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Қазақстан мәнмәтінімен 
таныстыру 

 Шектеулі пост-отарлық (Кеңестік) тілді оқу мәнмәтіні 

 

 Жартысынан азы қазақ тілінде еркін сөйледі 

 Қазақ тілінің қайта өркендеуі (1991)  

 

 Үш тілде білім беру (Қазақ, орыс және ағылшын тілдері) 
2007 

 

 Орыстанған қаланы таңдау – Университет 
қоғамдастығынан еріктілер тартылды (кампуста тұратын 
және кампустан тыс жерде тұратындар) 

 



Зерттеу аймағы 

 Мультисауаттылық бойынша 
материалдардың жетіспеушілігі 

 Сауаттылық әлеуметтік-мәдени үрдіс ретінде 
емес, өнім ретінде 

 Ата-аналарды тартудың жетіспеушілігі 

 

 Мақсаты: 

    Қазақтың дәстүрлі өнегелі оқиғаларына 
негізделген әлеуметтік сауаттылық іс-
шаралары арқылы белсенді оқу және 
қоғамға қатысуды қалыптастыру. 

 

 



Әдебеиттік шолу 

  Әлеуметтік сауаттылық тәжірибесіндегі отбасы 
рөлі 
 

 Оқылым және жазылым сауаттылығынан гөрі 
мультисауаттылық және мультимодальдылық   

 

 Оқу үрдісі қоғамдастығы, ата-аналардың ғана емес, барлық 
қатысушылардың 

 

 Белсенді технологияларға қарсы пассивті технологиялар 
(планшеттер оқу мүмкіндіктері мақсатында 
қолданылмайды) 

  



Зерттеу мәселесі 

1) Әлеуметтік-мәдени тәжірибеге және көптілділікке 
қатысты хабардарлықтың артуы қоғамдастықтың бұл 
әрекетке қатысуын арттыра алады ма? 

2) Оқу қоғамын құруға қандай факторлар әсер етеді? 

 

 Критерийлер –  Астана тарапынан емес, ата-аналардың 
біреуінің ұлты қазақ болу керек (Қазақстандық емес), отарлық 
қатысушылар болмауы керек (Орыс ұлтты қатысушыны 
қабылдамауы мүмкін деген мағынада). 

 



Әдістер және әзірлеме 

Зерттеу тобы – әр зерттеушіде тақырыптық зерттеу отбасы болды – 5 
магистратура студенті, 5 қазақ тілді және қазақ мәдениетін ұстанатын 
оқытушылар және 1 ұйғыр Лингвисті 

Әзірлеме 

 Қатысушылар саны – 5 тақырыптық зерттеу отбасы 

 Зерттеу орны – демалыс күндері, кампустағы қоғамдық орындар 

Мәліметтерді жинау құралдары 

 Сессияның алдында және кейін сауалнама жүргізу, бақылау, сапалы бетпе-
бет сұхбаттары, видеоға түсіру (смартфондар, планшеттер) 

 Сұхбат барлығы 20 сағат уақытты алды (түскі асты есептегенде 5 сағаттан 
тұратын 4 сессия) 

Мәліметті талдау 

 Командамен мөлшерлеу 

 



Әлеуметтік-мәдени тәжірибеге және 
мультисауаттылыққа қатысты хабардарлықты 

арттыру 

 Сауаттылық дағдыларын қабылдау 

1-сессия Тақырыбы – Әлеуметтік сауаттылық 
іс-шаралары 

«Шалқан» әңгімесін интерактивті режимде 
көптілді етіп жаңғырту  

Ойын – қоғам көмегімен (шаштараз, хатшы, 
күзетші, дүкенші, даяшы) 

Әңгіме кейіпкерлері бойынша жасалған 
қуыршақтар  

Зерттеу тобы барлығын планшетке, телефонға 
видеоға түсірді, артынан ата-аналар да қосылды. 

Алдын-ала тестілеу 

 Көбі оқу ойындар мен әндерден тұрады деп 
ойламаған 

 Барлығы мультисауаттылықтың неден 
тұратыны туралы хабардар емес 

Кейінгі тест 

 Барлығы өз балаларының сауаттылық 
дағдыларына вебсайттар, ойындар және 
өнер әрекеттерін қолдану арқылы көбірек 
араласады 

 Технология және оқуды қабылдау 

2-сессия Тақырыбы – видеолар, фильмдер, 
әндер, өнер және қолөнер 

Мультимодальдылықты баса айту үшін Gruffalo 
қолдану 

 Видео көргеннен кейін Gruffalo әңгімесіне сәйкес 
маскалар әзірлеп, қимылдар көрсетіп, ән 
айту 

Алдын-ала тестілеу 

 Тек 4 ТЗО оқушыларында спутникті 
теледидар болды, 1-4, 5 ТЗО орыс тілді 
немесе жергілікті теледидар болды 

 Барлық ТЗО күнделікті құрылғыларды 
қолданды (планшет, телефон) 

Кейінгі тест 

 Мобильді құрылғыларды қолдану факторы 
ақша болып табылады 

 Технологияны оқуда пайдалануды түсінудегі 
кемшілік 

 

 

 

 



 

 

Бала оқуына қатысушылардың 
рөлі 

3-сессия Тақырыбы- Тарихи әңгімелер – 

ноутбуктер мен мобильді телефондарды 
пайдаланып әңгіме құрау. 

Алдын-ала тестілеу 

Тек 1 ТЗО № 4 өз балаларының оқуына 
белсенді қатысты 

 

Кейінгі тестілеу – Сапалы бақылаулар 

-оқу қоғамын құруға көмектесу үшін 
түсірілген видеоны басқа ата-аналарға 
тарата бастады 

 

 

 

 Белсенді оқуды қабылдау 

4-сессия Тақырыбы – Дәстүрлі фольклер –
манганы пайдалана отырып, қайта әзірлеу 

Түпнұсқаны анағұрлым заманауи нұсқаға 
айналдыру үшін Алдар-көсе және Шолпакты 
қолданды 

Алдын-ала тестілеу 

 Қатысушылардың 93 пайызы технологияны 
белсенді және пассивті қолдану туралы 
білмеген.  

 87 пайызы өз балаларына видео, фильм және 
телевизиялық шоуды тамашалатқан.  

 (4 ТЗО) технологияны қолданып, өз 
балаларымен қарым-қатынаста болған 

Кейінгі тест 

 Қатысушылардың 100 пайызы балаларының 
оқуына қалай белсенді қатысуға болатыны 
жайында білмегендіктерін айтты, бірақ 
барлығы белсендірек болғандарын қалады 

 



Талқылау 

Оқу қоғамындағы рөлі 

Сауаттылықты оқуға ата-аналардың араласпауынан ата-
аналардың/ қамқоршылардың қатысуымен өтетін оқуға 
өзгерді 

Бастапқыда ата-аналар бұл үрдіске қатысқылары келмеді 

 

 



Талқылау 

 Алғашқы сауаттылыққа оқу кезіндегі өздерінің қатысуы 
қаншалықты маңызды екендігін түсінбегендіктерін 
айтты.  

 Мобильді телефондарды және планшеттерді қолдану 
арқылы ақпарат көздерін жасай бастады – хабардарлық 
артты  

 

 



Қорытынды 

Оқу қоғамын қалыптастыруға әсер ететін 
факторлар 

Көптілді оқу үрдісінде технологияны белсенді қолдану  

Оқу қоғамының қалыптасуына мүмкіндік болу үшін  ата-
аналардың тартылуы 

 

Осы әлеуметтік сауаттылық іс-шарадан 6 ай өткеннен 
кейін балалар бізбен әлі де байланыста болуға тырысты 

Хеллоуин сияқты бірнеше қоғамдық іс-шара өткіздік  

Бұл шаралар кезінде қазақ балалары қатысты, олар өзара 
әрекетте болуға және белсенді қатысуға тырысты 
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