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Бастауыш сынып оқушыларына ақпараттықкоммуникативтік технологияларды қолдану
ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі кезде оқушыны белгілі
бір біліммен ғана қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушының өз бетінше білім
алуына, ізденуіне көп мəн берілуі тиіс. Олардың кəсіптік білім алуымен қатар
ізденімпаз, тапқыр, ой-өрісі жоғары, өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл
ұрпақ етіп тəрбиелеу керек. Бүгінгі заман талабы – қоғамның дамуымен бірге
болашақ жастарды жаңашылдыққа, іздемпаздыққа, еңбексүйгіштікке
тəрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру үшін сабақта ақпараттықкоммуникативтік технологияларды құзыреттілігін арттырып, пайдалану
маңызды болмақ. Қоғам дамыған сайын адамдардың өмірге деген
көзқарастары өзгеруде, білім алуға тілдерді үйренуге деген ынтасы арта
түсуде. Білім беруді ақпараттандыру, пəндерді ғылыми – технологиялық
негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Кезкелген мемлекеттің дамуы
ақпарат мəдениетінің деңгейіне байланысты. Білім беру жүйесін
ақпараттандыру бағыты – жаңа ақпараттық – коммуникативтік
технологияларды пайдалану арқылы дамытып жəне дистанциялық
(қашықтан) оқыту, жеке тұлғаға бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра
отырып, оқу –тəрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын
көтеруді көздейді. Интернет желісі мен электронды поштаның кеңеюі, оның
күнделікті тұрмыста қолданысқа енуі оқушылардың ойлау жүйесінің
артуына, ақпараттарды мол қабылдауына өз əсерін тигізіп отыр.
Ақпараттық-коммуникативтік технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты
білім алуына, іскер əрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол

ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер
пайдасы аса мол. Сол сияқты ақпараттық технологияны пайдалана отырып
сабақтың сапасын арттыруға болатыны белгілі. Оқытудың ақпараттық
технологиясы – қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау,
сақтау, өндеу жəне тасымалдау істерін қамтамасыз ету, білімді бүгінгі заман
талабына сай жаңаша, ұтымды жəне тиімді түрде оқырманның санасына
жеткізе білу, педагогикалық іс-əрекетке өзгеріс енгізу, білімді қабылдау,
білім сапасын бағалау, оқу-тəрбие үрдісінде оқушының жеке тұлға
ретінде жан-жақты қалыптасуы үшін жаңашылдық енгізу деп түсінуге
болады. Ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы жалпы оқыту
үрдісінің функциялары: оқыту, тəрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау
жəне шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады. Ақпараттықкоммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы мұғалім оқушының
интелектуалдық, рухани азаматтық жəне басқа да адами келбетінің
қалыптастыруына игі əсерін тигізеді. Ақпараттық технология
ізденімпаздыққа үйретеді. Сондықтан, бүгінгі компьютерлендірілген ғасырда
ақпараттық-коммуникативтік технологиялар құзыреттілігін арттырып,
пайдалану арқылы ғылымның кез-келген саласын жылдам дамытып, одан
нақты тиімді нəтиже алуымызға болады. Бүгінгі заман талабына сай жаңа
технологиялармен сабақ жүргізуде ақпараттық-коммуникативтік
технологияларды пайдалану өте тиімді. Дəстүрлі білім берумен қатар, қазіргі
білім беру жəне ақпараттық технолгияларды негізделген дəстүрлі емес оқыту
амал- тəсілдері кеңінен қолданыла бастады. Бұл Интернет- технологиялар
немесе электронды білім беруге негізделген ашық жəне қашықтан оқыту
жүйелері. Біз Microsoft Word, Power Point, Excel, Adobe Photoshop, Movie
Maker, Internet Explore, My testX, Active Studio т.б. программалармен жұмыс
жасай аламыз жəне электрондық оқулық құру білеміз.
Бұл технологияны пайдаланудың негізгі мақсаты: ақпараттық
технологияларды қолдана отырып оқу-тəрбие процесінің барлық деңгейін
жетілдіру, оқу-тəрбие жұмысына жаңашылдық енгізу:

оқыту процесінің сапасын арттыру; сабақты қызықты етіп өтікізу арқылы
оқушылардың пəнге деген қызығушылықтарын арттыру; білім сапасының
көтерілуіне жағдай жасау; пəнаралық байланысты тереңдету; қажетті
ақпаратты іздеуді оңайлату жəне көлемін ұлғайту. Оқушыны заман талабына
сай жан-жақты дамыту, ақпараттық қоғамда өмір
сүруге икемдеу, даярлау: Коммуникативтік қабілеттерін дамыту; өздігінен
ізденуге, шешім қабылдай білуге бағыттау; компьютерлік графика,
мультимедиа технологиясын пайдалану, киноларды, видеороликтерді
көрсету, сабаққа байланысты музыкаларды тыңдату арқылы эстетикалық
тəрбие беру; пəнаралық байланыс орнату; ақпараттық мəдениетін
қалыптастыру, ақпаратты өңдей білуге үйрету. Ақпараттық коммуникативтік
технологиямен жұмыс істеу – компьютерді пайдалануға, модельдеуге,
электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте
жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді.
«Ақпараттық-коммуникативтік технологияны оқу-тəрбие үрдісіне енгізудің
мұғалім үшін тиімділігі неде?» Жалпы компьютерлік желілерді пайдалана
отырып сабақты тартымды түрде қызықты етіп өткізуге мүмкіндік туады;
Оқушы өз бетімен жұмыс жасайды; Аз уақытта көп білім береді, уақытты
үнемдейді; Білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексереді;
Шығармашылық жұмыстар жасайды; Ақпараттық технология – ақпараттарды
жинау, сақтау жəне өңдеу үшін бір технологиялық тізбекте біріктірілген
əдістер мен өндірістік жəне бағдарламалық-технологиялық құралдардың
жиынтығы. Сабақта АКТ қолдану арқылы көптеген жетістіктерге қол
жеткізуге болады: оқушылар компьютер шексіз ақпарат əлемінде енуге жəне
ақпаратты жүйелі түрде талдап, сараптауға мүмкіндік алды. Ақпаратты
алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық мəдениетінің үнемі өсуіне
жағдай жасайды екенін түсінеді. Технологиялардың күн сайын дамып,
өзгеріп отырғаны белгілі, сол себептен де жаңалықтардан қалмай, барлық
білім, ғылым саласындағы тың ізденістер мен технологияларды біліп
отырудан ұтар мол болмақ.

