Мектеп - кеме, білім - теңіз

Р е с п у б л и к а л ы қ га з е т
Газет 1935 жылғы
20 наурыздан шығады

● Ақпарат

Жаңа жүйе
Астанада мектеп тасымалының
жаңа жүйесі енгізіледі. Бүгінгі күні Астанада 117 мың оқушының 26 пайызға
жуығы мектепке жеке көлікпен жетеді, бұл күнделікті түрде қарбалас
уақытта көше-жол желісіне жүктеменің
13 пайызға артуына алып келеді.
Балалардың 12 пайызы қоғамдық
көлікпен жүреді, бұл қауіпсіз тасымалға
кері әсер етеді. «Кешенді бағдарлама
шеңберінде
Астанада
мектеп
тасымалының түбегейлі жаңа жүйесін
құру жоспарланған, ол балалардың
қатысуымен жол-көлік оқиғаларының
санын азайтып, ата-аналардың таңертең
балаларды мектепке жеткізу үшін және
кері алып кету үшін жеке көлікпен
мәжбүрлі жүруін азайтады», - деп хабарлады елорда әкімдігіндегі кеңесте
Астана әкімі Әсет Исекешев. Оның айтуынша, Астанада мектеп тасымалының
бағдарлық желісі құрылады. Бастапқы
кезеңде биыл жобаны іске асыруды
бастау үшін 45 жаңа мектеп автобусын
жеткізу жоспарланған.

10 күн
демалады

Алматыда өтетін 28-інші қысқы
Универсиада ойындарына байланысты, қаладағы 218 мың оқушы кезектен
тыс демалатын болды. «Алматыда санаулы күндерден кейін Дүниежүзілік
қысқы Универсиада ойындары басталады. Дайындық білім беру саласын да сырт айналып өтпеді. Алматы
қаласының оқушылары үшін 30 қаңтар
мен 8 ақпан аралығында қосымша
демалыс беріледі», - деп хабарлады
Білім министрлігінің баспасөз қызметі.
Білім министрлігінің баспасөз қызметі
халықаралық жарыстар кезінде осындай шаралар өзге елдерде де қолға
алынғанын хабарлап отыр. «Демалысқа
шыққан оқушылар дүниежүзілік студенттер жарысын өздері барып тамашалай алады», - деді баспасөз қызметінің
мамандары.
«Алматы
қалалық
білім
басқармасының хабарлауынша, бұл
қосымша каникул Наурыз мейрамы
күндеріне әсер етпейді. Алматыдағы
оқушылар
Қазақстанның
басқа
оқушыларымен бірдей Наурыз мейрамы кезінде демалып, 24 наурыз
бен 1 сәуір аралығында оқушылар
оқуын жалғастырады. 1 сәуірде оларға
тоқсандық бағалар қойылады. 4 сәуірде
4-ші тоқсан басталады», - деп нақтылады
дереккөз. Хабарланып отырғандай, бұл
өзгеріс Алматыдағы жоғары оқу орындары мен колледждердің сабақтар кестесіне әсер етпейді. Айта кетейік, Алматыда 201 мектеп бар, онда 218 мың
оқушы білім алып жатыр.
Кенжекей Тоқтамұратқызы.

Газет айына екі рет шығады
Биылғы оқу жылынан бастап республикамыздың
бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты бойынша білім мазмұнын жаңарту жұмысы
басталған. Бұл бағдарламаны Қазалы ауданы, Жалаңтөс
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Әйтсе де пән мұғалімдерінің
шеберлігімен
оқушыларға
жеке
жұмыстар
жүргізіліп,
оқушыларды алға жылжыту үшін

Жаңа бағдарлама:

Жаңаша білім
беру
С. БЕРДІБЕКҰЛЫ,
Қ.Пірімов атындағы
№103 орта мектеп директоры.
батыр ауылындағы Қ. Пірімов атындағы №103 орта
мектеп те қолға ала бастады.
Жаңаша
білім
беру
бағдарламасында
күнделікті білім берудің мазмұны оқу мақсаты
мен оқушылардың меңгерген білімі өмір жолын
айқындауға немесе даярлығын қалыптастыруға
қол жеткізеді деп ойлаймын. Жалпы алғанда
оқушылардың тәртібі мен күнделікті іс-қимылы
өзгеріске ұшырауы мүмкін. Ал пәндердің оқу
бағдарламасында дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі – пәндер бойынша ортақ тақырыптардың болуы.
Жаңадан енгізілген пәндер қатарында ағылшын
тілі, жаратылыстану және ақпараттық технология сынды заманауи қажеттіліктерге байланысты жүргізілетін
пәндер бар. Жаратылыстану пәнінде химия, физика
және биология пәндерінің, дүниетану пәнінде география, тарих, қоғамтанудың алғашқы ұғымдары
қалыптастырылады. Жекеленген пәндерде үш тілділік
мақсатын жүзеге асыруда тақырыпқа қажетті тірек
сөздердің қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сабақта
қолданылуы жүзеге асады.
Әрбір оқушы үшін оқу мақсатына жетудегі оқушының үлгерімін көрсететін портфолио
жинақталып, ол қалыптастырушы бағалау үшін
қолданылады. Бұл бағдарлама бойынша жетістіктермен
қатар, жекелеген пәндер бойынша қиындықтар да кездесті. Атап айтсам, ағылшын тілі, орыс тілі пәндерінен
кезекші сөздерін қолдануда қалыптастырушы ортаның
жоқтығынан оқушыларда тілге төселу баяулық танытуда.

Еркін баға

Баспасөз - 2017

Құрметті
мұғалімдер!
Өткен ғасырдың 1935 жылының 20 наурызынан бастап шығып келе жатқан газеттің
80 жылдан астам тарихы бар. Халыққа білім
беру ісіне қосқан үлесі де өлшеусіз. Бүгінгі
таңда егеменді еліміздің осы саладағы қыруар
жаңалықтарын оқырманға, соның ішінде білім
беру саласы қызметкерлеріне жеткізіп отыр.
Демек, «Қазақстан мұғалімінің» Сіздің
шығармашылық өсуіңізге қосар үлесі мол.
Жеке жазылушылар үшін индекс: - 65354.
Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін индекс:
- 15354.
Газетке «Қазпочта», «Евразия Пресс»,
«Эврика Пресс» және «Қазпочтаның» жергілікті бөлімшелері арқылы жыл бойына
жазылуға болады.

саралау жұмыстары атқарылуда. Сонымен бірге
оқушылардың өзара байланысы (топтық жұмыс, диалог, т.б.) оқушылардың коммуникативті дағдыларын
жеке тұлға бойына қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Оқушылардың бойындағы түбегейлі өзгеріс олардың
өмірге деген құштарлықтарын арттырары сөзсіз.
Оқушы бойындағы жауапкершілік, құрмет,
ынтымақтастық
тағы
басқа
құндылықтардың
қалыптасуы «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізі
бола алады деп ойлаймын. Ал критериалды бағалау
жүйесі оқушы мен мұғалім арасында кері байланыс жасауына мүмкіндік береді және оны дер кезінде түзетуге
мүмкіндік туғызады.
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні
баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру.
Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде қажетке жаратып, пайдаға асыра білуі керек.
Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі – «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.
Қызылорда облысы,
Қазалы ауданы.

Ата-аналар жиналысы
Сағадиев мектеп тарихында ата-аналардың ең үлкен жиналысын өткізуді жоспарлап отыр. ҚР Білім және
ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің айтуынша, ондай шара көктемде ұйымдастырылатын болады. «Бұған дейін
біз ата-аналарды жұмыстан ерте жіберу мәселесін көтерген едік. Себебі балалар тәрбиесіндегі ата-аналардың
рөлі төмендеп кеткен. Бүгінде мемлекеттік қызметшілердің ішінен ата-аналар жиналыстарына көп адам қатысып
жүрген жоқ. Біздің есебімізге сәйкес, ата-аналардың 40 пайызы 11-сыныпқа дейін мектеп жиналыстарына бірде-бір рет қатыспаған. Қазіргі кезде директорлар жағдайдың сәл-пәл өзгергені жайында айтып отыр. Дегенмен,
ағымдағы жылы көктемде біз «Ата-аналар сағаты» атты ұлттық күнді өткізуді жоспарлап отырмыз. Сол кезде
барлық мемлекеттік органдардан, ұлттық компаниялар мен жеке меншік фирмалардан ата-аналарды ертерек босатуды сұрайтын боламыз», - деді Сағадиев Үкімет отырысында.
Арман Асқаров

«Серпін»
бағдарламасы:

Өзгерту
ұсынылды

Үкімет отырысында Білім және
ғылым министрі Ерлан Сағадиев «Серпін» бағдарламасына біршама өзгерту
ұсынды. Оның ойынша, аталған
бағдарламаға қатысатындардың жасын ұлғайту қажет. Себебі жастардың
бір бөлігі, олардың ішінде колледж
студенттері көп жағдайда басқа жерге көшуге дайын болмай жатады.
«Бүгінде аталған жоба аясында 22
жоғары оқу орнында 8 400 студент
білім алып жүр. Сондай-ақ 54 колледжде шамамен 3 мың бала оқиды.
Бұл – өте пайдалы жоба. Алайда қазіргі
талдау жұмыстары кейбір жастардың,
әсіресе
колледж
студенттерінің
дайындықсыз келетінін көрсетіп
отыр», - деді министр. Сағадиев мырза аталған бастаманы тек жоғары білім
деңгейінде ғана қалдыру қажет деп
санайды. «Ал «Серпін» аясындағы
кәсіптік-техникалық білімді жергілікті
жерде қалдыруға болады. Осылайша,
бағдарлама басқа жерге көшуге әбден
дайын жастарға қарай ығысады. Олар
– университтегі жоғары курстардың
студенттері
мен
магистранттар.
Қаржыландыру көлемі өзгермейді», деп атап көрсетті Сағадиев.
Арман Асқаров.
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● Жаңалықтар

Қосымша демалады
2016-2017
оқу
жылында
Қазақстанның
1-сынып
оқушылары үшін қосымша демалыс қарастырылған. «Қыркүйек
айында Білім және ғылым министрлігі демалыстардың мерзімі мен оқу кезеңі жайлы бұйрық
шығарған. Сол бұйрық аясында демалыс мерзімдері сынып-сыныпқа
бөлініп көрсетілген. Сол бұйрыққа
сәйкес, 2016 жылдың қыркүйегінде
бірінші сынып оқушылары үшін
білім берудің жаңа мазмұнын ен-

гізгендіктен, 1-сынып оқушылары
бес күн оқиды. Соған байланысты, 1-сынып оқушылары үшін 1-7
ақпан аралығында қосымша демалыс беріледі», - деп хабарлады
Білім және ғылым министрлігінің
баспасөз
хатшысы
Әйгерім
Әлібекова. Баспасөз хатшысының
айтуынша,
қалған
сыныптың
оқушылары әдеттегідей оқи береді.
Кенжекей
Тоқтамұратқызы.

Білім
гранттарының
саны артады
ҚР Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің айтуынша,
ағымдағы жылы бакалавриат, магистратура мен докторантураға
қосымша 10 мың грант бөлінеді.
«Еліміздегі
демографиялық
жағдайға
қарағанда,
алдағы
уақытта білім алатын азаматтардың
саны артады деген болжам бар.
Осыған байланысты биылғы оқу
жылында бакалавриат, магистратура мен докторантураға бөлінетін
гранттардың саны республикалық
бюджеттің есебінен 10 мың орынға
артатын болады. Бұдан бөлек, жер-

гілікті атқарушы органдардың бюджеті есебінен гранттардың саны
одан да көп болады деген сенім бар.
Ондай норма Мәжілістің қарауында
жатыр», - деді Сағадиев Үкімет
отырысында. Министрдің дерегіне
сәйкес, бүгінде Қазақстандағы 130
жоғары оқу орнында 520 мыңнан
астам адам білім алады. Оған қоса,
500 мыңнан астамы колледжде
оқиды. Ал мектепке 2,8 млн. оқушы
барып жүр.
Арман Асқаров.

Өнер мектебінің
жаңа ғимараты
Орал қаласындағы Зачаган кентінде №1 балалар өнер мектебінің
жаңа ғимараты ашылды. Қала әкімі
Нариман Төреғалиевтің айтуынша,
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
орай шаһарда өткен жылы оқушылар
және жастар сарайы ашылса, енді,
міне, Зачагандағы өнер мектебі
де жаңа ғимаратқа көшіп отыр.
Бұрын ол №13 «Золотой ключик»
балабақшасының
бейімделген
бөлмелерінде орналасқан болатын.
Жаңа ғимаратқа сондай-ақ кент
әкімдігі де орналасты. Бұрын бос
тұрған ғимаратты жөндеуге қала
бюджетінен 53 млн. теңге бөлінді.
Мұнда сурет салу, ермексаз, хормен ән айтуға арналған жеке кабинеттер бар, домбыра, фортепиано, халық аспаптары, қобыз және
хор үйірмелері жұмыс істейді.
Қырықтан астам ұстаз 343 баланы
түрлі өнерге баулиды.
Өнер
мектебінің
жаңа
ғимаратқа көшуі №13 балабақшада
қосымша 50-60 орынның ашылуына мүмкіндік берді. Жалпы, қалада
10 қосымша білім беру ұйымында
9859 оқушы қамтылған, бұл – шаһар
шәкірттерінің 26,13 пайызы. Оған
қоса әр мектепте үйірме, секциялар жұмыс жасайды. Айта кетейік,
Загачанға қарасты Коминтерн ауылында 70 орындық «Бөбек» жеке
балабақшасы да ашылды.
«Жергілікті кәсіпкер Гүлмира

Айтқалиева
ашқан
аталмыш
балабақшада
қазірдің
өзінде
жиырмадан
астам
балдырған
тәрбиеленуде. Бұл шағынауданда
бұрын балабақша болған жоқ еді.
Оның үстіне ата-аналар баласы үшін
мемлекеттік балабақшадағымен бірдей (12 мың теңгеден) ақы төлейді.
Елбасы тапсырмасына сәйкес қолға
алынған «Балапан» бағдарламасы
аясында мемлекет пен жекеменшік әріптестікті дамыту бағытында
қазір қалада 22 жеке балабақшада
1623 бүлдіршін тәрбиеленуде. Осы
жеке балабақшаларға мемлекеттік тапсырыс есебінде (әр балаға
шаққанда 19354 теңгеден) 176 млн.
97 мың теңге бөлінді, яғни 50 пайызын мемлекет көтереді. Оған қоса
қалада 50 мемлекеттік балабақша,
25 шағын орталық, тағы бір мектепбалабақша кешені жұмыс жасайды.
Қазір 13779 балдырғанның 11203-і
осы мемлекеттік балабақшаларға
барады. Шаһар бойынша 36
жастағылар
балабақшамен
99,5, 1-6 жастағылар 57,8 пайыз,
ал 5 жастағылар мектепалды
даярлықпен толықтай қамтылған.
Соған қарамастан, қазіргі таңда
16439 бүлдіршін балабақша кезегінде тұр», - деді қалалық білім
беру бөлімі басшысының орынбасары Батиқа Пайдина.
Елжан Ералы.
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Оқыту – білім алушылардың
оқуға қабілетін
жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің
біртұтас кешені деп айқындалған. Іске тартылған
педагогикалық тетіктердің ішінде мынаны атап өтуге болады: ойлануға жүйелі түрде үйрету. Қазіргі кезеңде білім
берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту заман талабына сәйкес туындап отырған қажеттілік. Өйткені,
оқу орнының әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға,
терең әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын оқу үрдісінде
оқытушы басты роль атқарған болса, қазір білім алушының

қабілетін дамыту үшін сын тұрғысынан ойлану, диалогтік
оқыту бойынша өз ғылыми-теориялық білімімді біліктілік
арттыру курсынан өтіп жетілдірдім.
Екінші, курстан кейін оқытушылар арасында
технологияның әдіс-тәсілдері бойынша шебер-сыныптар,
тренинг ұйымдастырдым.
Үшінші, бұқаралық-ақпарат құралдарына мақала
жариялап, сын тұрғысынан ойлану, диалогтік оқытудың
тиімділігін нақтыладым.
ІІ қадам. Сын тұрғысынан ойлану,
диалогтік

♦ Менің тәжірибем

Сапалы білім
берудің кепілі
белсенділік көрсететін кезі туды. Сабақ оқытушының
емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Сабақтарда
«Оқытушының сөйлеуінің» орнына «білім алушының
сөйлеуіне» негізделген оқытумен қатар интерактивті оқыту
ұсынылады. Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту
маңыздырақ болып отыр. Оқыту барысында іздену мен
зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген
қызығушылықтарын арттыру мақсатында қолданылатын
технологиялар баршылық. Шығармашылық қабілетін
дамыту кезеңінде инновациялық технологиялардың ролі
аса маңызды. Теориялық негізінде практикалық бағытта
сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулін пайдаландым.
Бұл – шыңдалған ойлау. Сын тұрғысынан ойлау білім
алушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, өз
бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға
ықпал етеді.
Идея мақсатын жүзеге асыру үшін келесі міндеттердің
орындалуы тиіс:
- Тәрбие мен оқыту мазмұнының сапасын арттыру мақсатында білім алушылардың интеллектуалды
қабілеттерін дамыту үшін қажетті жағдай жасау;
- Білім алушылардың зияткерлік қабілеттерін дамытуға
бағытталған инновациялық технологиялар мен әдістерді
жинақтау және жүйелеу.
Осыдан келіп жұмыс бағытын нақтыладым.
Бағытым: «Топтық жұмыс кезінде диалог арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамыту».
Мақсатым: Студенттерді топтық оқыту кезінде студент-студент, студент-оқытушы арасында диалогқа түсіре
отырып, сыни ойлануға, әр студент өзін еркін сезінуіне,
оқытушымен және өзара ынтымақтастықта тығыз байланыс орнатуына ықпал жасай отырып, студенттердің ынтасын көтеру арқылы білім деңгейін өсіру. Әр студенттің
қажеттіліктерін қанағаттандыру, оқыту әдістерін жетілдіру.
Идеяның мақсатына жету үшін, «Топтық жұмыс кезінде диалог арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту»
бағытым ІІІ қадам бойынша жүзеге асырылды.
І қадам. Ең бастысы студенттердің шығармашылық
Қазіргі кезде білім беру саласының
негізгі мақсаты – тәрбиелі де білімді,
жаңашыл, өзіндік шешім қабылдай
алатын, бәсекеге қабілетті, жауапкершілігі мол тұлға қалыптастыру.
Осы мақсатты жүзеге асыру
– баланың білімді игеру барысында
жеке іс-әрекеттері мен ізденуін белсендіріп, шығармашыл қабілетін дамыту арқылы шешілмек.
Мұғалім шәкіртке білім, білік,
дағды беріп қана қоймай, ақыл-ойы
мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп,
тілін дамытуға үйрету керек. Ол үшін:
1.Баланың бойындағы қызығушылығын, оның үнемі алға жылжуға деген сенімін, талабын ескере отырып,
шығармашылығын жетілдіру;
2.Білімді өз бетінше іздену
арқылы меңгеруге қолайлы жағдай
туғызу;
3.Өзін-өзі дамытатын, логикалық
ойы шыңдалған тұлға дайындау.
Осы қағидаларды ұштастыратын
болсақ қана оқушы өзінің шығармашыл екенін сезінеді. Орыс педагогі
К.Д. Ушинский: «Кімде-кім оқушының
тілін дамытқысы келсе, алдымен оның
ойын дамытуға тиіс», - деген.
Бастауыш сынып – оқушылардың
логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі. Өйткені осы кезеңде
балалардың ойлауы нақты бейнелеу-

оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін сабақ кезінде пысықтауға
жұмыстандым.
Танымдық іс-әрекетін
ұйымдастыру. Білім алу
дағдыларын үйрету

Сабақ кезінде студенттермен топтық және жұптық
жұмыс ұйымдастыру

Диалогтік оқытудың
тиімді әдіс-тәсілдерін
пайдалану
Топтық жұмыс арқылы диалогтік оқытудың, сыни
ойлаудың әдіс-тәсілдерін орынды, жүйелі пайдалана білген әрбір оқытушы білім алушының санасын арттыра отырып, түсінігін кеңейтіп, ұғымын байытады. Сонымен қатар
ойлау белсенділігі артады, өз бетімен жұмыс түрі дамиды,
топта ынтымақтаса жұмыс жасау машықтары жетіледі, өз
ойын еркін жеткізе алады. Алынған тақырыптың ұқсастық,
айырмашылық ерекшеліктері анықталады.
ІІІ қадам. Нәтиже:
• Студенттерді сөйлеуге, бірлескен қарым-қатынас
жасауға, өз ойларын еркін жеткізе білуге үйрете отырып,
бастауыш білім беруде оқыту мен оқу тәжірибеме диалог
арқылы сын тұрғысынан ойлау әдісі енеді.
• Зерттеушілік әңгіме барысында студенттер өз
курстастарымен шағын топта жұмыс істеу әдісін тиімді
пайдалануға болатын түсінігін қалыптастырады.
• Студенттердің ауызша сөйлеу әрекетін қалыптастыра
отырып, диалогтік оқытудың оқыту үдерісіндегі ролі артады.
Инновациялық білім берудің басты ерекшелігі –
оқытудың нәтижесін алдын ала болжауында.
Әрбір оқытушының жаңаша жұмыс істеп, үнемі
шығармашылық ізденісте болуы – бүгінгі күн талабы.
Марияш Озганбаева,
«Каспий» педагогика және салалық технологиялар колледжі әдіскері, «Бастауыш білім берудің»
арнайы пән оқытушысы.
Маңғыстау облысы,
Жаңаөзен қаласы.
Сын тұрғысынан
ойланудың әдістері

Ұлы есімге
лайық болу
керек

ден абстрактылы ойлауға қарай дамиды. Оқушылардың осы кезде ой-өрісі
қалыптасып, өзінің түсінігін, ойын
дәлелдеуге үйренеді. Дәлелдеу үшін
бала логикалық ойлауға сүйенеді.
Логикалық ойлау операциялары:
- Салыстыру;
- Талдау;
- Жинақтау;
- Жүйелеу;
- Әр түрлі болжам жасау;
- Өз пікірін айта білу;
- Заттарды құрастыру;
- Анықтаушы әрекеті басым болуы.
Сұрақ → Проблема → Мұғалім
→ Сапалы білім → Шығармашылық
жұмыс → Жауап → Логика → Оқушы
→ Проблеманы шешу
Қазіргі таңда бастауыш сыныпта

оқыту мазмұны жаңартылып, оқыту
мен тәрбиелеудің жаңа мүмкіндіктері
ашылды. Оқушының таным белсенділігін, ойлау қабілетін арттырып, өз бетінше шығармашылығын
қалыптастырумен қатар, сабақтың
тартымды, нәтижелі өтетіндігін,
түрлі жұмыс түрлерін (топ, жеке,
жұп, ұжым) қолдануда көз жеткізіп
келеміз.
Әрбір мұғалім бала оқыту мен
тәрбиелеуде кәсіби шеберлік пен
нәтижелі табыстарға жетуі үшін
шәкірт жүрегінен орын тауып, ұстаз
деген ұлы есімге лайық болу керек.
Сұлу Изджанова,
№12 бастауыш мектеп
мұғалімі.
Маңғыстау облысы,
Жаңаөзен қаласы.
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«Болар баланың бетін қақпа,
белін бу» деген халқымызда жақсы
сөз бар. Менің мақалама арқау болып отырған Ақтілек Бағдатқызы
ауданымыздағы
Үстірт
орта
мектебінің 3-сыныбында білім
алады. 2016 жыл бала Ақтілек
үшін толағай табысты жыл болды. Яғни желтоқсан айында өткен
ауданымыздағы 1-7 сыныптар
арасындағы «Зерде» ғылыми зерттеу жұмысында химия-биология
секциясы бойынша 22 мектептен
қатысқан оқушылардың арасынан

♦ Ұстаздардың ұстазы
Ұстаз... Қандай қасиетті сөз! Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын
себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір
тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі – Ұстаз. Жаратқанның пендесіне сыйлаған ең үлкен нығметі – жолында жақсы адамдарды жолықтыру
деседі... Менің бүгінгі қолыма қалам алып, көпшілік назарын аударғым келіп
отырған осындай ерекше жан.
Ол ізгіліктің елшісі, өзі кішіпейіл, көпшілікке бас болған,
ұстаздарға айтар ақыл-парасатымен қоса, өзінің қарапайымдылығы
және адамгершілік қасиеттерімен
танылған, бүгінгі күні тынымсыз зор
еңбегінің арқасында үлкен құрметке
ие болып отырған Жәркенов Кәрім
Жәркенұлы. Мақаланың басын Ұстаз
деген жылы сөзбен бастауымның өзі
жайдан-жай емес. Өйткені Кәрім
Жәркенұлы мен үшін өнегелі басшы
ғана болған жоқ, өмірлік Ұстазым
болды десем, артық айтқандық емес!
Кәрім Жәркенұлы басшылық еткен
уақытта мен ағайдың әрі шәкірті
болдым, әрі тәлімалушы әріптесі
ретінде бірге қызмет еттім.
Қарапайым қазақ баласының
арманын аялап, уақытын ұрпақ
тәрбиелеу сынды ұлықты іске арнаған
Кәрім Жәркенұлының өнегемен
өрнектелген өмірі өзгелерге үлгі
болуға лайық. Ол талай ұстаздардың,
шәкірттердің кісілік, парасат әлеміне
жол көрсеткен өмірлік ұстазы болды.
Кәрім Жәркенұлы – жағдайыңды айтпай-ақ түсінетін, барлық оқушыны
өз баласындай, ұжым мүшелерін өз
бауырындай көріп, бауырына баса
алатын ғажайып адам.
...
Мектеп-интернатқа
ағай
екеуіміз бір жылда келдік. Кәрім
Жәркенұлы 1990 жылы директор болып тағайындалса, мен 10-сыныпқа
оқушы болып қабылдандым. 19901992 жыл аралығында ағайдың қол астында шәкірті ретінде тәрбиелендім.
Сол уақытта ағай біздің, яғни интернат тәрбиеленушілерінің, дұрыс
тамақтануына, жақсы демалуларына
көп көңіл бөлетін. Жолында кездескен оқушыны «қарның ашып
жүрген жоқ па, қарның тоқ па» деген
жылы, қамқор сөзімен баурап алатын.
Кәрім Жәркенұлы мектеп-интернатқа
келгеннен кейін бір жылдан соң,
яғни 1991 жылы Ы.Алтынсариннің
Қай заманда, қай ғасырда
болсын, адамның адам болып
қалыптасуына
ықпалын
тигізетін, жол сілтейтін шоқтығы биік
тұлғалардың болатыны бәрімізге
аян. Кезінде атақты ғалым әлФарабидің «Тамшысымен тас тесетін бейнебір су тәрізді жандарға
ілтипат көрсету – адамгершіліктің
ілгері қадамы» деген сөздерін
есімізге аламыз. Сондай адамгершілік арқауы болған жандардың
бірі – өмірінің біраз ғұмырын қазақ
балаларының өміріне арнаған,
қазіргі Қостанай қаласындағы
Ыбырай Алтынсарин атындағы
дарынды
балаларға
арналған
мектеп-интернаттың
директоры
қызметін атқарған Жаркенов Кәрім
Жаркенұлы.
Есіме алып қарасам, 1994
жылы
Қостанай
мемлекеттік
университетінің филология факультетін бітіріп, қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мамандығы бойынша диплом алып жатқан кезім еді. Бірге
оқыған студенттерді әр жақтан келген мектеп басшылары білім ордаларына жаздырып алып кетіп жатты. Дипломым қолымда, не ауылға
кетерімді, не қалада қаларымды білмей тұрғанымда, Кәрім Жаркенұлы
кабинеттің есігін ашып кіріп, қара
шаңырақ Ыбырай мектебінің директоры екенін және тіл маманының

туғанына 150 жыл толу мерейтойына арналған Республика көлемінде
аталып өткен үлкен іс-шара өткізілді.
Сол іс-шараның, бақытыма орай, мен
де куәгері болдым. Қазақстанның
түкпір-түкпірінен
аты
танымал
кісілер, зиялы қайраткерлер мектеп-интернатымыздың
құрметті
қонағы болды. Сондай құрметті
де аяулы қонағымыздың бірі
М.Хакімжановамен де интернат
қабырғасында танысып, жүздестік.
Сол уақытта, Ыбырай атамыздың 150
жасқа толу мерейтойына орай, мектеп-интернатымыздың дәл іргесінде

өз басының
қамын ойламай, керісінше қол астында жұмыс жасайтын
қызметкерлерінің жай-күйін
ойлайтын. Қалада пәтер жалдап тұрып жатқан қаншама
қызметкерге жатақханадан
орын беріп, «алатын аз
ғана жалақыларыңа қымбат
пәтер жалдағанша, дұрыс
тамақтанып
жүріңдер»
деп әкелік қамқорлығын
әрқашанда көрсете білетін...
Ағайдың
бір
қасиеті
үлкенмен де, кішімен де бір-

орналасқан мұражайдың салтанатты түрде ашылуы болды. Соның
ашылу салтанатында мен, мектеп
оқушысы ретінде «Кел, балалар,
оқылық!» өлеңін мәнерлеп оқыған
болатынмын. Әлі күнге дейін есімде, мұражайдың алдындағы адамның
көптігі сонша, ине шаншар жер болмады. Сол салтанатты жиылыста
Кәрім Жәркенұлының маған әзілдеп
айтқан «менің плащымның етегінен
ұстап жүр, әйтпесе адасып кетерсің»
деген сөзі әлі күнге дейін есімде...
Жоғары оқу орнын аяқтап, алтын ұя мектебіме қайтып оралған
уақытымда да, бір сөз айтпастан,
мұғалім ретінде қызметке алды.
1996 жылдан бастап 2003 жылға
дейін ағай басшылық еткен уақытта
мұғалім болып жұмыс істедім. Сол
кезде бір байқағаным ағайымыз

дей сөйлесіп, ақыл-кеңесін аямайтын абыройлы басшы бола білді.
Ол кісінің сөйлеген сөзінен, сыртқы
келбетінен кісіліктің ерекше белгісі
сезіліп тұратын.
Кәрім Жәркенұлы (1990-2003
жылдар) басшылық еткен аралықта
мектеп-интернат өмірінде көптеген
өзгерістер болды. Педагогикалық
мектеп-интернаттан лицей-интернатына, одан дарынды балаларға
арналған мектеп-интернат атағына
ие болды. Атына заты сай мектеп
болу үшін де қаншама тер төгуге
тура келді. Қиын жолдан қорықпай,
қиындықтан тайсалмай, табандылық
танытып, тегеурінді қимыл-әрекет
жасады. Табысқа жететініне сенімді
болды. «Директор – мектептің
шаңырағы, ал мұғалімдері оның
уықтары» демекші, әрине осындай

Сексеннің
сеңгірінде

Жүрегі кең,
мейірімі мол
қажет екенін айтты. Ойланбастан
қолымды көтеріп, осы білім ордасына жас маман ретінде жұмысқа
қабылдандым. Міне, содан бері осы
мектепте қызмет атқарғаныма 23
жыл болып қалыпты.
«Ұстазы жақсының – ұстамы
жақсы» деп бекер айтылмаса керек,
Кәрім Жаркенұлы жас мамандарға
әрі ұстаз, әрі әкелік қамқорлығын
көрсетіп, білмегенді үйретіп, жол
сілтеп, білгендерге қолдау көрсетті.
Мектеп директоры Кәрім Жаркенұлы
үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете
білетін ақкөңіл, нағыз жанашыр жан,
адам жанына үңіле білетін басшы
болып есімде қалды. Сұрақтармен
барғанда: «Иә, қалың қалай?
Жұмыс қиын болып жүрген жоқ

па? Оқушылар ренжітпейді ме?
Қандай көмек керек?» - деп қарсы
алатын. Жас ұстаз болғандықтан
да алдымда үлкен жауакершіліктің
барын сезіндім, әрине, бас кезінде қиналған да кездер болды. Бірақ
Кәрім Жаркенұлы мен директордың
оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары Сәбира Бірмағамбетқызының
қолдауымен бұндай қиындықтардың
бәрі артта қалды.
Мен қызмет атқаратын мектеп
тарихтан ойып тұрып орын алатын, республика көлеміндегі аты
мәлім Ыбырай мектебі болды. Ол
мектептің тамыры тереңнен нәр
алған, қаншама ел басқарған азаматтар мен азаматшалар осы ұядан
ұшқан. Сондықтан да мен алғаш

▪ Ғылыми жоба

Дарынды

оқушы
Кәрім Жәркенов
үлкен өзгерістерде мектептің беделін көтеру жолында ағаймен бірге
қоянқолтық жұмыс жасаған апайларымыз Шәктай Мәруәрқызын,
Сәбира
Бірмағамбетқызын,
Бақытжан
Қабдылқапарқызын,
Гүлжиян Сүйіндікқызын, Мүгілсін
Қадырғалиқызын, Ақлима Төлегенқызын атап кетсем артық болмас.
Кейінгі буын, біз, ағайдың тәрбиесін
көрген
ұстаздар
Ұ.Самратова,
Қ. Хасенова, Ш. Манасбаев, Ш.
Сейтқожина, Р. Туралина, Ж.
Бөлекбаева, М. Ермағамбетова, Қ.
Жұмағұлова әлі күнге дейін мектепинтернат қабырғасында еңбек етіп
жатырмыз.
Үлкенге ілтипатты, кішіге қамқор
болған аға, қатарластарына адал дос,
ізгі жүректі азамат, еңбекте беделді
маман, абыройлы жетекші бола білген ағайымыз Кәрім Жәркенұлын
80 жасқа толу мерейтойымен шын
жүректен құттықтай отырып, қуатты
денсаулық пен тәңірдің шексіз
қолдауын тілеп, әлі де талай асулардан аса беруіне тілектеспіз.
Гүлмира Тасанова,
Ы.Алтынсарин атындағы
дарынды балаларға арналған
мектеп-интернаттың мұғалімі.
Қостанай қаласы.
келгенде өзіме жүктелетін жүктің
ауыр екенін сезініп, бар ынта-жігерімді алдыма келген шәкірттеріме
аудардым. Білім берумен шектелмей,
мектептегі қоғамдық жұмыстарға да
белсене араласып, оқушылардың бос
уақыттарын тиімді пайдалануға баулыдым.
«Ұстаз – ұлы тұлға» дегендей, бәріміз де ұстаз алдынан өттік.
Ұстаздың еңбегінің арқасында әкім
де, өнертапқыш та,
әнші, биші
де ұстаздың салған сара жолымен
жүрген жандар десем қателеспеймін.
Мектеп басшысы ретінде Кәрім
Жаркенұлы таңнан қара кешке дейін
интернаттың оқушыларына тамақ
пен киім, білім берем деп табаны
жерге тимейтін. Міне, қазір де мектепте болып жатқан іс-шараларға
келіп, өзінің еңбек жолы, ұстаздық
жолы туралы айтып, оқушылармен
әңгімелесетін,
оларға
ақылын
айтатын
Кәрім
Жаркенұлы осындай жан! Мен үшін
ол әлі сол қалпында
сияқты,
өйткені
ұстаздың жүрегі өте
кең, мейірімі мол!
Меруерт Ермагамбетова,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі.
Қостанай облысы.

суырылып жүлделі I орынға ие
болды. Ақтілек кәдімгі күнделікті
ас мәзіріне қолданатын асқабақ
жайында «Дәруменге бай асқабақ»
тақырыбында
ғылыми жобаны
қорғап шықты.
Ақтілек тақырыбына арқау
еткен асқабақтың тұқымын егіп

күнделікті қарап, суарып, арам
шөптерден қорғап, оның гүлдегенін,
одан түйнек шығарғанын және
пісіп жетілгеніне дейін бақылап,
сол асқабақтан қандай сусындар
жасауға болатынын және адам
ағзасы үшін қаншалықты пайдалы
екендігін зерттеп зерделеп шықты.
Осылай дайын болған ғылыми
жобасын әділқазыларға ұсынды.
Қазылар алқасы бір ауыздан бірінші
орынға лайық деп тапқан Ақтілек
облыстық сайысқа бағын сынауға
жолдама алды.
Бейнеу ауданынан 18 оқушымен
бірге барған Ақтілек Ақтау
қаласында өткен «Зерде» ғылымжоба жарысында III орынға ие
болып мектебіміздің
мерейін
үстем етті. Мектеп табалдырығын
аттаған сәттен бастап зерек, үнемі
байқауларда алдына жан салмайтын Ақтілек мәнерлеп оқу сайыстарында, мектепішілік байқауларда
жүлделі орындардан көрініп жүр.
2015 жылы өзін-өзі тану
пәні бойынша республикалық
қашықтық олимпиадада жүлделі
I орынды иеленді. Осындай
жетістіктерге
жетуіне
әрине
ұлағатты ұстазы сынып жетекшісі
Жадыра Ысмадуллаеваның еткен
еңбегі орасан. «Ұстазы жақсының
– ұстамы жақсы» деген сөз бекерге
айтылмаса керек. Ақтілек сыныпта
өз ойын еркін жеткізе алатын дарынды оқушы.
Жанар Тапалова,
Үстірт орта мектебінің
мұғалімі.
Маңғыстау облысы.
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Білім және жаңа технология

Қазіргі заман ағымы болашақ
ұрпақтың ой-өрісінің шыңдалуын,
жеке тұлға ретінде қалыптасуын талап етуде. Осы орайда ұлы педагог
Ушинскийдің «Бала балқытылған
алтын» - деген қанатты сөзі еске
түседі.
Егеменді еліміздің алғы шарттары өркениетті елдер қатарына
көтерілуі керек болса, өркениетке
жету үшін жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіру керек. Жас
ұрпақтың бойындағы қабілетін көру,

Бүгінгі заман ағымы болашақ
ұрпақтың ой-өрісінің шыңдалуын, жеке
тұлға ретінде қалыптасуын талап етуде.
Жас ұрпаққа өмірлік қажетті үш тіреу:
Білім. Ғылым. Инновация. Инновациялы
ойшыл мамандарды оқыту, тәрбиелеу
және даярлауға ғылыми тұрғыдан жоғары
дәрежеде қол жеткізу үшін интеллектуалды
ұрпақты тәрбиелеп, интеллектуалды ұлт
қалыптастыруымыз қажет.

Назым Аюпова,
Бейнеу гуманитарлық-экономикалық
колледжі оқытушысы.
Ақпараттық технологияны сабақ
үрдісінде қолдану нәтижесі:
1. Ғылым негізін түсіну, ғылым
жүйелігін жүзеге асырудың басты
шарттарының бірі екендігіне көз
жеткізеді;
2. Дүниеге ғылыми, диалектикалық, материалистік көзқарасты
қалыптастыру, оқу мазмұнының бірбірімен тығыз байланыста болуын
қамтамасыз етеді.
3. Оқушының жалпы ақылой, дене қимылы, көңіл-күйінің

әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта түспек
деп ойлаймын.
Сабақ
барысында
АКТ-ны
қолдануда жеткен жетістіктерім:
1.Оқушылардың шығармашылық
қабілеті дамыды.
2.Оқушы өз бетімен жұмыстанады.
3.Оқушыларды
ұқыптылыққа,
нақтылыққа тәрбиелейді.
4.Басты мәселеге назар аударады.
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• Жер-жерден

Неге көркем әдебиет
оқымайды?

Қазіргі заманда жастарымыз неге, не себептен көркем әдебиет оқымайды
деген сұрақ көкейімізде маза бермейді. Әрине, шәкірттердің көбі үйге берілген
тапсырманы интернет желісінен тез-ақ тауып алады. Көркем әдебиет оқыған
адамның өмірге деген көзқарасы ерекше. Сол тағдырлы тауқыметтің сырын
біледі. Кітапты көзбен оқып шығу өте пайдалы шәкірт үшін. Сауатты болуға
тәрбиелейді. Көзбен оқыған әр сөздің қалай жазылуы, яғни қалай айтылуына мән беретін кезең. Көркем әдебиетті оқыған адам қуанышты кезінде қатты
қуанып, аянышты кезінде көзіне жас алады. Бұл дегеніміз оқырманның көркем
әдебиетке деген сүйіспеншілігін білдіреді.
Қазіргі заманда көркем әдебиетті көп оқитындар ғалымдар мен ұстаздар,
актерлар мен ақындар. Себебі әр тақырыптағы түрлі фильмдерге түсу үшін,
оның мазмұндық тарихын тек көркем әдебиеттен біледі. Көркем әдебиеттің
алтын тұғыры – әр сөзді көркем сөзбен кестелеу. Менің айтарым бүлдіршін
бөбектер, заманауи шәкірттер үшін көркем әдебиетті оқу пайдалы. Керекті
тапсырманы интернет желісінен алу дегеніміз, дайын асқа тік қасық болу деген сөзбен қанаттас.
Кітап – ғылым, тілсіз мұғалім,
Ғылым – теңіз, білім – қайық.
Ұстаз – дария, ағын судың толқыны,
Шәкірт – бұлақ, ағын судың пәктігі.
Кітап – байлық, алтын қазына сандығы,
Ескірмейтін сыр сандықтың қойнауы.
Тарих – шежіре, өнер-білім бұлағы
Халқымыздың ой маржаны тізілген,
Бағалай біл шәкірттерім кітапты.
Меруерт Досанова,
Көктіңкөлі жалпы орта мектебінің мұғалімі.
Қарағанды облысы,
Шет ауданы.

Оқыту жүйесінде
ақпараттық
Тұщымды жауаптар алды
технологияларды
пайдаланудың тиімділігі
оны жетілдіру, ізденгіштік қасиетін
дамыту мұғалімнің сабақ берудегі
ізденушілік, шеберлік қабілеттеріне
байланысты. Ж.Аймауытов «Сабақ
беру үйреншікті жай ғана шеберлік
емес, ол жаңадан жаңаны табатын
өнер»- деген, яғни оқу үрдісін жаңаша
ұйымдастыру оқушылардың әрекеті
арқылы ойлау дағдыларын жетілдіруге, шығармашылық қабілеттерін
дамытуға негізделуі қажет.
Қазіргі пән оқытушыларының негізгі міндеті – білім беруді нәтижеге
бағыттау,
яғни
инновациялық
жаңа технологияны меңгеру екені
баршамызға мәлім.
Жаңа нәтижеге бағытталған білім
— инновациялық білім. Құзіреттілік
білім беру жағдайында қоғамның
мәдени, әлеуметтік, экономикалық
сұранысты
қанағаттандыратын,
әлемдік бәсекеге төтеп бере алатын, теориялық білімін кез келген
жағдайда өз іс-тәжірибесінде пайдалана алатын білім.
Сонымен, қазіргі ақпараттану
заманында оқытуды ақпараттықкоммуникативтік қамтамасыз етудің
мәні зор екені даусыз. Сондықтан
да мен сабақтарымда осы технология негіздерін қолданамын.
Оның
мүмкіншіліктері:
Activ
Studio бағдарламасында сабақтың
әдістемелік құрылымын сақтай
отырып, флипчарттар дайындау,
оқушылардың
ғаламторға
еркін кіріп, ақпаратпен қамтылу
мүмкіндігі, сабақтың аудио-видео
технологиясымен
жаблықталуы,
ең бастысы, оқушылардың сабаққа
қызығушылығы артып, креативтік
іс-әрекетпен айналысуға мүмкіндік
ала алады.

үйлесімді дамуына әсер етеді.
4. Қазіргі өндірістің ғылыми негізін меңгеру, техникалық процестер
мен құрылымы, оның негізгі принциптерін түсіну жүзеге асады.
5. Тәрбиенің барлық түрлеріне
әсер етеді және адамгершілік, саяси-идеялық, эстетикалық, еңбек
тәрбиесінің
бірлікте
болуына
бағытталады,
оқушылардың
еңбегінің мазмұнынан байқалып,
олардың алған білімін жүйелеуіне
негіз болады.
6. Оқу мерзімін тиімді пайдалануда артық қайталауды болдырмауға
педагогикалық ықпал береді. Осының
негізінде оқу-тәрбиелік процесін
басқару жүйесі қалыптасады.
Сонымен,
ақпараттық
технологияны
қолданып,
сабақты
ұтымды жүргізу оқытушыдан терең
білімділікті, оқу үрдісін шеберлікпен
ұйымдастыруды талап етеді.
Мұндай сабақ материалдары әр алуан ғылымдағы өзара байланыстарды
оқушылардың зерделеуіне, олардың
білімін арттыруға мүмкіндік береді.
Инновациялық білім беру –
іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық
қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің
мәнін тереңдетуге, оқытушының
кәсіптік шеберлігін арттыруға, басқа
жаңа технологияларды енгізуге,
пайдалануға және шығармашылық
жұмыстар жүргізуге бағытталған.
Мұндай технологияларды қолдану
– біріншіден, оқытушы ұтады, яғни
ол сабақты тиімді ұйымдастыруға
көмектеседі, оқушының пәнге деген
қызығушылығы артады, екіншіден,
оқушы ұтады, себебі оның тақырып
бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің қалыптасқан

5.Оқушылар жеке іс-әрекетін
дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім
қабылдауға үйренді.
Қорыта келе, ХХІ ғасыр –
техниканың озық дамыған ғасыры.
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы
саясатының арқасында бүкіл мектеп
компьютермен қамтамасыз етілді.
Компьютер оқушы үшін қоршаған
әлемді танудың табиғи құралы болып
табылады. Олай болса сабақтарды
компьютердің, ақпараттық технологиялық құралдардың көмегімен
өткізе білу – кезек күттірмейтін
өзекті мәселелердің бірі. Информатика пәні сабағында ақпараттық
құралдарды пайдалану заман талабы. Жаңа замандағы – Жаңа
Қазақстанымыздың дамып келе
жатқан қадамында оқу процесіне
жаңа ақпараттық технологиялардың
енгізілуі де, келешекте компьютер
заманы болатынына көз жеткізеді.
Білім саласындағы табыстар
мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты екендігін білеміз.
Сондықтан біз тек Қазақстанның
ішінде ғана емес, әлем деңгейінде
бәсекеге қабілетті жастарды дайындай білуіміз керек. Қазіргі заман
сабағы жаңа ақпараттық технологияны меңгерген мұғалімсіз болмайды. Ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин:
«Маған жақсы мұғалім бәрінен де
қымбат, өйткені жақсы мұғалім –
мектептің жүрегі» - деген екен. Онда
«мектептің жүрегі» болумен қатар,
жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа
білім нәрімен сусындатып, саналы
тәрбие, сапалы білім беретін білімді,
білікті ұстаз болайық.
Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы.

Шетпедегі Берекет Жұмалиев атындағы орта мектепте аудан әкімдігі
жанындағы діни ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері мен ауданның наиб
имамы Ербол Айнақұлов және ішкі саясат бөлімінің мамандары қатысқан
кездесу өтті. Жиынды АТТ жетекшісі А.Қонарбаев ашып, жүргізіп отырды.
А.Қонарбаев: «Оқушылар арасында хиджаб кию мәселесі қазіргі таңда өзекті
болып тұр. Араб елдерінде хиджаб кіиімін ұлттық киім ретінде мектептерінде
киеді. Дегенмен осы елдегі оқушыларға ессіз еліктеу біздің қоғамда да орын
алып жататыны жасырын емес. Мемлекеттік саясат пен заңды құрметтеу
қоғамның ортақ міндеті деп ойлаймын» деді.
Бұдан соң ауданның наиб имамы Ербол Айнақұлов сөз алып: «Бүгінгі
күнде дейін аудандық орталық мешітке 500-ден астам ауыл тұрғындары келеді. Соның тек үш пайызы мектеп оқушылары. Дін ол өзекті мәселе. Оны
саяси құрал ретінде немесе секталық бағыт ретінде қолданып жастар санасын
улап жатқандар көбейіп келеді. Осы ретте мектеп оқушылары арасында түрлі
діни сайттарды оқып көзқарастарын өзгертіп жатқан оқушыларды тәрбиелеу
оңай емес. Дегенмен біздің ауданымыз ондай қауіп-қатерден қазіргі таңда
аулақ болуда» - деді.
Жиында мектеп оқушылары АТТ мүшелеріне көкейде жүрген сауалдарын
қойып тұщымды жауаптарын алды.
Әлия Нұрбергенқызы,
Жастар орталығының Бас маманы.
Маңғыстау облысы.

Жүлде алды

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының
базасында жалпы білім беретін мектеп директорлары мен педагогтары үшін «Жаңартылған білім беру
мазмұны жағдайында зиялы ұлт әлеуетін дамытудағы
педагогикалық ізденіс» тақырыбындағы облыстық
идеялар фестивалі өткізілді. Сол аталған облыстық
байқауға Мақтарал ауданынан тәжірибелі, жоғары санатты, жаңартылған бағдарлама жағдайындағы оқу
үдерісін ұйымдастыруда және іске асыру идеяларын
ұйымдастыруда жоғары нәтиже көрсете білген «Жеңіс»
мектеп-гимназиясының директоры Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы қатысып,
нәтижесінде бас жүлдемен оралды.
Үнемі түрлі облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі басқа
байқау-сайыстарға, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып
жүрген Гүлжан Тұрарбекқызын аудан басшылары бұл жолда да бас жүлдемен
оралар деген сеніммен жоғарыда аталған фестивальге жіберген еді. Убайдина
Гүлжан ауданның сенімін ақтады.
Барлық әріптестер болып біз алда да Гүлжан Тұрарбекқызына
шығармашылық табыс пен басқа да жүлделі жетістіктерге жете беруіне тілектеспіз.
Мақтарал ауданының білім бөлімінің ұжымы.
Оңтүстік Қазақстан облысы.
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♦ Тәрбие сағаты

“ЭКСПО – 2017”

Мерекелік шара әрине әнұранмен басталып, артынан
балабақша директоры Айгүл Сакенова құттықтау сөз айтты. «Бала тілі – бал» дегендей, бүлдіршіндер өздерінің тәтті
тілдерімен тақпақтарын айтып, таңқалдырды. Тәрбиешілер
Батима Жалбырова мен Алмагүл Арконова дайындаған
слайдқа кезек беріліп, оқушылар тәуелсіздігіміз үшін
күрескен жастарымыз туралы түсінік алды. Сонымен қатар
бүлдіршіндерге «Алтын адам» туралы мағлұмат беріліп,
балалар алдына Алтын адам киімін киген тәрбиеші келіп,
сұрақтар қойды.
Балалар таң-тамаша болып, Отан туралы сұрақтарға
мүдірмей жауап берді. Бұл жоғары санатты тәрбиеші
Алмагүл Арконованың шығармашылығының, еңбегінің
жемісі деп айтуға болады. Сонымен тәуелсіздік күніне
арналған тәрбие сағатында тәрбиеленушілер көп нәрсені
білді. Осындай ашық тәрбие сағатын өткізген тәрбиешілерге

● Ақпарат
Ақмолалық оқушылар ұсынған жобалар халықаралық
ғылыми-практикалық конференцияда ең үздік танылды.
Польшаның астанасы Варшава қаласында өткен «Қазақстан
– Польша – Нидерланды» ғылыми-практикалық конференциясына Ақмола облысының Есіл ауданындағы балалар үйінің
тәрбиеленушілері 11-сынып оқушысы Николай Щербаков пен 9-

Үздік деп
танылды

сынып оқушысы Виталий Тарасов қатысты. Николай Щербаков
мектеп оқушыларының денсаулығын сақтаудағы проблема және
«Би – бұл өмір» жобасы арқылы бидің әрбір бала үшін маңызды
екенін дәлелдеп, бірінші орынды жеңіп алды. Николай өзі брейкданс билеумен айналысады. Жобаға Регина Киреева жетекшілік
етіп отыр. Ал, Виталий Тарасов саусақтардағы папиллярлы
тері сызықтары мен адамның мінез-құлқы және мүмкіндіктері
арасындағы өзара байланысты анықтау бойынша жобасын
ұсынды. Жоба жетекшісі – Марина Бондарева. Конференциия аясында педагогтарға әлеуметтік ғылымдардың Польша академиясы өкілдерімен кездесу ұйымдастырылды. Онда қатысушылар
Еуропадағы жоғары және орта білім алу ерекшеліктерімен танысты. «Халықаралық конференцияда еліміздің абыройын қорғап,
алғашқы орыннан көрінгеніме қатты ризамын. Ұстаздарым мен
осы байқауға қатысуға қол ұшын созған адамдарға алғысым шексіз», - дей келе, Николай Щербаков Варшаваның ең әсем жерлеріне жасаған саяхатымен бөлісті. Конференцияны ұйымдастыруға
әріптестік танытқан Ақтөбе қаласындағы экология және инженерия кіші ғылым академиясы.
Аслан Оспанов.

Кәсіптік бағдарлау
кабинеттері ашылады
Еліміздегі 8 мыңға жуық мектепте жоғары және орта
кәсіптік оқу орындарына кәсіптік бағдарлау кабинеттері ашылады. Бұл туралы Үкіметтің селекторлық режімдегі отырысында ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова мәлім етті. Министрдің айтуынша, биылғы жылы
жүзеге асырылатын кәсіптік бағдарлау жұмысы жастарды мемлекеттік қолдаудағы маңызды мәселелердің бірі болмақ. «Білім және
ғылым министрлігінің басшылығымен 8 мыңға жуық мектепте
жоғары және орта кәсіптік оқу орындарына кәсіптік бағдарлау кабинеттері ашылатын болады. Онда жоғары сынып оқушыларына
кәсіптік бағдарлау бағыттары, жаңа және еңбек нарығындағы
сұранысқа ие мамандықтар туралы ақпараттар беріліп, қажетті
тестілеу бағдарламалары жүргізіледі», - деді ол. Оның пайымынша, бұл өте қажетті, маңызды және жұмыссыздықтың алдын алудағы ең негізгі шара болып саналады. «Сондықтан
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерінен
кәсіптік бағдарлау жұмысына көңіл бөлуді, осы бағытта нақты
шаралар қабылдауды сұраймын», - деді Дүйсенова.
Марлан Жиембай

Іріктеу

Өткен жылы Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 25 жыл толды. Осы мерекеге
орай қаламызда көптеген шаралар өтті. Соның
бірі «Балапан» балабақшасындағы «Тәуелсіздік
шежіресі» атты ашық тәрбие сағаты.

балабақша әдіскері Саягүл Жакулова ризашылығын білдірді, тәрбие сағаты бүлдіршіндеріміздің патриоттық сезімін
шыңдай түсті.
Айша Сураган,
Әлихан Бөкейхан атындағы №76 ЖББ
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.
Қарағанды қаласы.

басталды

Тәуелсіздік шежіресі

Маңғыстау ауданы, Шетпе селосындағы Жастар
орталығына Маңғыстау облыстық жастар ресурстық
орталығы мен Маңғыстау облыстық білім басқармасының
мамандары келді.
Мақсат – биылғы жылы елордамыз Астана қаласында
өтетін Халықаралық «ЭКСПО – 2017»
көрмесіне маңғыстаулық ерікті жастарды
іріктеу және де белсенді жастардың стимулін көтеру.
Іріктеуге он беске жуық жастар қатысып,
оның жартысынан жуығы аудандық іріктеуден өткізілді. Іріктеудің талабы қатаң болды. Ағылшын тілін толық меңгеру, сондай-ақ
орыс тілін еркін білу және сөйлей алу, ойын
жеткізе білу болды.
Білім басқармасының мамандары Шетпелік жастардың белсенділігіне тәнті болды.
- Аудан жастарының белсенділігі жақсы,
бірақ адам саны аз болды. Ауылдардан ешкім болмағаны қынжылтады. Бұл ауданда
шетелдік компания болмаған соң ағылшын
тілін меңгерген адам саны аз болуы мүмкін.
Дегенмен, бастамасы жаман емес. Алдағы
уақытта Ақтау қаласында өтетін облыстық іріктеуге жолдама алғандар болды, - дейді Маңғыстау облыстық жастар
ресурстық орталығының бөлім басшысы Азамат Ахмедов.
Дүйсенбек Қозбақов,
Жастар орталығының маманы.
Маңғыстау облысы.

Кітап – білім бұлағы
Кітапхана – бұл күнделікті өмір. Бұл әлемге және
оқиғаларға апаратын есік. Мұнда біз сөз шеберлерімен кездесеміз. Кітапхана – рухани демалып, бұрын білген және
білмегенді танитын керемет жер. Кітапхана – бұл ғылым
жұмағы!!! Көп оқыған, көп білер!!! Кітапхана – дүниеде
ештеңеге теңестірмейтін білім бұлағының көзі.
Қоғамның өсуі, адамзаттың өсіп-өркендеуі кітаппен
тығыз байланысты.
Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау,
насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын
берумен, мәдени-ағарту және ғылымикөпшілік
жұмыстарын
ұ й ы м д а с т ы рум е н
шұғылданады. Кітапханада классикалық
әдебиет,
ертегілер,
жур-налдар,
оқулықтар,
электронды
оқулықтарды
пайдалануға
болады.
Кітапханада
оқушыларымыздың
ақпараттық мәдениетін
арттыруға бағытталған
белсенді
жұмыс
жүргізілуде.
Кітапхана
–
басқа
әлемге апаратын
жол. Әрі, мұндай әлем өте көп, әрқайсысы мұнда өз әлемін
табады. Бұдан басқа ол таусылмайтын білім көзі.
Бүгінгі таңда кітапхана – халыққа білім нұрын себетін ең күрделі ақпарат орындарының бірі. XXI ғасыр
– мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Тек кітап
қана алға жылжуды, адамдық шыңына шығуды үйретеді.
Кітапхана қорын толықтыру стратегиясы – Қазақстанның
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
аса маңызды бағыттардың бірі.
Қазіргі кезеңде мәдениет саласы адамдардың өскелең
талабын қанағаттандыруға, рухани байлығын, жалпы қабілетін дамытуға, жоғары эстетикалық талғамын
қалыптастыруға тиісті болса, бұл міндеттерді іске асыруда
кітапханалардың алатын орны ерекше.
Қазақстанда кітапхана ісінің дамуы еліміздегі мәдени
құрылыстың жарқын беттері болып табылады. Уақыт талабына байланысты кітапхана ісіне, қоғамдық кітап пен
ақпарат хабарларға деген өскелең талаптарға сай кітапхана
өз жұмысын атқаруда.
Мектеп кітапханасы – көпшіліктің келетін орны. Жас
ұрпаққа тәлім-тәрбие берумен қатар, рухани жан дүниесін
байытып отыру бүгінгі күннің талабы.
Мектеп кітапханасы кішкентай болғанымен, атқарар
қызметі үлкен. Кітапханаға оқушылар келіп, қажетті
әдебиеттерін жазғызып алып отырады, білімдерін
толықтырады. Бұл орын оқушылардың шығармашылық
жұмыстарымен шұғылдануына көп ықпалын тигізеді.
Бүгінде балаларға арналған көркем әдебиеттермен мектеп кітапханасының қоры толықтырылуда.
Кітапхана қоры білімнің барлық саласын қамтиды.

ды.

Жыл сайын ұстаздар журналдар мен газеттерге жазыла-

Тақырыптық сөрелер мен көрмелер қазақ тілінде үнемі
безендіріледі. Сонымен қатар кітапханашылардың көмегімен
көптеген сыныптан тыс жұмыстар өткізіліп тұрады.
Мысалы: «Ғарышқа түрен салған қазақ!» атты
Т.Әубәкіровтің туғанына 70 жыл толуына орай өткізілген
іс-шара.
Мақсаты:
Т. Ә у б ә к і р о в т і ң
өмірбаяны
мен
еңбек жолын айту.
Өскен ортасы және
көзқарасының
қалыптасуына талдау жасау, балаларға
ғарышкерлер
мейрамы туралы
түсінік беру.
«Елін сүйген,
елі сүйген Елбасы!» шарасының
мақсаты:
- Жас ұрпаққа Елбасымыздың
сан қырлы талант иесі, құрметті тұлға екенін таныту;
- Елбасына деген сүйспеншілігін, мақтаныш сезімін арттыру;
- Еліктеу, қызығушылық сезімін ояту:
- Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырып Отанын,
халқын сүюге, ержүректілікке, азаматтыққа, патриоттық
сезімге тәрбиелеу.
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Ойымды мына өлең шумағымен аяқтағым келеді:
Ойшылдар мен білімпаздар мекені,
Бәріне аян кітапхана екені.
Кітаппенен дос болуға баулитын,
Кітапханашы мұнда қызмет етеді.
Д. Сакаева,
«Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді
гимназия» КММ кітапханашысы.
Шығыс Қазақстан облысы,
Семей қаласы.
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♦ «Үздік жас маман – 2016» байқауы

«Жігер»

жас мамандар

орталығы

Данасұлу Жүсіпқызы,
№272 орта мектеп
директорының ғылымиәдістемелік жұмыстар
жөніндегі орынбасары.
Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін, - деп
жырлаған Мағжан атамыз тұғыры
биік еліміздің рухы асқақ, өресі
биік, білімді де талантты жастары-

на әрдайым сеніммен қараған. Осы
орайда өткен оқу жылында мектебіміз көптеген жас мамандармен
толығып, соның негізінде «Жігер»

жас мамандар орталығы құрылды.
Арнаулы жоспар бойынша өз
жұмысын жүргізіп келе жатқан
орталықта 1-5 жылға дейінгі еңбек
өтілі бар жас мұғалімдер және
олардың тәлімгерлері бар.
Осындай шығармашыл жас мамандарды қолдап, олардың кәсіби
деңгейлерін көтеру мақсатында
мектепішілік «Үздік жас маман –
2016» байқауы өткізілді. Аталмыш
байқауға жас ұстаздар қатысып,
бес кезең бойынша өзара бақ сынасты. Байқауға қатысушы жаңашыл
жас ұстаздарымыздың қатарында
дене шынықтыру пәні мұғалімі
– Нұрлыбек Жүсіп, қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі – Жазира Ергалиева, бастауыш сынып мұғалімі
–Айнұр Жалмаханова, бейнелеу
және сызу пәндерінің мұғалімі Айгерім Бейсенбаева, тарих пәні
мұғалімі – Перизат Алпысбаева,
биология пәні мұғалімі – Ақайша
Есенгельдинова болды.
Байқаудың алғашқы таныстыру кезеңінде жас ұстаздарымыз
өздерін өлең шумақтарымен таныстырып, ал панорамалық ашық
сабақ көрсету бөлімінде өз пәні
бойынша сабақ өткізу ерекшеліктерін көрсете білді.
Ал өнерлері сынға түсер сәтте

жас ұстаздар өздерін тек мұғалім
ғана емес, әрі әнші, әрі биші екендіктерін танытты. Атап айтсақ, Ж.
Ергалиева «Мәңгілік бала бейне»

монологын оқыса, А. Есенгельдинова ақиық ақынымыз Мұқағали
Мақатаевтың өлеңін мәнерлеп
жатқа оқыды. Ал П. Алпысбаева «Өзбек» биін билеп, Н. Жүсіп
ән айтса, аз ғана уақыт ішінде А.
Бейсенбаева ақын М.Мақатаевтың
портретін дәл салуымен көпшілікті
таңқалдырды.
Педагогикалық-психологиялық
сауалдарды шешу кезеңінде түрлі
сұрақтарға жауап бере отырып,
оқушылармен, болмаса олардың
ата-аналарымен арада орын алатын
түрлі жағдайларда қандай шешім
қабылдау керектігін түсіндіріп,
әрқайсысы өздерінше тығырықтан
шығу жолдарын көрсетті.
Байқаудың соңғы кезеңінде
жас
ұстаздарымыз
аспаздық
қабілеттерімен
де
ерекшеленіп, қазылар алқасына өздері
дайындаған түрлі дәмді тағамдарын
ұсынды.
Байқау барысында білімдері
мен біліктерін және өнерлерін жан-

жақты қырынан көрсете білген
жас ұстаздарымызды бағалай білген әділқазылар қатарында мектеп
директорының ғылыми-әдістемелік
ісі жөніндегі орынбасары – Д. Жумагазиева, мектепшілік кәсіподақ
комитетінің төрайымы, орыс тілі
мен әдебиеті пәні мұғалімі – Ш.
Халлаева мен педагог-психолог
– И. Бекбай болды.
Байқау қорытындысы бойынша «Үздік жас маман – 2016»
аталымының иегері Ж. Ергалиева,
I орын – А. Есенгельдинова, II орын
– Н. Жүсіп пен П. Алпысбаева, III
орын – А. Бейсенбаеваға бұйырды.
Жалпы бұл байқау қазіргі жас
ұстаздарымыздың «ақыл – жастан» деген атауға лайық екендіктерін, жастарға артылар үміттің
ақталарын дәлелдеп берді.
Қызылорда облысы,
Байқоңыр қаласы.

• Ұлағатты есім
Ұстаз – ұлағатты есім. Әрбір
адам ұстаз арқылы дүниені танып,
өмірдің жұмбақ сырларын үйренеді. Нәтижелі
еңбек – ұстаздың жемісі.
Мектептің жүрегі де,
тірегі де
біздің аяулы
ұстаздарымыз.
Жақсының жақсы ісін айту,
олардың шығармашылығына одан
әрі асқақтата шабыт берері сөзсіз.
Мен өзімнің әріптесім бастауыш сынып мұғалімі Мулдабекова Сәнім Жарылғапқызын ерек-

ше атап айтқым келеді. Өйткені
ол өз мамандығының шебері,

және әдістемелік жағынан терең
меңгерген, оқытудың жаңа әдіс-

Өз
халқының
тарихының
өнегелі жақтарын білу, өз елінің
кешегі және бүгінгі тарихын
мақтаныш ету, жаужүрек бабалар
рухына сай ұрпақ болып қалыптасу
патриотизмнің айырылмас бөлігі.
ХХІ ғасырға лайықты елін сүйген
патриотты тұлға қалыптастыру
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әлемдік деңгейдегі орнын танытып,
толық мағлұмат беру.
Сайыс 3 кезеңді қамтыған болатын. Сайыстың бірінші – Алматы қаласының тарихына арналған
сұрақтарға жауап беру кезеңіне

● Арулар байқауы

Колледждегі
игі шаралар
тарихшы ұстаздардың басты міндеті. Құнды қасиеттерге ие болу өз
еліңнің тарихын білуден басталуы
қажет.
Бүгінгі таңда Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің тарихшы ұстаздары заман талабына
сай күнделікті қоғам өмірінде болып жатқан іс-шараларға жоғары
дәрежеде атсалысып келеді. Сондай іс-шаралардың бірі ел тарихында үлкен орны бар, бір кездері еліміздің астанасы болған,
бүгінгі күні мерейтойы дүниежүзі
көлемінде аталып өткен Алматы
қаласының 1000 жылдық тарихы.
Аталмыш датаға орай колледждің
қоғамдық пәндер оқытушылары
жаңа технологиялар үрдістерін пайдалана отырып, “Сүйікті қалам –
Алматы”, “Алматы жастар қаласы”,
“Алатау баурайындағы әсем қала”
тақырыптарында дөңгелек үстел,
кездесулер, сайыстар, акциялар
өткізді.
Өткізілген іс-шаралардың ішінде студенттердің көңілінен шыққан,
ұрпақ тәрбиелеуде үлкен маңызы
бар қыз сыны байқауы. Колледж
студенттерінің 80 пайызы ер жігіттер болса да, білімді, мәдениетті,
ұшқыр ойлы, халқымыздың салтдәстүрін,
тарихын
құрметтей
білетін бойжеткендерді тәрбиелеуге
үлкен мән беріледі. Осы орайда
“Алматы аруы – 2016” байқауын
ерекше атап өткім келіп отыр. Бұл
байқаудың негізгі мақсаты ару
қыздардың бойында ұлтжандылық,
әсемдікке әуестік қасиеттерін
қалыптастыра отырып, Алматы
қаласының тарихын, мәдениетін,

шығармашылық
белсенділігі
жоғары қырық қыз қатысты. Бірінші
кезеңнің сұрақтарының күрделі әрі
қызықты болғанын басып айтқым
келеді. Екінші кезеңге сұрақтарға
ұтымды жауап беріп, өз білімдерін
жоғары дәрежеде көрсете білген
жиырма қыз жолдама алды. Бұл
кезеңге өткен қыздарға берілген
тапсырма тіпті де қызықты болды. Қыздар бар өнерлерін салып,
Алматының көрікті жерлерін өз
қолдарынан шыққан туындылармен сомдады. Арулардың арасынан
бірінші таныстыру кезеңінен бастап-ақ МЭН-22 тобының студенті
Бану Қайранбаева суырылып алға
шықты. Өзінің әдебі, әдемілігімен
көрермендер жүрегіне жол тартқан
Бану 5 кезеңнен де сүрінбей өтіп,
колледж ішінде өткен “Алматы
аруы – 2016” байқауының үздік
жүлдегері болды.
Бұл игі іс-шара қазіргі қазақ
қызы қоғам мен мемлекет көркі
деп білетін арулармыздың жүрістұрысымен,
көріктілігімен,
инабаттылығымен,
мейірімшапағатымен өздерінің мәденирухани жан дүниелерінің жоғары
дәрежеде екенін көрсетті. Алматы
мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінде
Алматының 1000 жылдығына арнап
ұйымдастырған мұндай тәрбиелік
мәні бар іс-шаралар әлі де көптеп
болады.
Б. Алимусаева,
Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің қоғамдық
пәндер оқытушысы.
Алматы қаласы.

ретін бастауыш мектебінде 2011
жылдан
бастап
директордың
әдістемелік жұмыстар жөніндегі
орынбасары қызметін абыроймен
атқарып келеді. Мұғалімдердің озат
тәжірибесін насихаттау, жас мамандарды ұжымға бейімдеу, кәсіби
шеберлігін дамыту, әдістемелік
көмек жұмысын жүргізу мектеп әдіскерінің негізгі міндеті.
Сәнім әр уақытта өз білгендерін
үйретуден
жалықпайтын,
жас
мамандардың қате кеткен тұстарын
ескеріп,
ақыл-кеңес
беруден

ды. Сонымен қатар мектебімізде жылда мұғалімдер арасында бірнеше қалалық семинар
сабақтарды ұйымдастырып, мектеп мұғалімдерінің іс-тәжірибесін
қала көлемінде көрсетіп жүр.
Қиыны мен қызығы мол
ұстаздық қызметіне өзінің адал
еңбегімен, жақсы қасиеттерімен
ұжымда орын ала білген Сәнімдей
әдіскердің арамызда болуы біз
үшін үлгі-өнеге және мақтаныш.
Мектебіміздің жұмысының алға
басуына жетістіктерге жету үшін
болашақтағы
жоспарлы жұмыстарына
сәттілік тілеп, еңбек
жолының
жемісті
жалғасын таба беруіне
шын ниетімізді білдіреміз.
Раушан Жұмамұратова,
№12 бастауыш мектептің
мұғалімі.
Маңғыстау облысы,
Жаңаөзен қаласы.

Тынымсыз еңбектің жемісі
еңбексүйгіш, әрқашан биіктерден
көрініп, ұстаз деген атқа лайықты
деп ойлаймын.
Сәнім Жарылғапқызы – жоғары
санатты, тәжірибелі, кәсіби шеберлігі жоғары, өз ісін теориялық

тәсілдерін ізденіспен пайдаланып,
шығармашылықпен жұмыстанатын
жаңашыл ұстаз.
Бүгінде
оқушы
білімінің
бағбаны болып жүрген Жаңаөзен
қаласының №12 жалпы білім бе-

шаршаған емес. Шығармашылық
топ пен озық тәжірибе мектебінің
үлгілі мұғалімдерін қатыстырып,
жас мамандарға пәндер бойынша әдістемелік көмек, дөңгелек
үстел, тренингтер өткізіп отыра-
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Қызылорда
облысының
Қазалы
ауданында 1995 жылы білікті ұйымдастырушы Шынар Қуанышқызының бастамасымен аудандағы даму мүмкіндігі
шектеулі балаларға арналған «Шапағат»
сауықтыру орталығы, қоғамдық қоры
ашылды. Бұл сауықтыру орталығына
2001 жылдан бері «Петро Қазақстан»
мұнай компаниясы демеушілік жасап келеді.
Құрылғанына 21 жыл болған бұл
орталыққа аудан халқының алғысы зор.
Орталықта тәрбиеленуші мүмкіндігі шектеулі балалар денсаулығына байланысты әр
түрлі төрт топқа топтастырылған. «Үміт»
тобы – орталық нерв жүйесі зақымданған,
тірек-қимыл қозғалысы бұзылған балалармен жұмыс жасайтын топ. «Тілашар» және
«Балдырған» тобы – құлақ және тіл мүкісі
зардабын тартып отырған балаларды мектепке даярлау тобы. «Балауса» тобы – Алматы қаласындағы «Кеңес» сауықтандыру
орталығы методикасы бойынша дүниеге
келген. Топтың мақсаты – оқуға және ғылым
әліппесін игеруге мүмкіндіктері шектеулі 718 жас аралықтарындағы кемтар балаларды
әлеуметтік қалыптастыру. Мүгедек балаларды жыл сайын республика көлемінде арнаулы және арнайы мектептерге оқуға жіберу,
«Ақсай» республикалық балалар клиникалық
ауруханасына жіберу жолға қойылған.
Шапағаттықтардың атқарып жатқан
жұмыстары білім және денсаулық саласының
және үкіметтік емес ұйымдарды жүзеге асырып жатқандарға үлгі. Өйткені 1995 жылы
мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған аудан,
облыс емес, республика көлемінде нақты
жолға қойылған бағдарламалар жоқтың қасы
болатын. Жоқты бардай, барды нардай етіп
көрсеткен шапағаттықтар «Петро Қазақстан»
мұнай компаниясының қамқорлығына балалар
атынан ризашылығын білдіреді.
Шапағаттықтар Шынар Қуанышқызының
бастамасымен қаншама әлеуметтік маңызы
бар жобаларды іске асырды.
Алғаш 1995 жылы қолға алған ҰЕҮ ретінде тіркеуден өткізу және аудан көлеміндегі
даму мүмкіндігі шектеулі балалар санын
анықтау және оларға қажетті көмек көрсету
мақсатына «Шапағат» қоғамын ұйымдастыру»
жобасы БҰҰ тарапынан бөлінген, 1996 жылы
«ДЦП диагнозды балалары бар аналарды
оқыту» жобасы Австралия Елшілігінің гранттарын жеңіп алды.
1997 жылғы «Даму мүмкіндігі шектеулі балалардың аналарына бизнестің
құпиялары мен оны жасау жолдарын үйрету»
жобасы Халықаралық Еңбек мекемесінің,
«Аудандағы даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту» атты 10 балаға арналған оңалту
бағдарламасы Нидерландия Королі Елшілігінен қаржыландырылған грантына ие болды.
1998 жылғы Аудандағы даму мүмкіндігі
шектеулі балаларға арналған қайырымдылық
көмек беру мақсатындағы «Әлем балалар үшін» жобасы, 2001 жылғы «Шапағат»
сауықтандыру орталығын құру» жобасы
«Харрикейн Құмкөл Мұнай» компаниясының
қолдауын иеленді.
2001 жылғы «7-14 жас аралығында ғылым
және білім әліппесін игеруге мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік қалыптастыру»
жобасы
«Кеңес»
республикалық
орталығының, даму мүмкіндігі шектеулі
балаларды оңалту бағдарламасына сәйкес
ЛФ кабинетін тренажерлармен жабдықтау
мақсатындағы «Қозғалмалы оңалту» және
2005-2006 жылдардағы «Балауса» әлеуметтік
қалыптастыру тобын қайта жандандыру жобасы Қызылорда облыстық «Туған Жер»
қоғамдық бірлестігінің қолдауына ие болды.
2007-2009 жылдардағы аудандағы даму
мүмкіндігі шектеулі балаларды аспазшы, тігінші, ағаш ұстасы, аяқ киім шебері мамандығына
үйрету мақсатындағы «Мастер-класс» жобасы
Будапешттегі «Білім. Орталық Азия» арқылы
қолдау тапса, аудандағы білімге жаны құштар,
даму мүмкіндігі шектеулі дарынды жастарды
табу және таныту мақсатындағы «Талапкер
– 2009» жобасы «Бота» және «Е.Татышев»
қайырымдылық қорларынан қолдау тапты.
2010 жылғы мүгедек балаларды комп-

лексті сауықтандыру мақсатында емдеу кабинеттерін ашудағы «Денсаулық әлемі» жобасы, 2013 жылғы «Мүгедек балаларға кеңес
беру орталығын ашу» жобасы, 2012-2013
жылдардағы «Психоневрологиялық ауытқуы
бар және тірек-қимыл аппараты бұзылған
балаларға күндізгі стационарда қызмет
көрсету» жобасы «Бота» қайырымдылық қоры
есебінен қаржыландырылды.
2012 жылғы «Ер Төстік» мүгедек
балаларға арналған республикалық сайысына
қатысу «Демеу» мүгедек балаларды қолдау
қоғамдық қорының қолдауына ие болды.
2014 жылғы Қазалы ауданындағы өзөзіне қызмет жасай алатын, есте сақтау қабілеті
дамыған, интеллектуалды ойлау қабілеті
қалыпты, белгілі іске икемі бар 15 ЕҚБ қыз
баланы тігінші және аспазшы мамандығына
оқыту үшін курс ұйымдастыру мақсатындағы
«Зерделі» жобасы мен «Шапағат» орталығын
институционалды дамыту мақсатындағы
«Даму» жобасы, 2015 жылғы Қазалы ауданында мүмкіндігі шектеулі балаларға мектепке дейінгі орталықтарда және мектептерде
инклюзивті білім беру саясатын жергілікті
қауымдастықты жұмылдыра отырып, іске асыру мақсатындағы «Бәріне бірдей мүмкіндік»
жобасы «USAID», «АРГО» және «Баста-

қатысып, оның үшеуі арнаулы оқу орындарына оқуға түсті. Шәкіртақы, жол шығыны да қор
тарапынан қаралды. Қазіргі таңда аталмыш үш
бала студент атанып қана қоймай, өз оқуларын
жақсы деген бағамен бітіріп, мамандық иесі
атанды. Жастар Президентіміздің «Дипломмен
ауылға» бағдарламасы бойынша «Шапағат»
орталығынан іс-тәжірибеден өтіп, қазіргі таңда
өз жұмыстарын әр салада жалғастыруда. 2012
жылдың маусым айында Алматы қаласындағы
«Демеу» қоғамдық бірлестігі «Ер Төстік»
республикалық мүгедек балаларға арналған
байқауын ұйымдастырды. Орталықтың жеті
тәрбиеленушісінің шығармалары «Ер Төстік»
байқауында үздік деп танылып, «Демеу»
қоры тарапынан бағалы сыйлықтарға ие болды. 2010 жылдың маусым айында «Шапағат»
орталығының «Денсаулық әлемі» атты жобасы «Бота» қоғамдық қорының Әлеуметтік
Қызметтерді Қолдау Бағдарламасы бойынша жеңімпаз атанды. «Денсаулық әлемі»
атты жобаның басты мақсаты – Қазалы
ауданындағы 0-18 жас аралығындағы мүгедек
балаларды
медико-психо-педагогикалық
сауықтандыру, әлеуметтік оңалту. Осы жоба
аясында «Шапағат» орталығында ем алу сапасын жақсартуға қосымша сенсорлы бөлме,
тренажерлер бөлмесі, электротерапия, массаж

қызмет жасай алатын, есте сақтау қабілеті
дамыған, интеллектуалды ойлау қабілеті
қалыпты, белгілі іске икемі бар 15 ЕҚБ қыз
баланы тігінші және аспазшы мамандығына
оқыту үшін курс ашылды. 7 ЕҚБ қыз бала тігінші мамандығы, 8 ЕҚБ аспазшы мамандығы
бойынша 6 айлық курс тәмамдады, Оның ішінде 4 ЕҚБ қыз бала «Даму» қоры 2 күндік курсты аяқтап, «Бизнес кеңесші» жобасы бойынша
кәсіпкерлер куәлігін алды. Жоба аясында «Іскерлер мекені» атты көрме, «Алға, шеберліктің
шыңына!» атты сайыс ұйымдастырылды. 2014
жылы «Шапағат» орталығын инстиционалды дамыту мақсатындағы «Даму» жобасы –
“АҚШ-тың Орта Азия Республикаларындағы
халықаралық даму жөніндегі агенттігінің
(USAID) қаржылық қолдауымен және «Бастаманы қолдау» қоғамдық ұйымы «АРГО»
қолдауымен іске асырылды. Жоба бойынша
орталықтың 2014-2018 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары құрылды. «Қамқор»
жобасы – 2014 жылдың қараша айынан бастап орталық “Орталық Азияның Еуразия
қоры” қаржыландыруымен және «Сана Сезім»
қоғамдық ұйымының қолдауымен «Қамқор»
жобасын іске асыруға кірісті. Жобаның
мақсаты – Қазалы ауданында ЕҚБ баласы
бар ата-аналарға арналған құқықтық заңгер

Шынардың
шапағаты

маларды қолдау» орталығының есебінен
қаржыландырылды.
2014 жылғы Қазалы ауданында мүгедек
баласы бар ата-аналарға арналған веб сайт
ашу және жергілікті қауымдастық, ҮЕҰ, БАҚ
өкілдерімен бірлесе отырып дөңгелек үстел
өткізу. «Мүгедек баласы бар ата-ана құқығы»,
«Мүгедек бала құқығының сақталуындағы
қиындықтар мен құқықтық мәселелер»
тақырыбында семинар-тренинг ұйымдастыру
мақсатындағы «Қамқор» жобасын Алматы
қаласындағы «Орталық Азияның Еуразия
қоры» жүзеге асыруға демеушілік жасады.
2016 жылғы Қазалы ауданында мемлекет тарапынан берілетін тегін медициналық
қызмет пен дәрі-дәрмектердің халыққа
қолжетімділігіне әлеуметтік зерттеу жүргізу
мақсатындағы «Ұлт денсаулығы – басты назарда» жобасы USAID, ФЕЦА және «Поддержка инициативы» Қоғамдық бірлестігінің
қолдауымен жүзеге асырылды.
Міне, жыл сайын бір жобаны қолға
алып, оған демеуші тауып, жүзеге асыру көп
адамның қолынан келмейтіні анық болса, сол
жобаларды мүмкіндігі шектеулі балаларды
жанымен түсінген, осы жолда аянбай еңбек
етіп, тер төккен Шынар Қуанышқызының тау
көтерген Толағайдай адал еңбегінің нәтижесі.
Жыл сайын қазан айында «Шапағат»
орталығында
қызметкерлердің
ұйымдастыруымен
балалар
арасында
«Көңілді старт» атты спартакиада жарысы
өткізіледі. Бұл игілікті іс шара алғаш рет
«Харрикейн Құмкөл Мұнай» компаниясының
қаржыландыруымен 1998 жылы Мүгедектер
күніне арнап ұйымдастырылған болатын.
Алғаш рет «Шапағаттықтар» іргетасын
қалаған бұл жарыс қазіргі таңда барлық аудандарда ұйымдастырылып, облыс орталығында
аяқталады. Облыс орталығында өтетін
жарысқа «Шапағаттық» сәбилер де қатысып,
жүлделі орындарды иеленіп келеді.
Соныменқатарорталықтағытәрбиеленуші
сәбилер арасында «Қылқалам» сурет үйірмесі,
«Балауса» би тобы, «Қарлығаш» фольклорлық
ансамблі, «Ару ана» ана-аналар клубы тұрақты
түрде жұмыс жасайды. Балалар мен олардың
ата-аналарының қатысуымен жыл
сайын
атаулы мерекелерге арналған іс-шаралар өз
дәрежесінде аталып өтсе, орталық мамандары балалардың ата-аналарына арнап ай сайын
түрлі семинар-тренингтер өткізіп отырады.
2009-2011 жылдар аралығында «Бота»
және «Ержан Татышев» қоры даму мүмкіндігі
шектеулі және студент жастарға білім
бағдарламасы бойынша байқау жариялады.
2007-2010 жыл аралығында Алматыдағы
«Білім-Орталық
Азия»
білім
жетілдіру орталығы республика көлемінде даму
мүмкіндігі шектеулі балаларды сапалы оқыту
мақсатында байқау жариялады. «Шапағат»
орталығы №5 кәсіптік мектеппен бірге «Шеберлік сынып» жобасымен аталмыш байқауда
бағын сынап, нәтижесінде тігінші, аспазшы,
ағаш ұстасы және аяқ киім жөндеу шебері
атты мамандықтар бойынша жиырма бала
сертификат алып шықты. Айта кету керек,
мұндай сауапты да сауатты бағдарлама облыс
көлемінде әлі күнге көрініс тапқан жоқ.
Шапағаттықтар бұл шарапатты істен де
шет қалған жоқ. Орталықтан он бір үміткер

жасау бөлмесі, емдік дене шынықтыру бөлмесі
ашылды. Сонымен бірге мүгедек балалар арасында спортттық секциялар ашылып, қолөнер
үйірмелері, би бөлмесі, кинозал орталықтағы
балаларға қызмет жасауда. Осы жоба аясында «Шапағат» орталығы Қазалы ауданындағы
мүгедек балаларды сауықтандыру мақсатында
жаңа технологияда ашылған кабинеттердің
иегері болып табылады және ол кабинеттерде
реабилитолог дәрігер, ысу маманы, логопед,
дефектолог сынды білікті мамандар аудандағы
мүгедек балаларға тегін жұмыс жасайды.
2012-2013 жыл аралығында Қазалы
ауданы бойынша тірек қимыл аппараты
бұзылған және психоневралогиялық патологиясы бар 20 мүгедек балаға күндізгі стационар түрінде арнаулы әлеуметтік қызмет
ұйымдастыру қызметіне «Шапағат» орталығы
Республикалық бюджеттен 2012 жылы 5 815
922 теңге, 2013 жылы 5 972 427 теңге, 2014
жылы 6 392 486 теңге қаржы бөлініп, қаржы
толығымен игерілді.
2013-2015 жылдары орталық тарапынан
бірнеше халықаралық жобалар іске асырылды.
2013-2014 жылдары «Шапағат» орталығының
«Қызмет» жобасы «Бота» қоғамдық қорынан
қолдау тапты. Жоба мақсаты –экологиялық
апат аймағы болып саналатын Қазалы
ауданындағы 0-24 жас аралығындағы мүгедек
балалар мен жастарға және мүгедектік қаупі
бар балаларға арналған кеңес беру орталығын
және олардың тұрмыстық хал-ауқатын зерттеу, тыныс тіршілігіне сараптама жасау
мақсатында сараптама орталығын ашу. Бұл
жоба аясында «Шапағат» орталығы жанынан
жаңа филиал ашылды. Бұл филиалда психолог
маман, невропотолг дәрігер, заңгер, әлеуметтік
педагог аудандағы 0-24 жас аралығындағы
мүгедек және мүгедектік қаупі бар балаларға
тегін кеңес береді. Қазіргі таңда филиалға
364 мүгедек бала тіркеуде. 2014 жылы
«Зерделі» жобасы - “АҚШ-тың Орта Азия
Республикаларындағы халықаралық даму
жөніндегі агенттігінің (USAID) қаржылық
қолдауымен және «Бастаманы қолдау»
қоғамдық ұйымы «АРГО» қолдауымен іске
асырылды. Қазалы ауданындағы
өз-өзіне

кеңсесін ашу. Қазалы ауданында ЕҚБ баласы
бар ата-аналарға арналған құқықтық заңгер
кеңсесі ашылды. Жоба аясында 40 мүгедек
баласы ата-аналар тарапынан арыз келіп түсті,
оған заңгер тарапынан тиісті жауаптар берілді.
Жоба барысында жергілікті қауымдастықпен
бірлесе отырып дөңгелек үстел және атааналардың қатысуымен «Мүгедек баласы бар
ата-аналардың құқықтары» тақырыбында семинар ұйымдастырылды.
2015 жылдың қаңтар айынан бастап «Бәріне бірдей мүмкіндік» жобасын
іске асыруда. Жоба АҚШ-тың Орта Азия
Республикаларындағы халықаралық даму
жөніндегі агенттігінің (USAID) қаржылық
қолдауымен іске асырылуда. Жоба мақсаты
– Инклюзивті білім беруді дамыту бағыттары
– 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
дамыту бағдарламасы аясында Қазалы ауданында мүмкіндігі шектеулі балаларға мектепке дейінгі орталықтарда және мектептерде
инклюзивті білім беру саясатын жергілікті
қауымдастықты жұмылдыра отырып, іске
асыру.
Шапағаттықтар балаларға өз жылуларын
ешқашан аяған емес. «Шапағат» сауықтыру
орталығы, қоғамдық қорының президенті Шынар Қуанышқызының бұл орталыққа жұмсаған
еңбегі телегей теңіз десек артық айтқандық
емес. Олай болса, Шынар Қуанышқызының
өмірдерегіне тоқталайын.
Жеңсікбаева Шынар Қуанышқызы 1973
жылы 2 маусымда Қазалы ауданы, қазіргі
Әйтеке би кентінде дүниеге келген. Әйтеке
би кентіндегі Қ.Сәтпаев атындағы №216 орта
мектепті бітірген. 1992 жылы Қызылорда
қаласындағы №9 кәсіптік – техникалық
училищесін «Бухгалтерлік есеп», 2006
жылы Қызылордадағы «Қызмет» колледжін
«Юриспруденция», 2009 жылы Қызылорда
экономика, экология және құқық университетін «Құқықтану», 2011 жылы «Болашақ»
университетін «Педагогика және бастауыш
білім беру әдістемесі» мамандықтары бойынша тәмамдаған. Алғаш еңбек жолын Қазалы
аудандық қаржы бөлімінде хатшылықтан
бастаған Шынар Қуанышқызы 1995-1996

жылдары «Шапағат» мүгедек балалар мен
олардың аналарына көмек беру қоғамының
ұйымдастырушысы болса, 1996-1998 жылдары жоба үйлестірушісі, 1998-2001 жылдары
– атқарушы директоры, 2001-2010 жылдары –
«Шапағат» мүгедек балаларды сауықтандыру
орталығының басқарушысы, 2010 жылдан
Президенті қызметін атқарып келеді.
«Шапағат» сауықтыру орталығын бастау
жобасын іске асыруда Шынар Қуанышқызы
ерінбей-жалықпай, саланың қыр-сырын үйрену
үшін облыстық, республикалық, халықаралық
деңгейде өз білімін жетілдірді. Оған дәлел,
оның 1995 жылдан бері бүгінгі күнге дейін
талмай ізденіп, оқып-үйренуден жалықпауы.
«Каунтерпарт Консорциум» халықаралық
ұйымының ұйымдастыруымен өткізілген
«Үкіметтік емес ұйымдар және қоршаған
орта», «ҮЕҰ басқару және жобаларды құру
тәртібі», «Фандрайзинг», «Қазақстандағы
ҮЕҰ ролі» тақырыптарында білім алса, БҰҰ
даму бағдарламасының ұйымдастыруымен
өткізілген «ҮЕҰпотенциалдық мүмкіндіктерін
жинақтау», «Бизнес негіздері», «Мемлекеттік қызмет көрсетуде қоғамдық мониторинг
жүргізу механизмдері» тақырыптарында
білімін жетілдірді. АҚШ халықаралық
даму агенттігі ұйымдастырған «Әлеуметтік
әріптестік жоспарын құру», «Фандрейзинг
жоспарын құру», «Грант жеңіп алуды жоспарлау», «Фандрайзинг. Грантқа тапсырыс беру
және жобалар әзірлеу әдістемесі», «Транинг
өткізу әдістемесі», «Қоғамдық қорлардың
құралдары»,
«Әлеуметтік
әріптестік»,
«Қаржылық тұрақтылық», «Даму тарихы: ішкі
көзқарас», «Гендерлік басқарудағы табысты
стратегиялар» тақырыптарында курстарға
қатысса, «КАМЕДА» Орталық Азияның Еуразия қорының базасында «Базалық талдау және
зерттеу әдістері», «Институционалдық даму»,
«Эдвокаси және әлеуметтік маркетинг»,
«Қазақстанда ҮЕҰ күшейту мүмкіндіктері:
Мүмкіндігі шектеулі жандарды қорғау
құқықтары» курстарына қатысқан. Мұнан
басқа да «Ақыл ойы кеш дамыған балаларға
арналған Арт - терапия», «Әйел – саясаткер»,
«ҮЕҰ жұмысын жетілдіру» атты қатысқан
курстары аты айтып тұрғандай, бір курстан
екінші курстың үйретері мол екені байқалыпақ тұр.
Ал Шынар Қуанышқызының 2005
жылы – аудандық әйелдер форумында «Мейірімділік мекені», 2012 жылы – Қызылорда
облыстық көшбасшы әйелдер ассоциациясында «Ажар» сайысының «Үкіметтік емес
Ұйымдар», 2015 жылы – облыстық патриоттар форумында «Қамқорлық», 2013 жылы
– «Алтын жүрек» ұлттық сыйлығының
«Мүгедек жандарға көрсеткен қамқорлығы
үшін», 2015 жылы – Қызылорда облыстық
Азаматтық форумда «Мейірім», 2016 жылы
– VII Халықаралық конференцияда «Орталық
Азияда ҮЕҮ және бизнес арасында жеткен
жетістіктері үшін» «SOCIAL PARTNERSHIP
PRIZE 2016» – номинацияларының иегері атануы, екі мәрте аудандық, екі мәрте облыстық
Үкіметтік емес Ұйымдар форумының делегаты, 2006, 2011, 2012 жылдары Республикалық
ҮЕҰ Форумының үш дүркін делегаты болуы
аудан мен облыс емес, республика көлемінде
мақтаныш. 2012 жылдан бастап – Қызылорда
облыстық іскер әйелдер клубының белсенді
мүшесі.
2014 жылы «Шапағат» сауықтыру
орталығы, қоғамдық қорымен қоса «Ханшайым» жеке балабақшасын ашуы Шынар
Қуанышқызының бала тәрбиесімен
айналысудағы
мол
іс-тәжірибесі
мен
іскерлігінің, үлгерімділігінің, заман ағымына
ілесе алатын іскер әйел екендігін дәлелдеуінің
тағы бір қыры.
Жиырма жылдан астам уақытын осы
салаға арнаған Шынар Қуанышқызының қол
жеткізген марапаттаулары соның куәсі. 2002
жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 2004 жылы
Қазақстан Республикасы Конституцияның 10
жылдығы, 2011 жылы «ПККР» компаниясының
25 жылдық мерейтойы, 2011 жылы Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы,
2012 жылы «Шапағат», 2013 жылы «Абай
аманаты» медальдары мен төсбелгісі иегері. Бірнеше дүркін ҚР БҒМ Балалардың
құқығын қорғау комитетінің, Қызылорда
облысы әкімінің, Қазалы ауданы әкімінің,
Қазалы аудандық Мәслихатының, Қазалы
аудандық Әйелдер Кеңесінің Алғыс хаттарымен марапатталған.
Отбасында жолдасы Жетес Берекетпен төрт ұл, бір қыз, төрт-бес немере өсіріп
отырған үлгілі отбасы.
Шынар Қуанышқызының жүрегі мейірімділікке толы жан десек артық айтқандық
емес.
Бала
бойындағы
мейірімділік
пен қайырымдылық, ізгілік пен рухани
құндылықтарды арттыру және өмірге деген
ынта мен жігерді қалыптастыру жолында
әрбір баланың жүрегінен жол тауып, оны ізгі
жолға салып отырған Шынардың шапағаты
шуаққа толы.

Шарбану Баекеева,
Қазалы аграрлы-техникалық
колледжі әдіскері.
Қызылорда облысы.
Қазалы ауданы.
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■ Спорт
Міне, осындай қызықты сәтінде
Мұқыр ауылындағы Түрксіб жалпы
орта білім беретін мектебінің алдында «мұз қалашығы» бой көтерді.
Мұз қалашығына 12 мүсін жасалып
тұрғызылды. Олардың біразы жыл
тізбесін кескіндеп сипаттап тұр.
Әрине қыс мезгілі болғандықтан
мектеп ауласына сән беріп, кішкентай бүлдіршіндердің көзқуанышына
айналды. Бұл мүсіндерді жасауда бастауыш, жоғары сынып оқушылары,

Қыс қызығы

Көңілді
өтуде

Жақында ел Тәуелсіздігінің 25
жылдық мерейтойы аясында қазақ
күресінен 2001-2002 жылы туылған
жасөспірімдер арасында аудандық

Лицей және Күйкен орта мектептерінен 2001-2002 жылғы туылған
жасөспірімдерден құралған командалар қатысты. 2 күнге созылған

орта
мектебінің
палуандарын
үнемі жаттықтырып жүрген дене
тәрбиесі пәні мұғалімі Гарифулла
Бейсенбаевтың ерен еңбегі, себебі

Ауданымыздың
мақтаныштары
жарыс болып өтті.
Жарыстың мақсаты: Палуандар арасында Қазақ күресінің
көкжиегін биіктету, палуандарды

жарыста әр команданың атынан
келген жанкүйерлер өз командалары үшін тақымын қысып жеңіс
тілеп отырды. Жарыс болғанан соң

Гарифулла оқушыларды күн демей,
түн демей үзбей жаттықтырып келеді
Жеңімпаздар спорт мектебі

достыққа, патриоттық сезімге,
отансүйгіштікке тәрбиелеу, сонымен қатар салауатты өмір салтын
насихаттау.
Жарысқа тікелей басшылық
ету Аудандық мәдениет, дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
бас төрешісі С. Қамыевке жүктелді.
Жарысқа жасөспірімдер мынадай
салмақ дәрежесі бойынша өтті:
38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, кг.
Ауданнан Есет, Боранқұл ауылдарынан, Үстірт орта мектебінен,
Қалдықараев, Абай, Атамекен,

жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді.
Әділқазылар
жүзден
жүйрік
шыққан, болашақта аудан намысын облыста, қалаберді Республика
көлемінде қорғайтын қазақ палуандарына жүлделі орындарын табыстады. I орын командалық есеп
бойынша Қалдықараев орта мектебінен келген палуандарға берілді.
Ал II орын Боранқұл ауылынан келген палуандарға берілсе, жүлделі
III орын ауданымыздың Үстірт
орта мектебінен қатысқан палуан
жігіттерге бұйырды. Бұл Үстірт

тағайындаған кубок, медаль, арнайы дипломдармен марапаталды.
Біз де шеберліктерін көрсетіп бас
жүлдеге ие болған ауданымыздың
палуандарына алдағы болатын
облыстық жарыста аудан намысын қорғап, жоғары белестерден
көрінулеріне тілектестігімізді білдірдік.
Сабит Джумашов,
Үстірт орта мектебінің дене
тәрбиесі пәні мұғалімі.
Маңғыстау облысы,
Бейнеу ауданы.

Жалпы қыс өте көңілді мезгіл. Бұл кезде балалар қар атысып, аққала жасап ойнайды. Бала
біткен сүйікті істерімен айналысып, шаңғы теуіп, конькимен
зырлап, сырғанап, уақыттарын
қызықты өткізеді.
ата-аналары және ұстаздары жаппай
атсалысып, өз өнерлерін көрсете білді. Жоспар бойынша сыныптарға белгілі бір мүсін бекітіліп, эстетикалық
талғамға сай жасалуы тапсырылды.
Қалалық білім бөлімінен келген
Айдар Абдухамитовтың бастауымен құрылған арнайы бағалаушы
топ
алдында төменгі сынып
оқушылары өз мүсіндерін қорғай
білді. Шын жүректен шыққан өлеңтақпақтарымен тарихи маңызы бар
мүсіндерді сипаттап, олар туралы
толық мәлімет бере білді.
Балалар ауылдың көркіне көрік
қосқан мүсіндерді аялап пайдалануда. Мектеп алаңы оқушылар үшін
қыстың қызықты думанына айналды.
Ауқымы кең және үлкен мұз айдынында балалар сырғанақ теуіп бос
уақытын тиімді пайдалануда.
«Үздік мұз қалашығын» жасау
байқауына белсенді қатысқан атааналар және 1-сынып оқушылары,
сынып жетекшісі Айжан Мухатова
және ата-аналары киіз үй, 2-сынып
жетекшісі Бақытгуль Қайырханқызы
және ата-аналары қазақтың қас батырын, 3-сынып жетекшісі Нағима
Ыбжанқызы және ата-аналары пирамида, 4-сынып жетекшісі Ж. Апбасова Хан шатырын, шағын орталық
тәрбиеленушілерінің
ата-аналары,
тәрбиешілері
тауықты, даярлық
топ жетекшісі К. Жакаева тобы мен
ата-аналары маймыл мүсінін жасады. 8, 9, 10, 11 сынып оқушылары
дене шынықтыру пәні мұғалімдері
М. Бекетов пен А. Омаровтың жетекшілігімен биіктігі 2 м болатын
бүлдіршіндерге арналған сырғанақ
тұрғызды.
Бұл
істе
ата-аналар
мен
ұстаздардың
бірлесіп
атқарған
еңбектерінің жас буынға берер
тәрбиелік мәні зор.
Мерхат Бақытұлы,
«Түрксіб жалпы орта білім
беретін мектебі» КММ мұғалімі.
Шығыс Қазақстан облысы.

Патриоттық кездесу
Аудандық жастар ресурстық орталығы мен аудандық мәслихат депутаттарының бірлескен жобасы бойынша
аудан орталығындағы Маңғыстау техникалық колледжінде патриоттық кездесу өткізілді. Кездесудің мақсаты
– жастар мен депутаттардың арасында байланыс орнату, жастарды толғандырып жүрген мәселелерді тыңдау,
олармен еркін сұхбаттасу болды.
Жастармен кездесуге Маңғыстау аудандық мәслихатының ең жас депутаты Абат Жұмалиев келді. Жас депутат колледждегі студент жастармен, ұстаздар қауымымен кездесіп, пікір алмасты. Жиынды жастар орталығының
басшысы А.Қонарбаев ашты.
Жиында колледж директоры Ұ.Сарбалаев сөз алып: «Мұндай шара өткен жылы бастау алып, биыл жалғасын
тауып жатқандығы біз үшін қуанышты жағдай», - деді.
Бұдан соң А.Жұмалиев өзінің өмір жолы мен еңбек жолын таныстырды. Шара еркін форматта өткен соң
жастар көкейлерінде жүрген сауалдарын тастап, колледждің спорттық құралдармен жабдықталуына ықпал етуін
сұрады.
Әлия Сейтназарова,
Аудандық жастар орталығының бас маманы.
Маңғыстау облысы.
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Іс-шара
өтті

Түрксіб жалпы орта білім беретін мектебінде Тәуелсіздігіміздің 25
жылдығына байланысты үлкен ісшаралар өтті. Іс-шараның мақсаты:
Оқушылардың патриоттық сезімдерін
нығайту.
«Жирма бес» іс-шарада
өткізілген мектептегі жетістіктерімізді
мақтанышпен айта аламыз. Қарашада
өткізілген Алматы қаласындағы «Нұрлы
жастар – Болашаққа жол бастар» атты
Қазақ радиосының ұйымдастыруымен
Республикалық конкурсына 2-сынып оқушылары қатысып 2-3 орындар иеленді. Жетекшісі Бақытгүл
Қайырханова өте білімді, ізденімпаз
мұғалім. Тағы да мақтанарлық ісіміз
Кулбану Жумағазықызы оқушыларға
білім берумен шектелмей оларды
ғылыми-ізденіс
жұмыстарға
тартып, шығармашылық дарындылық
қабілеттерін дамытуда. Жас маман
Мерхат Бекетовтың да іс-шараға
қосқан еңбегі өте зор. Оқушылар және
ауыл жастарымен, көрші мектептермен өткізілген спорттық жарыстар
командалардың
ұйымшылдығын,
спортқа деген құштарлықтарын арттыра түсті.
Кітапхана меңгерушісі Гульжан
Турарбекқызы өткізген «Тәуелсіздік
тұғыры биік болсын» әдеби кеште
оқушылардың
тарихымызға,
тілімізге деген сүйіспеншіліктері,
қызығушылықтары ұлғайа түсті. Осындай іс-шаралардың өтуіне бағыт-бағдар
беріп жүрген мектебіміздің тәрбие ісінің
меңгерушісі Зайра Тұрлыбекқызының
да еңбегі зор. Мектебімдегі осындай
еңбекқор, заман талабына сай жаңашыл
мұғалімдерді мақтан тұтамын.
А. Садиканова,
Түрксіб ЖОББМ мұғалімі.
Шығыс Қазақстан облысы,
Семей қаласы.

Музыкалық
қойылым

2016 жылдың үлкен мерейтойы –
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығы мерекесіне орай Абай
ЖББН мектебінде өткізілген шараға
мектеп оқушылары мен мектеп ұжымы
толығымен қатысты. Аталған мереке
желтоқсан айының 15 жұлдызында
өтті. Концертіміздің шымылдығын
ҚР-ның мемлекеттік Әнұранымен
аштық. Кейін мектеп директоры барша
жиналған қауымды төл мерекемізбен
шын жүректен құттықтады.
Шара барысында әсем ән де, жақсы
би, сондай-ақ көрініс те тамашаладық.
Патриоттық тақырыпқа сай бұл сахнада неше түрлі әсем әндер шырқалды:
«Елім менің»,
«Жаса Қазақстан»,
«Көк тудың желбірегені», «Қазақ елі».
Сөзін Ә.Асылбек, әнін Ә.Тіңәлі жазған
«Желтоқсан желі» әніне музыкалық
қойылым көрсетілді.
Қазақстан – тәуелсіз мемлекет!
Осы бір қасиетті де қастерлі ұғымға
тұнып тұрған киелі атауды ата-бабаларымыз қаншама жылдар, жылдар емесау, ғасырлар бойы аңсады десеңізші!
Айғаным Бектурова,
Абай ЖББНМ мұғалімі.
Павлодар облысы,
Железин ауданы.
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