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Жаңартылған білім мазмұны бойынша әдебиет пәнінен
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру
жолдары
Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі
мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл
тұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті
50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін
жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта
өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім
қажет. Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік
білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілімемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік
кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты
қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолданузаман талабы болып отыр.
Қазақ әдебиеті пәніне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу
мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді
талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға
бағытталған бағдарлама. Ал әдебиет сабағында оқушылардың
шығармашылық қабілетерін дамыту, жаңартылған білім мазмұнының бір
ерекшелігі.
Шығармашылық –бұл адам іс-әрекетінің түрі, бұл адамның өмір
шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін

адам дұрыс ой түйіп, өздігімен сапалы, дәлелді шешімдер кезінде қабылдай
білуге үйренуі керек. Шығармашылық – бұл нақты іс-әрекет барысында
жүзеге асырылатын өз бастауы, өту барысы және нәтижесі болатын үрдіс.Бұл
үрдіс 3 кезеңнен өтеді: дайындық, ізденіс, орындау. Осы деңгейлерге сәйкес
шығармашылық қабілеттерінің құрылымын анықтайды, өз бойынан оларды
талдайды, бағыттай отырып дамытады және жетілдіреді.Оқушымен
жұмыстың негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің
қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал бұл мақсатқа жету
оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. Ғылыми
зерттеулерге сүйенетін болсақ, оқушы шығармашылығын дамытуда
«шығармашылық тапсырмалар» үлкен роль атқарады.
Ұстаз үшін ең маңызды мақсат-әр әдебиет сабағын түсінікті, тартымды,
тиімді өткізу. Оны жүзеге асырудың бір жолы –оқушыларға білім беру,
тәрбиелеу барысында кеңінен қолданылып келген, оқушылардың білім
сапасын көтеруге жағдай жасайтын, сабақты тиімді ұйымдастыруға, сабақ
уақытын ұтымды пайдалануға, оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға
көп көмегін тигізетін әдіс – эссені қолдана білу. Өз пәнімде эссені жиі
қолданымын, оқушылардың өзіндік шығармашылық ойлау және сол ойды
жазбаша бере білу дағдылары дамиды. Эссе -жеке көзқарасты білдіретін
шағын көлемдегі, еркінкомпозициялық прозалық шығарма. Эссе жазудың
нақты мақсаты: Белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу;
 Сұрақ бойынша өзінің түсінігін, ойын айту;
 Оқырмандарды ақпараттандыру;
 Мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу;
 Өзінің және оқырманның көңілін толтыру, рақатқа бөлеу;
 Көңіл-күйіңді білдіру және оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу;
 Іс-әрекетке түрткі болу.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін
сабақтарымды мынадай жолдармен өткіземін:
1.Сабақта АКТ-ны тиімді пайдалану;

2.Сабақты түрлендіріп өткізу;
3.Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды
пайдалану;
4.Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
Оқушылардың әдебиет пәнінде шығармашылық қабілетін арттыруда
мынадай нәтижеге жеттім:
 Өз бетімен оқуға, жұмыстануға дағдыланады
 Шығармашылық ізденіске жетелейді
 Өз ісіне деген сенім пайда болады.
 Әр нәрсеге сын көзбен қарауға үйренеді.
 Салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді.
 Шығармашылдық белсенділік артады.
Осылардың нәтижесінде дарынды, қабілетті жеке тұлға қалыптасады.
Ұстаз еңбегі – оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің
күрделілігі – әрбір оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың
бойындағы қабілетті дамыту арқылы өзін, өмірді, әлемді танып білуге, қоғам
алдындағы жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр.
Қорыта айтқанда, әдебиет сабағында оқушы бойында шығармашылықты
дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы
өшпей, күннен-күнге дами түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында білім
нұры тасып, сыныптан-сыныпқа көшкен сайын оқушының ішкі дүниесі,
сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы дүниетанымы арта түсері анық.
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