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География сабағында сын тұрғысынан ойлау
технологиясының әдіс-тәсілдерін қолдану
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып,
әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу - тәрбие үрдісіндегі
елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы
өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім
беруде мұғалімдердің инновациялық іс - әрекетінің ғылыми - педагогикалық
негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Жаңа технологиялық
процестің негізі – жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың тұтастық
қызметі. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да
жолға қоярымыз анық. Қазіргі кезде білім беру үрдісінде көптеген
технологиялар қолданылады. Соның бірі «Оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамыту» техногиясын басшылыққа аламын. География
пәнін оқушыларға оқытып үйретуде мұғалім үнемі өзінің ой - өрісін
кеңейтуге, біліміне білім қосуға тиіс және оқытудың жаңа технологияларын
меңгеруі қажет. Мектеп оқушыларының танымдық белсенділігі мен
ізденімпаздығын қалыптастыру мәселесінде белгілі ғалым Сократтың оқыту
үрдісіне көңіл бөлемін. Оқу сапасын арттыру үшін күнделікті сабақта жаңа
технологияларды пайдаланамын. Осы негізде география пәнін оқытуда
«сыни тұрғыдан ойлау» жобасы стратегияларын қолдану тиімді деп
санаймын. Бұл – американдық ғалымдардың идеялары негізінде құрылған
жоба. Сыни ойлау дегеніміз – оқушының қоршаған ортаға, ақпарат әлеміне,
өзінің іс – әрекетіне сын тұрғысынан қарауын жетілдіру деген сөз. «Сыни
тұрғыдан ойлау» жобасының стратегияларын пайдалану өз сабақтарымда
тиімділігі сол, оқушылар бұдан өздерін бақылап, талдау жасап үйренеді.

Білімді Өз еңбектері арқылы ой елегінен өткізе отырып, алады. Бұл
техногияны пайдаланудың тиімді тұстары мыналар:
Оқушының пәнге деген жеке қызыушылығын оятады, танымдық
қабілеттілігін қалыптастырады, әлеуметтік мәдени тәрбие қалыптастырады,
оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды, оқытушының уақытын
үнемдейді, қосымша мәліметтер береді, оқушыларға сенімділік білдіріледі,
талантты, қабілетті балалар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте
түседі, әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады, білім
дәрежесі бірдей оқу топтарында оқу жеңілдейді. СТО технологиясын
пайдаланудың мұғалімге де берері мол: барлық баланы оқыту, оқу тәрбие
үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектесу, білім берудің формасын
оңайландыру міндеттерін атқару, оқушының жеке қабілетін айқындау,
іздену, оқушы үнемі үй тапсырмасын оқып, орындауға дағдыланады,
оқушыда жылдам ойлап шешу әрекетін қалыптастырады, сұрақтарға қысқа,
нақты жауап беруге машықтанады, сынып оқушыларының білім сапасын
неғұрлым тез айқындауға мүмкіндік береді, оқушының қай тақырыпты
меңгере алмағанын анықтауға болады. Бұл бағдарламаның мені
қызықтырғаны сол баланың өзі ізденіп, дәлелдеуі. Ол бұрын тыңдаушы
болса, енді ізденуші, ойлаушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке
бағыттаушы, ұйымдастырушы. Сын тұрғысынан ойлау – өз алдына
сұрақтарға жауап іздеп, жан - жақты пікірлесу, талдау жасап отыру, яғни
оқушы санасын сол тақырыпқа байланысты ояту, ой шақыру, ойын жеткізу
оны дәлелдей алу. Сонымен қатар қасындағы оқушының пікірін тыңдау, сол
пікірлерді салыстыру. Бұл технологияның негізгі ұстанымдар: әлсін – әлі
қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, тіректерді пайдалану, келіспеушіліктің
болмауы, оқушының жетісіктерінің жариялығы, қателерді түзеуге
мүмкіншілік жасау, барлық балалар дарынды, табысқа жетуге жағдай жасау,
оқытумен тәрбиенің бірлігі. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту күрделі
процесс болып келеді. Сыни ойлау ақпарат алудан басталып, қаралатын
мәселеге байланысты шешім қабылдаудан аяқталады. Сыни ойлау кез –

келген жас аралықтарына тән. Сыни ойлау күрделі үрдіс болғандықтан,
оқушыға сыни ойлау ортасын жасау қажет. Мұнда әр оқушының ойы
шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жетуге болады. Сыни
тұрғысынан ойлау қалыптасқан ортада оқушы: Нақты мақсат қоюға
дағдыланады. Өзіне деген сенімі артады. Оқу процесіне белсенді қатысады.
Жолдастарының пікірін сыйлайды. Өзін толғандыратын, проблемалық
сұрақтар қоя біледі. Сараптауға, бағалауға дағдыланады. Пәнге деген
қызығушылығы артады. Сын тұрғысында ойлау әдісі мұғалім қызметінде
ұйымдастыра отырып, оқушылардың жеке, топпен жұмыс жасау негізінде
білім алуымен ұштасады. Бұл стратегия оқушының жекелеген
мүмкіндіктерін ашуға бағытталған. Бұл әдістің ерекшелігі оқу әдісінде
қолданылады. Оқушылардың ауызша, жазбаша тілін, ойлау есте сақтау
қабілеттерін, әрбір ақпаратты сонымен бірге өзінің және басқаның
шығармашылығына сынай қарауы шығармашылық қабілетін дамытады.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту арқылы: әр оқушы сабаққа толық
қатыстырылып, деңгейін анықтай алады, жеке тұлғаның танымдық
белсенділігін арттырады, қызығушылығын оятады, сұрақ қойып, өз ойын
еркін айтуға, мазмұнын толық түсінуге жағдай туғызады, әр сабақтарымда
осы сын тұрғысынан ойлауды дамыта оқыту технологиясының элементтерін
тиімді қолданамын. Оқытудың әр түрлі технологиясын қолдану арқылы жеке
тұлғаның қоршаған ортаға, дүниеге өз көзқарасын қалыптастыруға жол
ашады. Жеке тұлғаның қиялын дамыту барысында оларды бақылуға,
зерттеуге, ойлауға, сөйлеуге, ойын толық жеткізуге үйретемін. Қазіргі жас
ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден - бір шарты - оқу
орындарындағы білім беру процесіне жаңа технологияларды енгізу екендігі
сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылыми - техникалық прогрестен қалыспай, жаңа
педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі
пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады.

