқ  пирамиданы  
қояды.
Пирамида  шеңбер  бойынша  бір баладан екінші  
балаға  жылжиды.
-Ең  үлкен  сақинаны  тауып, жіңішке  қадаға  
кигізіңдер.
-Ал  енді  кішкентай  сақинаны  кигізіңдер.
-Енді, міне пирамидамыз  үстіне  дейін  толды. 
Жоғарғы  жағына  ең  соңғы  бөлігін  - әтештің  басын  
кигізеді.
-Бұл не?
-Дұрыс  әтеш. Әтешті «қораз» деп те  атайды.
-Әтеш  қалай  шақырады?
Балалармен жұмыс  жүргізіледі.
Сергіту  сәті
Мен  қоразбын,мен  қораз,
Жалқаулармен  аразбын.
Таңды  бұрын қарсы алып,
Елді  оятамын  жар  салып!
Ку-ка-ре-ку
Дидактикалық  ойын:
«Әтештің  құйрығы»
Ойынның  шарты:
Балалар  түрлі  түсті  және  үлкен  кіші  
жолақшалардан  әтештің  құйрығын  құрастырады.

Балалар  қимыл  арқылы  жасайды

Әтеш

Ку-ка-ре-ку

Қимыл  қозғалыс  арқылы  жасайды

Ойынды  шарты  мен ойнайды.

Күтілетін  нәтиже:
Түсінеді: Ұжымда  жұмыс  жасау.
Қолданады: Көлемі  бойынша сақинаны  таңдай  отырып  пирамиданы  жинауды.
Игереді:Үлкен  және  кіші  ұғымды 

Жамбыл  облысы,  Байзақ  ауданы  Сарыкемер    ауылы
«Балдырған» балабақшасының  тәрбиешісі  Байкараева  М

Ұйымдастырылған  оқу  іс- әрекетінің  технологиялық  картасы
Білім  беру  саласы: Таным   Бөлімі: Сенсорика
Тақырыбы: «Әтешті  құрастырамыз»
Мақсаты: Көлемі  бойынша  сақиналарды  таңдай  отырып, пирамиданы  жинауға  үйрету: үлкен  
және  кішкентай  сақинаны  тапқызу, ұжымдаса  әрекет  ете  отырып, пирамиданы  жинауды  
орындату; ұсақ  қол  моторикасын  жетілдіру. Балаларды  үй  құстарына  қамқорлық  көрсетуге  
тәрбиелеу.
Қолданылатын  көрнекі  құралдар: Әтештің суреті, түрлі  түсті  сақинадан  тұратын  пирамида.
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«Республикалық 45minut.kz газеті» 
Ұстаздардың сабақтары мен тәжірибелік 

жұмыстарын БАҚ және Интернетте 
жариялауға арналған. 

Жарияланған сабақтар категория үшін құжат болып 
есептеледі. Сертификат беріледі. 

Сонымен қатар оқушылардың ғылыми жұмыстары 
мен ата-аналарға арналған мақалалар, жаңалықтар мен 

ғылыми, танымдық, білім беретін, 
жарнамалық мағлұматтар жарияланады. 

Республикалық 45minut.kz сайтының басылымы
-------------------------------------------------------------

«Республиканская газета 45minut.kz» публикует уроки и 
практические занятие учителей в СМИ и Интернете.

Публикованные уроки зачитываються при получении 
категории. Выдается сертификат. 

 
А также публикуются научные работы учеников и 
материалы для родителей, новости и информация 

научного, образовательного, позновательного, рекламного 
направления. 

Издание Республиканского сайта 45minut.kz 
Подписка в «Республиканскую газету 45minut.kz» 

проводится во всех отделениях АО «КазПочта

ҚҰРМЕТТІ ҰСТАЗДАР! 

Көпшілікке қызмет 
етуші ұжымдар бір жылдық 
қызметтің қорытындысын 
жасайды. 

Жылдық қорытындыда 
белгілі мерзімде үздік болып 
танылған қызметкерлерді 
марапаттау жүргізіледі. 

Бұл марапаттау 
ұжым мен көпшіліктің 

ризашылығынан туындаған алғыс білдірудің 
нышаны және қызметкердің кәсіби шеберлігіне 
тәнті болудың белгісі.

Әрине көпшілік марапатына ие болу мен сол 
марапатқа лайық деп танылудың өзі қызметкер 
үшін ерекше шабыт сыйлайды. Атқарылған 
қызметінің рухани бағасын сезініп, кәсіби 
деңгейін биіктетеді.

Әрбір мекеменің өз дәрежесі мен қызмет 
саласына сай марапаттау жүргізуі өмірлік 

талап. Республикалық 45minut.kz, bilimnur.
kz басылымдары ұстаздарға қызмет ететін 

редакция және ұстаздарды
 БАҚ бағытындағы шығармашылық 

еңбектерін бағалай алады. 

Ұстаздардың кәсіби және ұстаздық 
қызметін бағалау ҚР БҒМ және білім 

бөлімдерінің еншісінде.

Редакция тарапынан марапаттау үшін 
арнайы төсбелгілер әзірленді. 
Әрбір төсбелгі реттік нөмірі, 

куәлігімен бекітіледі.


