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Білім беру бағдарламасы 

бойынша жетекші маман 

PASCO Ғылым 



STEM туралы… 



STEM туралы… 

 



Технология туралы… 



Технология: не үшін қажет? 



“Егерде балаларды кешегі өткен білімге 
үйретсек, біз олардың болашағын ұрладық 
деген сөз.” 

Джон Дьюи 



“Балаларға білім беруде өзіңізге қолданылған 
әдісті қолданбаңыз. Себебі, олардың дүниеге 
келген заманы басқа”. 

Қытай мәтелі 



Технологиялар оқыту және оқу 

процестерін қалай жетілдіреді? 

Біздің компьютерлер 80 

жылдардан өзгеріп келеді, ал 

ақпараттық төңкеріс білім 

беруден басқаның барлығына 

әсер етті.  

Ол неліктен қазір өзгеруі тиіс? 



Технологиялар тиімдірек 

оқыту әдістерінің 

туындауына жағдай жасай 

алады 



“Мур заңы алты жолмен 
отыз жылдық сәтсіздікке 
әкелді: 

1. Мүмкіндіктер 
иллюзиясы 

2. Педагогикалық зигзаг 

3. Мурдың ғажайып ойы 

4. Оқу бағытының елесі 

5. Мур амнезиясы 

6. Технологияларға 
таңырқау.”    

 

Stephen C. Ehrmann, Ph.D., 
George Washington University 



Мүмкіндіктер иллюзиясы 

• Әр жаңа қадам нарықтық жолмен жаңа 
мүмкіндіктерді бірінші болып қолдану жарысы 

• Жаңа мүмкіндіктердің білім беру техологияларына 
қатысты болуы мәнсіз, себебі жаңа міндетті 
ресурстар әр алты ай сайын шығып отырады. 

• Нәтижесі: оларды қолдану ыңғайлы, әрі тиімді. 

• Тұрақтылық, жақсы жобаланған, тексерістен өткен 
және оңтайландырылған шешімдер маңыздырақ.  





“Көптеген жағдайларда технология қолданыстағы 
бағдарламаға кіріктірілген, яғни, біз дәл сол оқыту 
әдісін технологиялармен күрделендіреміз. Ал әдіс 
дәстүрлі болып қала береді. Мысалы: тақта орнына 
PowerPoint қолдану немесе презентация үшін 
проектор қолдану. Осылайша, технология білім беру 
практикасын өзгертпей, күрделендіреді.” 

Стив Рапапорт, 
Университет Калифорнии 



Тиімді білім беру бағдарламаны қолдану 
тәжірибесіне тікелей байланысты. Ал жаңа 
бағдарламаны қолданып үйрену үшін үш жыл 
керек. 

Жеткіліксіз кәсіби даму – оқушы үлгерімінің 
жаңа бағдарламаны қабылдағаннан кейін бір 
жыл ішінде нашарлауы. 
Оқу бағдарламасының жиі өзгеріп отыруы 
педагогикалық зигзагтың туындауына 
әкеледі. Мұнда оқытудың тиімділігі баяу өтеді 
немесе мүлдем болмайды.   

Оқу бағдарламасын өзгерту оқушы 
үлгерімінің қалпына келуіне 3-4 жылды талап 
етеді.   

Педагогикалық зигзаг 



• Әртүрлі бағдарламалар әртүрлі 
«ойлайды». 

• Әр «жаңа нұсқа» оған байланысты 
бағдарламалардың өзгерісіне 
әкеледі. 

• Технологиялық компаниялар осы 
мәселе бойынша АТ 
департаменттермен келісімге келе 
алмайды.  

• Көптеген мектептерде АТ 
департаменттері жоқ. 

• Білім беру технологиялары тым 
жаңа нәрседен қашық болу керек. 
Тексерілген сенімді 
бағдарламаларды қолданыңыз.  

Мурдың ғажайып ойы 



• Интерактивті 
технологияларды әзірлеу 
қарапайым қозғалыссыз 
суреттен бес есе артық. 

• Тұрақты ақылы қолдау 
көрсету деген бар. 

• Тұтынушылар басып 
шығарғаннан нұсқамен 
салыстырғанда электрондық 
нұсқаға аз төлегісі келеді! 

• Кіріс көлемі компанияларды 
уәждейді.  

Оқу бағытының елесі 
$250 

иллюстрация 

$2,500 
Видео 

$12,500 
Бағдарламалық жасақтама 



 
• Адамдар болашақ кедергілерге төтеп 

беруі үшін өткен қиындық туралы 
ұмыту қасиетіне ие. 

• Мур амнезиясы «біз мұны енді 
қайтып жасамаймыз» деген 
сөздердің неліктен соңғы сөздер 
болып табылатынын түсіндіреді. 

• «Интуитивті» бағдарламалық 
жасақтама деген түсінік жоқ. Кім үшін 
интуитивті? Бағдарламалаушы үшін 
бе? 

• Мұғалімдерді жаңа технологияларды 
тиімді пайдалануға даярлау нәтижені 
анықтаудағы ең маңызды фактор 
болып табылады.  

Мур амнезиясы 



•Орта мектепте 
қолданылатын физика 
оқулығы 1980 жылы 
жазылған, тек азғантай 
өзгерістері бар. 
•Қазіргі уақытта Палм 
құрылғысын қолданатын 
адам жоқ. 
• Шынайы инновация білім 
беру процестерінің 
реинжинирингінде, дайын 
технологияларда емес. 

Технологияларға таңырқау 
Жақсы ғалым -
бірегей идеялары 
бар адам. Ал жақсы 
инженер, ол 
әзірлеумен 
айналысатын, 
минималды 
идеялармен жұмыс 
істейтін адам. 
Инжинирингте бас 
әнші болмайды. 

Фриман Дайсон 



Жеке өзара әрекеттестік 

Визуализациялау 

Ағымдағы уақыттағы  

кері байланыс 

Мағынасын құрастыру 

Өзін-өзі бағалау 

Түрлі перспективалар 

Контентпен  

қамтамасыз ету 

Технологиялар 

тиімдірек оқыту 

әдістерінің 

туындауына жағдай 

жасай алады 



Бұл күрделі идеяның мәнін қаншалықты 
тез анықтадыңыздар? 
 
Мұнда Сізге технология қалай көмектесті? 



Анимация және 
визуализациялау 
түсінікті 
қалыптастыруда
ғы ең жақсы 
құралдар болып 
табылады. 



Жеке өзара әрекеттестік 

Визуализациялау 

Ағымдағы уақыттағы  

кері байланыс 

Мағынасын құрастыру 

Өзін-өзі бағалау 

Түрлі перспективалар 

Контентпен  

қамтамасыз ету 



Білім беру жүйесін кешегі 
технологияларға негіздеу керек – тым 
жаңа нәрседен қашық болыңыздар. 

Компьютерлер мен планшеттерді тиімді 
қолдану бойынша бағдарлама әзірлемей 
тұрып, оларды сатып алмаңыздар. Себебі, 
олар өзектілігін жоғалтуы мүмкін. 

Технологияларға кететін шығынның 
КЕМІНДЕ 50% оқыту мен бағдарламаларға 
жұмсалуы тиіс. 



Рахмет! 

д-р Том Хсу 

thsu@pasco.com 

tinyurl.com/PascoTGs 
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