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            Халықаралық Бакалавриат:    

 Халықаралық Бакалавриат (International Baccalaureate) – 

халықаралық білім ұйымы. 

 

 Осы ұйым қызметінің басты бағыттары:  

1. Оқу бағдарламаларын жасау 

2. Оқушылардың жетістіктерін бағалау 

3. Мұғалімдердің білімін жетілдіру 

4. Мектептерді авторизациялау және олардың қызметін 

бағалау. 

Қазіргі кезде Халықаралық Бакалавриатта (ХБ) дүние жүзінің 

141 елінен 3200 мектеп авторизацияланған, онда 945000 

оқушы оқып жатыр.  

  

 

 

            

                







Пәнаралық оқыту үрдісі - концепциялар мен 

зерттеуге негізделгендіктен,  күрделі сұрақтар мен 

идеяларды түсінуге кӛмектеседі. Бірнеше пәндерді 

біріктіріп, оқушыларға тұтастай білім беру -топта 

тиімді жұмыс жасауға және сапалы білім алуға 

септігін тигізеді.  



 Пәнаралық юнитті оқытуда оқушыларды 

ынталандыру мақсаты: 

• оқыту дағдыларын терең түсіну,ді дамыту,  оны 

қажетті контексте  қолдану; 

• концептуалды білімді, оны тану жолдары мен әр 

түрлі пәндерден әдістерді біріктіру; 

• ӛнім жасау жолында туындаған мәселелер немесе 

құбылыстарды түсіндірудегі  маңызды мәселелер 

мен идеяларды зерттеу; 

 

 

 

 

 



Пәнаралық оқыту.   Джеймс Бин (1995) 

Оқушылар үшін:   

 оқушыларға ӛздерінің білімдерін қолданып, алған жаңа 

білімдерін шығармашылықпен дамытуға мүмкіндік береді;  

 оқушылар үздіксіз білім алуға ынталанады; 

күрделі сұрақтар мен идеяларды зерттеуде біртұтас әдістерді 

қамтамасыз етеді;  

әр түрлі пәндер аясында бірлескен жұмыстың, 

ынтымақтастықтың үлгісі болып табылады; 

 Мұғалімдер үшін: 

пәндердегі контекс ұғымын біртұтас әзірлейді; 

пәндік топтар арасында және әріптестер арасында 

ынтымақтастық дамиды; 

тақырыптық топтарға дағдыларды, сабақ үрдісін дайындауда 

уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді; 

  басқа пән мұғалімдерімен кәсіби білікті арттыруға кӛмектеседі; 

  

  



                  Қазақстан               

                тарихы 

Қазақ тілі 

 мен 

әдебиеті 

 «Тарихи 

тұлғалар» 

юниті 



Ғаламдық 

мәнмәтін 

Бағыт беруші сұрақ және 

сипаттамасы  

Зерттеу мысалдары  

Тұлға және 

қарым-

қатынас 

Мен кіммін? Біз кімбіз?  

Оқушылар ӛзіндік 

бірдейлілікті; сенімдер мен 

құндылықтарды; жеке, 

физикалық, интеллектуалды, 

әлеуметтік және діни 

денсаулық; отбасылар, 

достар, қоғамдастықтар және 

мәдениеттерден тұратын 

адами қарым-қатынастар; 

адам болудың мағынасын 

зерттейді.  

 

Дамытуға мүмкін 

зерттеулер: 

 

Ӛзіндік күш 

және әрекет; 

кӛзқарастар, 

мотивация, 

тәуелсіздік; 

бақыт және 

жақсы ӛмір 



                            Әдіс- тәсілдер: 

1. Биопоэма 

2. Әңгіме жазу 

3. Time line 

4. Шығармаларды, мақалаларды талдау 

5. Құжаттарды талдау 

6. Күнделіктер жазу 

7. «АЛЖИР» мұражайына сапар 



                             Ӛнім:   Тарихи  мінездеме  

Жеке тұлға мен оның кӛзқарасы мен сенімінің қалыптасуына әсер еткен 

жағдай. 

• Тарихи тұлғаның алдына қойған мақсатына жетуіне мүмкіндік 

туғызған жеке қасиеттері ( зияткерлік, адамгершілік, қажырлылық) 

•  Қоғам мен мемлекетке оның қоғамдық істерінің пайдасы мен зиянын 

атаңыз. 

• Мақсатқа жетудегі әрекеті, құралы, әдісі. 

• Сіздің ойыңшаоның ұлы ісі қандай? Кімнің мүддесін кӛздегенін 

ойланып жауап беріңіз. 

• Оған берген ұлы адамдардың бағасы жӛнінде пікірлерін келтіріңіз. 

Тұлға қарама қайшылығы неде? 

• Қазақстан тарихында қаншалықты рӛл атқарды? 

• Сіздің ӛзіңіздің кӛзқарасыңыз қандай? Кӛзқарасыңызда қарама - 

қайшылық жоқ па? 

• Қорытынды жасаңыз. Жалпы тұлғаның прогессивтілігі неде? Ол кім? 

• Қорытынды:  

 



                                 Күнделік -ГРАСПС 

12 беттен тұрады, репрессияға ұшыраған адамның атынан 

сол кездегі тарихи оқиғаларға сүйене отырып, күнделік 

жүргізеді. 

G - мақсат: жаппай репрессиялау жылдары (1930-37 ж.) 

туындаған қарама-қайшылықтағы ӛмірін тиімді жеткізеді; 

R – рӛл: шаруа, зиялы қауым мүшесі, жұмыскер. 

A – аудитория: сол кезеңдегі қоғамға және сол уақыттағы 

белгілі бір мәселені (конфликтіні) кӛрсетуге бағытталған 

кӛзқарасын білдіреді; 

S – ситуация: бұл қарама-қайшылықтардан қандай сабақ 

аламыз (себеп-салдарын анықтау, мәселені тиімді шешу 

жолын ұсыну); 

P – ӛнім (продукт): күнделік 

S – студент ойы: мен бұл жұмысымды қалай жақсарта 

аламын? (Рефлексия). 



 

 

 

                                             Рефлексия 

Жұмыстың жақсы жақтары:  

- оқушыларға ӛздерінің білімдерін қолданып, алған жаңа 

білімдерін шығармашылықпен дамытуға мүмкіндік береді;  

-   оқушылар үздіксіз білім алуға ынталанады; 

Туындаған мәселелер: 

- жаңа бағдарлама бойынша тәжірибенің жеткіліксіз болуы; 

- бағалауды жүзеге асыруда қиындықтар туындады. 

- юниттерді уақыт жағын сәйкестендіру жағы қиындық 

келтірді. 

Болашақта неге кӛңіл аудару қажет? 

- уақыттың аздығына қарамай, шағын зерттеулер 

ұйымдастыру; 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Қолданылған әдебиеттер: 

 

1. Interdisciplinary teaching and learning in the Middle Years Programme 

Category 3 

2.«Орта мектеп бағдарламасы», Халықаралық Бакалавриат ұйымы, 

2014 жыл. 

3. Назарбаев Зияткерлік мектебінің сайты: http://nisa.edu.kz/  

4. «Негізгі мектеп бағдарламасындағы пәнаралық оқыту», («Middle 

Years Programme Fostering interdisciplinary teaching and Learning in the 

MYP» (2014 жыл) 

5. «Принциптерден тәжірибеге дейін» «MYP: From principles into 

practice» (2014 жыл)  
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