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Жаңартылған білім мазмұны бойынша математика
пәнінен белсенді оқытудың әдістері
Қазіргі таңда қойылып отырған күрделі мәселелердің ішінде, жас
ұрпаққа білім беруді әлемдік деңгейге жеткізу жетекші орын алады.
Жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асыру аясында сабақты жоспарлауда
оқытудың жаңа тәсілдерін қолдану ұсынылады. Яғни, озық тәжірибелерді,
оқыту мен оқудағы, бағалау жүйесіндегі жаңа технологиялар мен әдістерді
енгізу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізудің тиімді
жолдарын күшейту, оқытудағы әртүрлі сандық білім беру ресурстарын,
мектепаралық желілік өзара іс-қимылды, мектепаралық оқу жоспарлары мен
бағдарламаларын, «мұғалімдермен алмасуды», мектептегі пәндер бойынша
оқытуда жаңа технологияларды қолданудың шеберлік сабақтарын
пайдалануды кеңейту қажет.
Білім берудің мазмұны жаңарып, оларды технологиялықпедагогикалық тұрғыдан жетілдіру қажеттігі туындауда. Білім беру
деңгейіндегі озық технологияларды пайдаланудың мақсаты – үйрете жүріп,
үйрену.Мұндай мақсатта мектептерде бірінші кезекте үйрену мен үйретудің
басты әдістемесі мен технологиясы ретінде белсенді оқыту әдістемесін
таңдауы қажет.
Мектептерде оқытудың белсенді түрлерін қолданудың төрт дәлелі бар:
1)белсенді түрде оқу мен сыни ойлау өмірде қолданыс табатын білім береді;
2)жүйелі ойлау тек қана белсенді түрде ғана сіңіріледі;
3) белсенді оқыту/оқу өздігімен білім алуды дамытады;
4) оқушылардың қызығушылығы мен ынтасы оқыту/оқуды белсенді
тәсілдерін қолданғанда анағұрлым жоғары болады

Нәтижеге бағытталған білім оқу процесінде оқушыны бірінші орынға
шығаруды талап етеді. Ал бұл ұстаным әрбір оқытушыға оқушыларды
белсендіретін оқыту әдістемелерін қолдануды міндеттейді, өйткені бүгінгі
күні оқу процесі бұрынғыдай «үйрету», «оқыту», «беру» сынды сыртқы
ықпалды білдіретін етістіктерден құралмай, «ұйымдастыру», «жағдай
жасау», «бағыт-бағдар беру», «басқару» сияқты ұғымдардан тұрады. Міне,
осы себептерге байланысты оқу процесінің негізін белсенді әдістемелер
құрауы керек, әрбір педагог белсенді құралдар мен тәсілдерді өзінің
әдістемесінің төрінен көруі қажет. Ағылшын тілінен келген «interactive» сөзі
де осы ұғымды білдіреді. «Inter» дегеніміз «өзара» мағынасында, «act» «әрекет жасау» дегенді білдіреді, яғни интербелсенді әдістер – үйренуші мен
үйретушілердің өзара әрекеттесуін оқытудың негізі деп танитын және сондай
қатынасқа жағдай жасайтын әдістер.Басқаша айтқанда, «белсенді» дегеніміз
біреумен қоян-қолтық қарым-қатынаста болу, онымен бірлесе әрекет жасау,
диалог құру. Ал «белсенді оқу» дегеніміз өзара қарым-қатынасқа негізделген
оқыту, диалог арқылы үйрету.
Белсенді оқыту білім игеру процесін математика пәнінде ұйымдастыру:
1. Барлық үйренушілерге бірлескен таным процесіне белсенді араласуға
мүмкіндік жасау.
2. Әрбір үйренушінің өзінің үйренгені мен өз білімі туралы түсініктерін
ортаға салып, бірлесе талқылап, олар туралы ой толғауына мүмкіндік жасау.
3. Үйренушілер білімді өздігімен құрастыратын орта құру.
Белсенді оқыту – әрекет көмегімен және әрекет арқылы үйрету, ал мұндай
ұстаным қомақты нәтижелерге жеткізетін ең тиімді жүйе деп есептелінеді,
өйткені адамның жадында бірінші мезетте тек өзінің әрекеттері мен өз
қолымен жасағаны ғана қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций
былай деген екен: «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте
сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренемін!».Сол себепті де белсенді оқыту
үйренушілердің оқу процесіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі
құралдары мен тәсілдері ретінде таниды. Сондықтан да белсенді оқыту оқу

процесінің тиімділігі мен нәтижелігін үйренушілердің есте сақтау
дәрежесімен өлшемей, олардың әрекеттерімен бағалайды, тек әрекет арқылы
ғана үйрену ықтимал деген қағида ұстанады.Белсенді оқуда/оқытуда келесі
шарттарды қадағалау міндетті деп тану керек: жағымды психологиялық орта
орнату; үйренушілерде білім игеруге деген қызығушылықты (мотивация,
ынта, ұмтылыс) тудыру; білім игеруде үйренушілерді сәттілікке бағыштау;
білім игеру үрдісін коммуникативтік процесс деп түсініп, бірлескен
әркеттерді қолдану.Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың белсенді әдістәсілдерін меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу, математиканы
қызығырақ, түсініктірек оқыту мүмкін емес. Белсенді әдіс-тәсілдерді меңгеру
оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық
және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсер тигізеді,
өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі.Қорыта
келгенде, Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы,
мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне
байланысты. Осыған орай мектептегі оқу үдерісінде оқушылардың танымдық
қызығушылықтарын арттыру, дамыту болашақта білімді өз бетінше жинап
алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл атқарады және пәндерді оқыту
барысында көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік міндеттерді
жүзеге асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және
қалыптастыруда сабақта әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігіне
көз жеткізуге болады.

