
ұжымына үлкен жауапкершілік 
жүктейді. 

«Балбұлақ» бөбекжайында 
үнемі білімдері мен біліктерін 
жетілдіріп, заман талабына сай 
тәжірибелерді қолданатын, кез-
келген іске шығармашылық тұрғыдан 
келетін педагог-мамандар еңбек 
етеді. Бөбекжайдың компьютерлік 
сауаттылыққа үйрету мұғалімі 
Айгүл Алигазиева Республикалық 
«2014 жылдың Үздік педагогі» иегері 
атанып, 

«Білім беру ұйымының Үздік педа-
гогы» төсбелгісімен марапатталуы 
осының дәлелі болса керек. Сол 
сияқты бөбекжай тәрбиешісі Ай-
дана Сагидуллина да бірнеше жыл 
бұрын Қазақстан Республикасы Білім 
және Ғылым Министрлігінің «Ең 
үздік әзірленген флипчарт-сабақтар» 
республикалық байқауының 
І дәрежелі дипломының иегері атануы 

Осыдан он жыл бұрын Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың қатысуымен 

бүлдіршіндерге есігін айқара ашқан 
бөбекжайда бүгінгі күні 280 сәби 
тәрбиеленеді. Бөбекжай педагог-
тары болса жаңа заманның озық 
ойлы ұрпағын тәрбиелеу мақсатында 
«Жаңа технологиялар мен білім 
беретін оқу бағдарламаларын мек-
тепке дейінгі ұйымда апробация-
дан өткізу» тақырыбында ашылған 
республикалық тәжірибе алаңында 
білімдерін шыңдап, біліктіліктерін 
арттырып отырады. Елімізде білім 
беру мен ғылымды дамытудың 
2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру мақсатында «Балбұлақ» 
бөбекжай базасында «Бәрін білгім 
келеді!» интеллектуалдық да-
мыту зертханасының аясында 
«Балалардың логикалық ойлау 
қабілетін интеллектуалдық ой-
ындар арқылы үш тілде дамыту» 
тақырыбында облыстық тәжірибе 
алаңы құрылып, жұмыс істеуде. 
Осының өзі бөбекжайдың ұстаздар 

Жаңа заманның бүлдіршіндерін 
тәрбиелейді

білім беру жүйесінің 
жаңартылған мазмұны 
мектеп оқушыларын ғана 
емес, бүлдіршіндерді 
де жаңашыл бағытта 
оқытып, жаңа талапқа сай 
тәрбиелеуді талап етеді. 
батыс Қазақстан облысы, 
Орал қаласындағы №34 
«балбұлақ» бөбекжайы 
жаңа заман бүлдіршіндерін 
оқыту мен тәрбиелеуде осы 
бағытты ұстанады. 

батыС ҚазаҚСтан ОблыСы

да ұжым үшін үлкен абырой болғаны 
рас. Бөбекжай педагогтары жыл 
сайын республикалық байқаулар мен 
марапаттардың тұғырынан түскен 
емес. Өткен жылы да бөбекжайдың 
орыс тілі мұғалімі Насипканым 
Каженова Қазақстан Республикасы 
«Дарын» республикалық ғылыми-
тәжірибелік орталығы ұйымдастырған 
«Педагогикалық идеялар фестивалі» 
республикалық байқауының ІІІ орын 
жүлдегері атанды.

Бөбекжайда осындай жүйелі 
жұмыстар жүргізу нәтижесінде 
директор Әсем Айтқалиева мен 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
Мөлдір Елешова 2017 жылы Алма-
ты қаласында өткен республикалық 
“Үздік авторлық бағдарлама” 
конкурсының жеңімпазы атанып, 
абыройымызды тағы бір асқақтатты. 

Қоғамның қазіргі даму кезеңінде 
мектепке дейінгі мекемелерінде 
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білім мен тәрбие беру үрдісін техно-
логияландыру – өзекті мәселенің бірі. 
Осы орайда бөбекжай педагогтары 
тәрбиелеу мен оқытудың сапасын 
арттыру мақсатында инновациялық 
білім берудің түрлі әдіс-тәсілдерін 
пайдаланады. Атап айтар болсақ, 
дамыта оқыту, ақпараттық 
коммуникативтік технологиялар, 
жобалап оқыту технологияларын 
енгізу арқылы, АРТ емдеу, Монтес-
сори әдістемесінің элементтерін 
қолданады.    

Инновациялық технологиялар-
ды пайдалану мен электронды 
дидактикалық ресурстарды құрудың 
әдістерін меңгеру, интерактивтік 
жабдықтарды пайдалана отырып 
ұйымдастырылған оқу қызметтерін, 
сондай-ақ балалармен жүргізілетін 

Бөбекжай топтарындағы 
SMART Board тақтасы және 
ақпараттық орталықтағы 
интерактивті тақтаның 
көмегімен балаларға жаңа 
технологияны меңгертуге мол 
мүмкіндік жасалған. Оқыту-
тәрбиелеу жұмыстарында 
«Ақылды балапан» 
интерактивті оқу-танымдық 
кешені, «Крошка-кролик» 
интерактивті кешені, «Фан-
тазёры МУЛЬТИтворчество» 
бағдарламалы–әдістемелік 
кешені, «Графика» аспабы, 
«Электронды қазақ үйі» пай-
даланылады.

барлық шараларды жоспарлау 
және ұйымдастыру педагогтарға 
тәрбиелеудің нақты міндеттерін 
шешуге көмектесіп, бөбекжай 
бүлдіршіндерінің танымдық 
белсенділігін, ынтасын арттырды.

Педагог шеберлігінің жоғары 
деңгейі, тұрақты педагогикалық 
нәтиже беретін тәрбие және оқыту 
жүйесі -педагогикалық тәжірибемен 
сипатталады.

Әр педагогтың іс –тәжірибесі –
бұл педагогикалық ғылымының 
жетістіктерін қолданып жұмыс жасап 
жатқан білім беру ұйымдарының 
тәжірибесі деуге болады.Осы орайда 
біздің №34 «Балбұлақ» бөбекжайы 
педагогтарының 2014-2017 оқу 
жылдары аралығында тәжірибе 
алаңы ретінде инновациялық 

жобалар, әдістемелік құралдар 
құрастырып, өзге мектепке 
дейінгі ұйым педагогтарымен озат 
тәжірибелерімен бөлісуде. Үдемелі 
инновациялық технологиялар мен 
жаңа бағдарламаларды арқау еткен 
осы тәжірибелер қала және облыс 
көлемінде бекітіліп, барлығы 13 іс-
тәжірибе таратылды. 

Сондай-ақ үш жылғы тәжірибе 
нәтижесінде Ә. Айтқалиева, А. Еле-
шова, А. Сагидуллина, Н. Каже-
нова, М. Елешова, А. Куспанова, 
А. Курманкулованың авторлығымен 
«Балалардың логикалық ойлау 
қабілетін интеллектуалдық ойындар 
арқылы үш тілде дамыту» құралы 
құрастырылды.

Ізденіс, жемісті еңбек біздің 
қоғамда қай қай кезде де бағаланып 
келген. «Балбұлақ» бөбекжайының 
дәстүр мен инновацияны 
ұштастырып, тәрбие берудің жаңа 
үлгісін, тәжірибесін қолдануы да 
БҚО Білім басқармасы тарапынан 
лайықты бағаға ие болып, қатарынан 
соңғы үш оқу жылында «Жаңа 
инновациялық технологияларды 
енгізген үздік мектепке дейінгі ұйым» 
номинациясымен марапатталды.

Мөлдiр ЕлЕшова

аннОтаЦиЯ
В статье рассказывается об одном 

из лучших дошкольных учреждений 
области – детском саде «Балбұлақ»  
г. Уральска.
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