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1. САБАҚТАН ТЫС ЖҦМЫСТЫҢ
ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҦНДЫЛЫҚТАР
НЕГІЗІНДЕ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ
ЖҤЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1. «Сабақтан тыс жҧмыс» ҧғымы
Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау
педагогика ғылымында «сабақтан тыс іс-әрекет» ҧғымы ҧзақ
уақыт бойы жеке-дара болмағанын және «сыныптан тыс
жҧмыс», «сабақтан тыс жҧмыс» және «сабақтан тыс ісшаралар» сияқты ҧғымдармен анықталғанын кӛрсетеді. Ӛткен
ғасырдың 60-90 жылдары аралығында аталған әдебиеттерде
тек «сыныптан тыс жҧмыс» ҧғымы қолданылды. «Сыныптан
тыс жҧмыс – бҧл оқушылардың білімін, іскерлігін, жеке
қабілеттерін дамыту, дағдыларын кеңейту және тереңдету,
сондай-ақ олардың демалысын орынды ҧйымдастыру ҥшін
ӛткізілетін ҧйымдастырылған және мақсатты сабақтар» [1].
Авторлардың кӛпшілігі сыныптан тыс жҧмыс – бҧл
сабақтан тыс уақытта оқу жоспарынан және міндетті
бағдарламадан тыс мҧғалімдер мен оқушылар ҧжымы немесе
қосымша білім беру мекемелерінің педагогтері мен
оқушылардың ерікті негізде, міндетті тҥрде оның барлық
қатысушыларының мҥдделерін ескере отырып, тәрбие
процесінің ажырамас бӛлігі бола отырып жҥзеге асырылатын
оқу-тәрбие ҥдерісі деп санайды.
ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап педагогика
ғылымында «сабақтан тыс іс-әрекет» ҧғымы қолданылды,
бірақ кӛбінесе ол сыныптан тыс жҧмыстармен анықталды.
«Сабақтан тыс жҧмыс – мектептің оқу-тәрбие процесінің
қҧрамдас бӛлігі, оқушылардың бос уақытын ҧйымдастырудың
бір тҥрі. Сабақтан тыс (сыныптан тыс) жҧмыстың бағыттары,
формалары мен әдістері іс жҥзінде балаларға қосымша білім
берудің бағыттарымен, формаларымен және әдістерімен
сәйкес келеді [2].
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Сабақтан тыс жҧмыстар Кеңес Одағы кезеңінде
мектептерде тҥрлі ҥйірмелер, әуесқой топтар, ҥгіт-насихат
топтары белсенді тҥрде қҧрыла бастаған кезде қарқынды
дамыды. Атақты педагогтер А. С. Макаренко, С.Т.Шацкий, В.
Н. Сорока-Росинский және басқа мҧғалімдер сабақтан тыс
жҧмыстарды еріктілік, белсенділік қағидаттарына негізделген
жеке тҧлғаны тәрбиелеудің ажырамас бӛлігі ретінде
қарастырды [1].
Сабақтан
тыс
іс-әрекетке
«Терминологиялық
педагогикалық сӛздікте» И.З.Гликман мынадай анықтама
береді:«Сабақтан тыс іс-әрекет– оқушылардың мектептегі ісәрекетінің бір бӛлігі. Бҧл оқушылардың ӛзіне-ӛзі қызмет
кӛрсету еңбегі, олардың ҥйірмелер мен спорт секцияларына,
конкурстарға, олимпиадаларға, пікірталастарға, мектеп және
сынып кештеріне, ойындар мен жорықтарға қатысуы,
кітапханадағы сабақтар. Мҧғалімдер ҧйымдастыратын және
бағыттайтын бҧл әрекет мектеп оқушыларын тәрбиелеудің
маңызды қҧралы болып табылады» [3].
Бірқатар зерттеушілер (И.Я.Лернер және т.б.) сабақтан
тыс жҧмыстарды «сыныптан тыс жҧмыстар» деп атайды және
оны мектеп ҧжымын ҧйымдастыру мен дамытудың бірыңғай
мақсатты, ҧзақ мерзімді бағдарламасына негізделген
салыстырмалы тҥрде жабық білім беру жҥйесі болып
табылатын біртҧтас педагогикалық процестің ажырамас бӛлігі
ретінде қарастырады. Сыныптан тыс жҧмыстың сабақтағы ісәрекеттен айырмашылығы – бҧл жҧмыс тҥрінің ӛзіне тән
маңызды ерекшеліктеріне байланысты, барлық оқушы ҥшін
міндетті емес және оқушылардың бос уақытын мақсатты
ҧйымдастырудың бір тҥрі болып табылатын іс-әрекет.
Ю. К. Бабанский
сыныптан
тыс
жҧмыстарды
оқушылардың білімін тереңдетіп, дағдыларын дамытуға,
қызығушылықтары мен қабілеттерін қанағаттандыруға және
дамытуға мҥмкіндік беретін, балалардың саналы демалысын
қамтамасыз етуге ықпал ететін арнайы ҧйымдастырылған
сабақтан тыс іс-шаралар ретінде қарастырады [4]. Осы
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анықтама тереңірек мағынаға ие деп айтуға болады, себебі
автор сыныптан тыс жҧмыстар білім мен дағдыларды
тереңдетуге,
оқушылардың
қызығушылықтары
мен
қабілеттерін қанағаттандыру арқылы оқушылардың бос
уақытын толтыруға бағытталғанын айтады.
Сыныптан тыс жҧмыстарды белгілеу ҥшін «сабақтан
тыс», «оқудан тыс», «мектептен тыс тәрбие жҧмысы» тәрізді
бірқатар ҧғымдар қолданылады. Бҧл ҧғымдардың қайсысын
алсақ та, олардың барлығы негізінен бірдей нәрсені білдіреді,
яғни балалардың бос уақытындағы іс-әрекетін ҧйымдастыру.
«Сабақтан тыс», «аудиториядан тыс» және «оқудан тыс
тәрбие жҧмысы» терминдерін сабақтан немесе оқу уақытынан
тыс ӛткізілетін оқушылармен тәрбие жҧмысының барлық
тҥрлері мен нысандарын қамтитын неғҧрлым кең және
сонымен қатар синонимдер ретінде қарастыруға болады.
Осылайша, сабақтан тыс іс-шаралар – педагогикалық
ҧжымның психологиялық-педагогикалық басшылығы арқылы
мектеп оқушылары мен ересектердің ерікті, саналы тҥрде
бағытталған, әуесқойлық және шығармашылық іс-әрекетінің
ҥдерісі.
Сабақтан
тыс
іс-шаралар
бҥгінде
негізінен
жасӛспірімдердің бос уақытын мазмҧнды ҧйымдастырып,
(мерекелер, кештер, дискотекалар, саяхаттар)
ӛзін-ӛзі
басқаруға және әлеуметтік пайдалы қызметке, балалардың
қоғамдық бірлестіктері мен ҧйымдарына қатысуы ҥшін
сыныптан тыс уақытта білім алушылар тобымен
ҧйымдастырылатын іс-шаралар ретінде тҥсіндіріледі. Бҧл
жҧмыс педагогтерге ӛз шәкірттерінің мҥмкіндіктері мен
қызығушылықтарын анықтауға, оларды іске асыруда балаға
педагогикалық қолдау кӛрсетуіне мҥмкіндік береді [1].
Сабақтан тыс іс-әрекет бір сынып оқушыларының
немесе оқу параллелі ҥшін бейресми қарым-қатынасы ҥшін
жағдай жасауға бағытталған, оның айқын тәрбиелік және
әлеуметтік-педагогикалық бағыты мен мақсаттары (пікірталас
клубтары,
қызықты
адамдармен
кездесу
кештері,
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экскурсиялар, театрлар мен мҧражайларға барып, соңынан
талқылау, әлеуметтік маңызды істер, еңбек акциялары) айқын
болып келеді. Бҧл жҧмыс оқушылар ҧжымы мен
оқушылардың ӛзін-ӛзі басқару органдарын қҧру мақсатында
сыныпта, оқушылар мен сынып жетекшісі арасында
тҧлғааралық қатынастарды ҧйымдастыруға жақсы мҥмкіндік
береді. Сыныптан тыс жҧмыстар барысында оқушылардың
жалпы мәдени қызығушылықтарының дамуын қамтамасыз
етуге, эстетикалық тәрбие мәселелерін шешуге ықпал етуге
болады.
Оқудан тыс іс-әрекет балаларға әлеуметтік тәрбие беруде
тиімді қҧрал болып табылады, ӛйткені оның әртҥрлі болуы
адам ӛмірінің барлық салаларын игеруге кең жол ашады,
балалардың танымдық қызығушылықтарын жҥзеге асыруына,
әртҥрлі шараларды шығармашылықпен ҧйымдастырып,
ӛткізуге мҥмкіндік береді. Іс жҥзінде, кӛбінесе, ӛкінішке орай,
сабақтан тыс іс-шаралар ӛмірлік тәжірибе алу ҥшін емес,
демалу мен ойын-сауық ҥшін кеңістік ретінде қарастырылады.
Сабақтан тыс іс-әрекеттегі оқушының жеке басының
әлеуметтік тәрбиесі, егер білім беру іс-әрекетінің мақсаты,
міндеттері, мазмҧны, формалары, әдістері мен шарттары
сақталған жағдайда ӛте тиімді екендігі дәлелденген.
Жаңартылған білім мазмҧнына сәйкес сабақтан тыс ісшаралар мектептегі білім берудің міндетті қҧрамдас бӛлігі
болып табылады. Сабақтан тыс іс-әрекеттердің арқасында
оқушылардың қоғамдағы ӛмірге қажетті әлеуметтік
тәжірибеге қол жеткізуі, ғылыми дҥниетаным мен
қҧндылықтар жҥйесін қалыптастыру ҥшін, олардың жанжақты дамуы мен әлеуметтенуі ҥшін жағдайлар жасалады.
Орысша-қазақша тҥсіндірме сӛздіктің педагогикаға
арналған бӛлімінде сабақтан тыс жҧмысқа мынадай анықтама
берілген: «Сабақтан тыс жҧмыс – мектептің сабақтан тыс
уақытта оқушылардың білімін, іскерлігін, дағдысын кеңейту
және тереңдету ҥшін, дербестігін, дара қабілеттерін дамыту
ҥшін, сонымен бірге олардың қызығушылықтарын
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қанағаттандыру және бос уақытын белсенді, саналы ӛткізуді
қамтамасыз
ету
ҥшін
оқушылармен
жҥргізілетін
ҧйымдастырылған және мақсатты бағыттағы сабақтар» [15].
Сонымен, сабақтан (оқудан) тыс жҧмыс –
мҧғалімдердің, сынып жетекшілерінің бағыттаушы рӛлінің
арқасында, кӛбінесе оқушылар ҧжымында белсенді және
ӛздерін-ӛзі басқару негізінде, сыныптан тыс жҥргізілетін
сабақтар. Оқудан тыс іс-әрекет – білім алушылардың
жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде ҥйлесімді зияткерлік
және рухани-адамгершілік дамуын қамтамасыз ететін
тәрбиелеу
мен
оқыту
жҥйесінің
инновациялық
қҧрамдастарының бірі. «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік
білім беру бағдарламасына сәйкес ол тҧлғаның руханиадамгершілік дамуына бағытталған мектептегі білім беру
ҥдерісінің ажырамас қҧрамдас бӛлігі болып табылады. «Ӛзінӛзі тану» бағдарламасының арқасында тәрбие ісі білім беру
әрекетінің барлық тҥрлерін қамтитын білім беру миссиясы
ретінде қарастырылады.
Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетке белсенді
қатысуына қол жеткізуге мҥмкіндік беретін негізгі
педагогикалық жағдайлар:
 балалардың әртҥрлі әрекетпен айналысуына бағыт
беретін жеке тҧлғаға бағытталған ақпараттық қамтамасыз ету;
 оқушылардың ӛздері сабақтан тыс іс-әрекеттерін
жоспарлауы;
 мҧғалімдердің оқушыларды сабақтан тыс іс-шараларға
тарту процесін басқаруға дайындығы.
Сабақтан тыс іс-шаралар оқушылардың мҧғалімдер
және ата-аналармен бірлесе отырып жҥзеге асыратын барлық
іс-әрекеттерінің жиынтығы болып табылатындықтан, мектеп
оқушыларына рухани-адамгершілік тәрбие беру мәселелерін
шешуге ҥлкен мҥмкіндіктер береді. Тәрбие мен оқыту
жҥйесінің осындай сабақтан тыс іс-шаралар компонентінің
ерекшеліктері адамның отбасында, ҧжымда, қоғамда сәтті
жҥзеге асырылуының, ӛзін-ӛзі анықтауы, ӛзін-ӛзі тануы, ӛзін8

ӛзі тәрбиелеуі және ӛзін-ӛзі жетілдіруінің шарты бола отырып,
білім алушылардың
адамгершілік қасиеттерін, қоғамға
қызмет ету дағдыларын дамытуға бағытталған кең ауқымды
іс-шараларға жол ашады.
Сабақтан тыс іс-шаралар оқушылардың бейресми
қарым-қатынаста, клубтарда, ҥйірмелерде, әуесқойлық
бірлестіктерде және қоғамға қызмет етуде әртҥрлі мҥдделерін
қанағаттандыруға септігін тигізіп, кӛмектеседі. Сабақтан тыс
іс-шаралар, сондай-ақ сабақтар шеңберіндегі оқу іс-әрекеттері
негізгі білім беру бағдарламасын игеру нәтижелеріне қол
жеткізуге бағытталған.
Сабақтан тыс іс-әрекеттің ерекшелігі – оның кӛмегімен
оқушылар белгілі бір білімді игеріп қана қоймай, адамдармен
және ақпаратпен қалай әрекет етуді, ойлауды, ӛзара
әрекеттесуді және т.б. ҥйренуі керек. Бҧл руханиадамгершілік, әлеуметтік, зияткерлік, мәдени, сауықтыру және
басқа да бағыттар. Осы бағыттарды ескере отырып
ҧйымдастырылған сабақтар мектептегі білім беру процесінің
маңызды элементі болып табылады. Бҧл сабақтардың
мазмҧны оқушылардың және олардың ата-аналарының
тілектерін ескере отырып қалыптасады және әртҥрлі
ҧйымдастыру формаларының кӛмегімен жҥзеге асырылады.
Сабақтан бос уақытта білім алушылар демалысын
ҧйымдастырып қана қоймай, сонымен қатар белгілі бір пәнді
тереңдетіп оқуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға
ықпал ететін әрекет тҥрлерін де таңдайды. Оқудан тыс ісәрекетте қоршаған адамдар мен табиғатқа пайда әкелуге
бағытталған игі істер жасау ерекше маңызды.
1.2. Жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде білім
алушылармен сабақтан тыс жҧмыс жҥргізу
Жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде білім
алушылармен сабақтан тыс жҧмыс жҥргізу оқу-тәрбие
ҥдерісінде ерекше орын алады. Осыған орай, жҥзеге
асырылатын негізгі әрекет – әртҥрлі іс-шараларда (зияткерлік,
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кӛркемдік, спорттық, ҧйымдастырушылық, кӛркемдік, әдеби
және т.б.) оқушылардың ӛз мҥмкіндіктерін кӛрсетіп, іске
асыруы мҥмкін болатын кеңістікті қамтамасыз ету ҥдерісі
болып табылады.
Білім алушылар ӛздерінің шығармашылық және
ҧйымдастырушылық
жобаларын
жҥзеге
асыруда
мҧғалімдердің қолдауымен әртҥрлі жастағы топтардың
бастамашылары және ҧйымдастырушылары ретінде ӛз
кҥштерін сынап кӛреді.
Олар ҥшін әртҥрлі сынып оқушылары мен педагогтердің
бірлескен жобалау кеңістігі ретінде қалыптасатын әлеуметтік
маңызды тәжірибені игеру ӛзекті болады. Осылайша,
оқушылар ӛздерінің идеялары мен амал-тәсілдерін мҧғалімдер
ҥшін қолайлы нысандарда қолдана бастайтын кеңістіктер
қҧрылады, мҧғалімдер бҧл идеялардың шешімін тауып,
жҥзеге асырылуы сабақ барысында емес, адами қарымқатынастардың, адамның тәжірибесі мен іс-әрекетінің негізін
қҧрайтын, сондай-ақ басқа оқушылар тартылған жағдайларда
басқара алады.
Бҧл еңбекте қарастырылатын мәселенің ерекшелігі – бҧл
тек сабақтан тыс іс-әрекет қана емес, сонымен бірге оны
«Ӛзін-ӛзі
тану»
рухани-адамгершілік
білім
беру
бағдарламасымен интеграциялау процесі. Мҧның мәнісі, ең
алдымен, жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде білім беру
жҥйесін жетілдіруге ықпал ететін барлық іске асырылатын
істердің мазмҧнында.
Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекеті – білім
алушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі мен әлеуметтену
міндеттерін шешу ҥшін мҥмкін және орынды болатын барлық
іс-әрекеттерін (оқудан басқа) біріктіретін ҧғым. Бҧл ретте
баланың мектепте қолайлы бейімделуін қамтамасыз ету;
оқушылардың оқу жҥктемесін оңтайландыру; білім
алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеру маңызды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру
жағдайындағы тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздерінде»
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жалпыадамзаттық және ҧлттық қҧндылықтар тҧтас
педагогикалық процестің ӛзегі бола отыра, тәрбие
жҧмысының барлық бағыттары арқылы ӛтеді. Әрбір бағыт
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының қоғамдық сананы
жаңғыртудың барлық негізгі бағыттарын ескере отырып
жҥзеге асырылады. Атап айтқанда:
1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық
тәрбие, қҧқықтық тәрбие.
2. Рухани-адамгершілік тәрбие.
3. Ҧлттық тәрбие
4. Отбасы тәрбиесі.
5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие.
6. Кӛпмәдениетті және кӛркем-эстетикалық тәрбие.
7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі.
8. Дене тәрбиесі, салауатты ӛмір салты [12].
Осы бағыттардың әрқайсысының сипаттамасында
мақсаттар, іске асыру тетіктері, даму мҥмкіндіктері, негізгі
әрекеттер кӛрсетіледі. Тәрбиенің мақсаттары мен тәрбие
жҧмысының міндеттері білім беру процесінде, сабақтан тыс
және бос уақытта іске асырылады.
Тәрбие жҧмысын іске асыру тиімділігінің ӛлшеуіші
ретінде тҧлғаның қоршаған әлемге, қандай да бір
қҧндылықтарға және қоғамдық қҧбылыстарға қарымқатынастардан байқалатын критерийлер ҧсынылады.
Дегенмен де, «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік білім
беру бағдарламасының (2018 жылғы 29 қыркҥйектегі № 522
бҧйрық) бекітілуімен «Рухани-адамгершілік тәрбие» бағыты
басқа да бірқатар бағыттармен бірге санамалана алмайтыны
айқын бола тҥседі. Бҧл рухани-адамгершілік бағыты тәрбиенің
негізгі, жҥйе қҧраушы бағыт болады.
Мҧны былайша тҥсіндіруге болады: оқудан тыс ісәрекет білім алушылардың ҥйлесімді зияткерлік және руханиадамгершілік дамуы -
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1) білім беру салалары мазмҧнының қҧндылық әлеуетін
ӛзектендіру;
2) қосымша білім беру және оқудан тыс іс-әрекет
мазмҧнының рухани-адамгершілік аспектісін кҥшейту;
3) білім беру ҧйымдарының қоғамдық ҧйымдармен,
шығармашылық одақтармен жеке адамның руханиадамгершілік дамуы мәселелері бойынша ӛзара іс-қимылын
жандандыру арқылы тәрбиелеу мен оқыту жҥйесінің бір
бӛлігіне айналады.
Адамның ҥйлесімді зияткерлік және руханиадамгершілік дамуын қамтамасыз ететін тәрбие мен оқыту
жҥйесінің мазмҧны мыналарға негізделеді:
- ізгілікке бағыттылық қағидаcы білім беру ҧйымының
қызметін гуманистік идеялар мен жалпыадамзаттық
қҧндылықтар негізінде жҥзеге асыруды кӛздейді;
- ҧлттық мҧра қағидаcы жалпыадамзаттық рухани
қҧндылықтарды ҧлттық рухани мәдениет арқылы тану
қажеттілігін алға тартады;
- әлеуметтік ӛзара әрекеттестік қағидаcы білім
алушылардың рухани-адамгершілік білім беру мақсатында
қоғамдық институттардың ынтымақтастығын талап етеді;
- табиғи сәйкестілік қағидаcы тҧлғаның жас және дара
ерекшеліктерін,
рухани-адамгершілік
дамудағы
ішкі
қажеттіліктер деңгейін, физиологиялық қалпын және
психикалық саулығын, адамның рухани табиғатының бірлігін
ескереді.
Бҧл мазмҧн оқушыға ӛзін, басқа адамдарды,
айналасындағы әлемді және адамзаттың рухани тәжірибесін
білуге, оның мақсатын тҥсінуге, отбасындағы, ҧжымдағы,
қоғамдағы әлеуметтік рӛлін анықтауға мҥмкіндік беретін адам
туралы интеграцияланған білім негізінде қҧрылады.
Тәрбие мен оқыту жҥйесінің мазмҧны білім
алушылардың келесі негізгі қҧзыреттерін қалыптастыруға
бағытталған:
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1) ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі бағалау, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу, ӛзінӛзі дамыту дағдылары;
2)жалпыадамзаттық
қҧндылықтар
негізінде
адамгершілік таңдау жасауға дайындығы және оның негізінде
әртҥрлі ӛмірлік жағдайларда әрекет ету қабілеті;
3) жасампаздық белсенділік, азаматтық және
патриотизм, қоғамға қызмет ету дағдыларын білдіруге
дайындық;
4) айналасындағылармен тілектестік қарым-қатынас
қҧра білу, командада жҧмыс істей білу;
5) салауатты ӛмір салты дағдылары.
«Ӛзін-ӛзі
тану»
бағдарламасын
енгізу
білім
алушылардың зияткерлік және рухани-адамгершілік ҥйлесімді
дамуын қамтамасыз ететін тәрбие мен оқыту жҥйесінің жҧмыс
істеуінің инновациялық тәсілдерін пайдалануды, оқытудың
практикаға бағытталған жағдайларын жасауды кӛздейді, атап
айтқанда:
1) жалпыадамзаттық қҧндылықтарды оқу пәндерінің
және сабақтан тыс іс-шаралардың мазмҧнына интеграциялау;
2) білім алушылардың ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі бағалау,
ӛзін-ӛзі тәрбиелеу, ӛзін-ӛзі дамыту дағдыларын жҥйелі
дамыту;
3) әлеуметтік бағытталған жобалау қызметін оқудан тыс
қызметті ҧйымдастырудың қажетті шарты ретінде пайдалану;
4) ата-аналардың оқу-тәрбие процесіне қатысуын
жандандыру, ата-аналар жҧртшылығын адамгершілік-рухани
ағарту;
5) тҧлғаны рухани-адамгершілік дамыту мақсатында
қоғамдық ҧйымдармен және шығармашылық одақтармен,
әлеуметтік институттармен ынтымақтастық жасау [8].
Тәрбие, «Ӛзін-ӛзі тану» бағдарламасы тҧрғысынан
алғанда бірінші орынға қойылады. Сабақтан тыс іс-әрекет
мҧғалімнің, оқушының және ата-ананың жеке тҧлғаға
бағытталған ӛзара әрекеті деп тҥсініледі, оның мақсаты
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ӛскелең ҧрпақтың рухани-адамгершілік дамуына жағдай
жасау, оны оқу кезеңінде тҧлға ретінде қалыптастыру болып
табылады.
Сабақтан тыс іс-әрекет:
1) адам ӛмірінің әртҥрлі аспектілеріне жеке
қызығушылықтың пайда болуын ынталандыратын және
қоршаған ортаға оң кӛзқарас қалыптастыратын қолайлы
дамытушы ортада баланың ӛзін-ӛзі шығармашылықпен
жҥзеге асыруы;
2) қарым-қатынас және балалар қоғамдастығындағы
бірлескен іс-әрекет, қҧрдастарымен және педагогтермен
белсенді ӛзара әрекеттестік барысында бала тҧлғасының
әлеуметтік қалыптасуы;
3) оқушының ӛзін-ӛзі болашақ ӛмірлік жоспарлары мен
мҥмкіндіктерін табысты іске асыруы ҥшін қажетті кәсіби
анықтауы ҥшін жағдай жасауға бағытталған.
Сабақтан тыс іс-әрекетті бҥгінде оқушылардың бос
уақытын мазмҧнды
ӛткізуге деген қажеттіліктерін
қанағаттандыруы ҥшін, сондай-ақ олардың ӛзін-ӛзі басқаруға
және әлеуметтік пайдалы іске қатысуы ҥшін сабақтан тыс
уақытта ҧйымдастырылатын іс-шаралар ретінде тҥсіндіруге
болады. Сонымен, оқудан тыс іс-шаралар жалпыадамзаттық
қҧндылықтар негізінде білім беру және оқыту жҥйесінің
ажырамас бӛлігі болып табылады.
Сабақтан
тыс
іс-әрекеттің
мақсаты:
білім
алушылардың рухани-адамгершілік қҧндылықтарды тҥсінуі,
еркін таңдау негізінде баланың ӛз мҥдделері мен
қызығушылықтарын танытуы, қоғамға қызмет ету
дағдыларын дамытуы ҥшін жағдай жасау.
Кҥтілетін нәтиже – бағдарламада белгіленген және
жоғарыда атап кӛрсетілген негізгі қҧзыреттіліктерге ие
рухани-адамгершілік тҧлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру.
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Оқушылардың
сабақтан
тыс
іс-әрекеті
білім
алушылардың рухани-адамгершілік дамуы мен әлеуметтену
міндеттерін шешу мҥмкін және орынды болып табылатын
барлық іс-әрекеттерін (оқу іс-әрекетінен басқа) біріктіреді.
Орта білім беру ҧйымдарында сабақтан тыс қызметтің
мынадай тҥрлері қолжетімді:
1) әлеуметтік шығармашылық (әлеуметтік ерікті
қызмет);
2) танымдық қызмет;
3) проблемалық-қҧндылық қарым-қатынас;
4) бос уақыт қызметі (бос уақыттағы қарым-қатынас);
5) кӛркем шығармашылық;
6) ойын әрекеті;
7) еңбек (ӛндірістік) әрекеті;
8) спорттық-сауықтыру қызметі;
9) туристік-ӛлкетану қызметі.
2. САБАҚТАН ТЫС ЖҦМЫСТЫ
ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ТҤРЛЕРІ
Сабақтан тыс жҧмыстарды ҧйымдастыру және жҥзеге
асыру әдістері «Ӛзін-ӛзі тану» бағдарламасының негізінде
білім беру жҥйесінде ӛзінің лайықты орнын айқындады.
Сабақтан тыс жҧмыстарға рухани-адамгершілік мазмҧндағы
әңгімелер, тҥсіндіру, нҧсқаулық беру, кітаппен жҧмыс,
танымдық ауызша ойындар; иллюстрация (плакаттар,
кестелер, картиналар, макеттер) және кӛрсетілімдер (киножәне бейнефильмдер, телебағдарламалар, кӛрнекі қҧралдар,
компьютерлік ӛнімдер); дидактикалық ойындар, жаттығулар,
эксперименттер, іскерлік ойындар жатады.
Сабақтан тыс іс-шаралар білім алушылардың мҥдделері
мен қызығушылықтарын ескере отырып, олардың
белсенділіктерін жан-жақты дамыта отырып, ерікті қатысу
негізінде қҧрылады. Сабақтан тыс жҧмыс бірыңғай және
міндетті бағдарламалармен реттелмейді және келісімшарт
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негізінде ҧйымдастырылады. Бҧл жҧмыстың негізін тәрбие
жҧмысының жалпы қағидаттары, атап айтқанда тәрбиенің
гуманистік бағыты; тәрбиенің ӛмірмен, еңбекпен байланысы;
тәрбиені
ізгілендіру,
тҧлғааралық
қарым-қатынас;
мәдениеттілік, белсенділік қағидаттары қҧрайды.
Ендігі кезекте біз әмбебап әдіс болып табылатын,
оқудан тыс іс-әрекеттің барлық бағыттарын қамтитын
және жоғарыда аталған әдістердің барлығын біріктіретін
әлеуметтік жобалар әдісін бӛліп кӛрсетеміз. Жобалық әсәрекет барысында осы әдістердің барлығы да мазмҧнына,
мақсаттарына, міндеттеріне, нәтижелері мен қызмет
тҥрлеріне байланысты белгілі бір дәрежеде қолданылады.
Оқушылардың
сабақтан
тыс
іс-әрекеттерін
ҧйымдастыру тҥрлерін ерекше атап ӛткен жӛн. Сабақтан тыс
іс-шаралар тек қана білім беру кеңістігін толықтырып,
кеңейтеді және олардың сабақта қолданылатын басқа жҧмыс
тҥрлерінен, атап айтқанда экскурсиялардан, ҥйірмелер,
секциялар, дӛңгелек ҥстелдер, конференциялар, пікірталастар,
мектептің ғылыми қауымдастықтарынан, олимпиадалар,
жарыстардан және ғылыми зерттеулерден және т.б. ӛзгеше
болуы керек екендігін есте ҧстау қажет.
Ҥйірме – бҧл балалардың ерікті тҥрде бірігуінің бір тҥрі,
мектепте сабақтан тыс жҧмыстарды ҧйымдастырудың
оңтайлы тҥрі. Ҥйірменің атқаратын
қызметтері:
оқушылардың пәндік білімдерін кеңейту, тереңдету,
олқылықтарды толтыру; білім алушыларды әртҥрлі
әлеуметтік-мәдени іс-әрекет тҥрлеріне тарту; коммуникативтік
тәжірибені кеңейту; балалардың бос уақыты мен демалысын
ҧйымдастыру.
Ҥйірме жҧмысының қорытындысы мен нәтижелері
кӛбінесе
әсерлі
кӛрсетілімдерде,
қойылымдарда,
концерттерде, фестивальдарда, пікірталастарда, семинарларда
және т.б. таныстырылады.
Клуб – мҥдделердің сәйкес келуі, қарым-қатынасқа
деген ҧмтылыс негізінде балаларды біріктіру нысаны. Клуб
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жҧмысын ҧйымдастырудың
принциптері: мҥшеліктің
еріктілігі, ӛзін-ӛзі басқару, мақсаттың бірлігі, бір-бірімен
тікелей байланыста жҥзеге асырылатын іс-әрекет. Клубтың
жарғысы, бағдарламасы, эмблемасы, ҧраны және басқа да
сыртқы айыру белгілері болуы мҥмкін. Сонымен қатар,
клубтың қҧрамы міндетті тҧрақтылықпен ерекшеленбейді.
Клуб жҧмысының жҥйелі тҥрде жҥргізілуінің нәтижесінде
балалардың ойлау, әрекет, рефлексия мәдениеті, мінез-қҧлық
тәсілдері мен әдістері одан әрі дамып, жетіледі.
Секция – балалардың дене шынықтыру және спортпен
айналысу мақсатындағы бірігу нысаны (шахмат секциясы,
дзюдо секциясы және т.б.). Секция – дене шынықтыру және
салауатты ӛмір салтын қалыптастыру ортасы. Нәтижесі –
баланың спорттық шеберлік техникасының кӛрінісі.
Студия – белгілі бір әрекет тҥрінде шығармашылықпен
айналысу ҥшін балалардың ерікті бірлестігі (театр-студия,
киностудия, музыкалық-хореографиялық студия). Студия
қызметінің мақсаты – балалардың кӛркемдік және
шығармашылық
қабілеттерін
дамыту,
олардың
шығармашылық дарынын ерте анықтау, осы қабілеттерін
қолдау және дамыту.
Театр – бҧл балалардың ерікті бірлестігінің бір тҥрі,
театрда олардың атқаратын жҧмысы, ойнайтын рӛлдері
ӛздерінің жеке қабілеттерімен және сахнадағы кҥрделі
бірлескен кӛркемдік іс-әрекетті орындауда жетістікке жетуге
деген ҧмтылысымен анықталады. Театр – бҧл ӛз қызметін
әртҥрлі формаларда, жҧмыспен қамту тҥрлерінде, жеке
тҧлғаның шығармашылық әлеуетін дамыту және оны жаңарту
әдістерінде (фольклорлық театр, сән театры және т.б.)
ҧйымдастыра алатын бірлестік.
Шеберхана – белгілі бір қызмет тҥрімен айналысу ҥшін
балаларды ерікті тҥрде біріктіру нысаны. Мҧғалім ӛзінің
«мектеп-ӛндірісін» қҧрған және ізбасарларын тәрбиелейтін
шебер (жасаушы, автор) ретінде әрекет етеді. Шеберхананың
айрықша белгілері:орындалатын жҧмыс мазмҧнының
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қолданбалы шығармашылықтың, қолӛнердің, ӛнердің белгілі
бір тҥріне жататындығы; оқыту мақсаттары мен пәндікпрактикалық міндеттердің басымдылығы; белгілі бір қызмет
тҥрін игеруде, арнайы технологияларды игеруде қолданбалы
шеберлікке және шеберлік деңгейіне жетуге бағдарлану;
балалардың практикалық нәтижелері мен жетістіктерінің
демонстрациялық-орындаушылық
кӛрінісі
(кӛрмелер,
конкурстар, фестивальдар).
Жоба – сабақтан тыс іс-шараларды ҧйымдастырудың ең
перспективалы тҥрі. Оның әмбебаптығы сыныптан тыс
жҧмыстардың барлық бағыттарын жҥзеге асыруға мҥмкіндік
береді.
Оқудан тыс іс-әрекеттің аталған нысандары қызметінің
маңызды ерекшелігі осы қызметтің мазмҧны болып
табылатындығын ерекше атап ӛту қажет. Ол «Ӛзін-ӛзі тану»
рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының негізгі
идеялары негізінде, яғни жалпыадамзаттық қҧндылықтар
негізінде қҧрылады.
Мысалы, «Дене тәрбиесі, салауатты ӛмір салты»
бағытын алайық. Оған спорт секцияларындағы сабақтар,
спортшылардың адамгершілік әрекеттері және салауатты ӛмір
салты туралы әңгімелер, сауықтыру шараларына қатысу,
спорттық турнирлер, олимпиадалар, мерекелер, тәрбие
сағаттары, мектеп айналасындағы, қоғамдағы спорттық және
сауықтыру акциялары; туристік жорықтар; спорттық ойындар
кіреді. Бҧл іс-әрекет мазмҧнының негізгі идеясы ӛзара кӛмек,
жолдасын қолдап, қажет болса, кӛмек қолын созу болып
табылады. Сондықтан спортшылардың ӛмірлік принциптері
анық кӛрінетін адамгершілік әрекеттері туралы әңгімелер ӛте
маңызды, себебі жеңісті кез-келген жағдайда жетістікке жету
деп санауға болмайды.
Сонымен қатар, мысалы, кӛпмәдениетті және кӛркемэстетикалық тәрбиені алайық. Тәрбиенің бҧл бағыты
театрларға,
мҧражайларға,
кӛрмелерге,
концерттерге
кӛркемӛнерпаздар ҧжымдарындағы дайындықтар мен
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сабақтарға, кӛркем шығармашылық ҥйірмелерге қатысу, ӛнер
фестивальдерін, жалпымектептік мерекелерді, кӛркемӛнер
кӛрмелерін, ӛнер фестивальдерін ӛткізумен ғана шектелмей,
жалғызбасты
қарт
адамдарға,
балалар
ҥйінің
тәрбиеленушілеріне, қарттар ҥйінің тҧрғындарына сыйлықтар
жасау; бҧл мекемелерге концерттермен, спектакльдермен
және т. б. бару арқылы қоғамға қызмет етуді кӛздеуі керек.
3. ЖОБА – ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІ МЕН ӘЛЕУМЕТТІК
БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ ҚҦРАЛЫ
Ӛзіне тән айрықша белгілері ақпараттық табиғаты және
жоғары технологиялардың дамуы болып табылатын қазіргі
қоғам, білім алушылардың алдына мақсаттарын қоюда, ӛзінӛзі анықтауда, кәсіби іс-әрекеттерінде, сондай-ақ кҥнделікті
ӛмірде туындайтын мәселелерді шешу ҥшін әмбебап
дағдыларды қалыптастыру арқылы жеке тҧлғаны дамытуды
білім беру жҥйесіне қойылатын басты талап ретінде алға
қояды. Мектеп оқушыларының ӛз бетінше ойлау қабілетін,
білім алу және оны қолдану, ақпаратпен жҧмыс жасау,
шешімдерді мҧқият ойластыру және іс-әрекеттерді нақты
жоспарлау, тиімді ынтымақтастық, байланыстарға ашық,
мәдени қҧбылыстарды қабылдай білу қабілетін қалыптастыру
қажет.
Бҧл
қатарда жеке
тҧлғаның
шығармашылық
қабілеттерін дамыту соңғы болып табылмайды, ӛйткені
шығармашылықты белсенділіксіз елестету мҥмкін емес, яғни
жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі жҥзеге асыру жолында қазірдің ӛзінде
іске асырылған мҥмкіндіктерінің шегінен шығуға деген
ҧмтылысы есепке алынады.
Шығармашылық жӛнінде айтылған пікірлер алуан тҥрлі,
ғалымдар әртҥрлі анықтама береді. Атақты американдық
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психологтер Д. Сиск пен С. Кейпланның пікірінше,
шығармашылық дегеніміз:
• әлемнің ӛзгеруіне байланысты әлеуметтік қҧбылыс;
• әлемді және ӛзін тануға бағытталған процесс;
• нәтижесінде жаңа және сонымен бірге қҧнды болып
табылатын ӛзгермелі қызмет.
Кӛптеген зерттеушілер ӛзінің ішкі әлеуетін ашуға деген
ҧмтылысты адам шығармашылығының басты мотиві деп
санайды (Г.Голдштейн, К.Роджерс және т. б.). Гуманистік
психологияның кӛрнекті ӛкілдерінің бірі А. Маслоу бӛліп
кӛрсеткен мотивтер, оның ішінде белгілі қажеттіліктер
пирамидасының жоғарғы жағындағы ӛзін-ӛзі ӛзектендіру
мотиві инстинкілер сипатына ие, яғни туа біткен мотив деп
саналады.
А. Маслоудың пікірінше, адамдар бастапқыдан-ақ
генетикалық тҧрғыдан ӛздерінің жеке мақсаттарын іздеп,
анықтауға ҧмтылады және бҧл олардың ӛмірін маңызды және
мағыналы етеді. Тҧтастай алғанда, ол адамның дамуын
«қажеттілік баспалдақтарымен» кӛтерілу әрекеті ретінде
тҥсіндіреді, бҧл баспалдақтағы ең жоғарғы бесінші деңгей –
адамның шығармашылықта ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі жҥзеге
асыру қажеттілігі.
Сонымен, ӛзін-ӛзі ӛзектендіруге ҧмтылыс дегеніміз –
адамның ӛзін, оның мәнін ҥнемі кӛрсетуге, жҥзеге асыруға,
объективтендіруге деген ҧмтылысы [яғни, өзінің қабілеттері
мен дағдыларын жасалып жатқан объектілерде іске асыру
(сөздің кең мағынасында)]. Ӛзін-ӛзі актуалдандыруға бейім
адамдарда, А.Маслоудың пікірінше, ӛз қабілеттерін
пайдаланып, іске асыру қуанышы мінез-қҧлықтың басым
мотиві болып табылады және осы белгілері арқылы ӛздерінде
жетіспейтін
нәрселерге
деген
қажеттіліктерін
қанағаттандыруға ҧмтылатын адамдардан ерекшеленеді.
А.Маслоудың тҧжырымдауынша, шығармашылық –
адам табиғатының ажырамас сипаттамасы, ал шығармашылық
қабілеттер таңдаулы адамдарға ғана емес, олар әрқайсымызға
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тән. Сонымен бірге, А.Маслоудың эмпирикалық зерттеулері іс
жҥзінде ӛзін-ӛзі актуализациялау ӛте сирек кездесетіндігін
кӛрсетті.
Ол ҧлы адамдардың ӛмірбаянын зерттей отырып,
олардың ӛздерін сӛзсіз ӛзектендіргендерін (Б. Спиноза, А.
Линкольн, А. Эйнштейн, Ф. Рузвельт және т.б.) бӛліп алып,
оларға келесі сипаттар мен белгілер тән деп тҧжырым жасады:
1. Ақиқатты қабылдауын кеңейту.
2. Ӛзін, ӛзгелерді және табиғатты қабылдаудың
жоғары деңгейі.
3. Спонтандықтың жоғары деңгейі.
4. Назарды ӛзіне емес, проблемаға шоғырландыру.
6. Оқшаулануға және жеке кеңістік пен жеке ӛмірге
деген қажеттіліктің артуы. Дербестігінің артуы және
«мәдениеттендіруге» қарсылық танытуы.
7. Бағалардың жаңа, соңғы болуы және эмоционалды
реакциялардың байлығы.
8. Ең жоғары тәжірибенің жиілігі.
9. Адам нәсілімен сәйкестендіруді жақсарту.
10. Ӛзгертілген
(жақсартылған)
тҧлғааралық
қатынастар.
11. Неғҧрлым демократиялық сипаттағы қҧрылым.
12. Шығармашылық деңгейі ӛте жоғары.
13. Қҧндылық жҥйесіндегі сәйкес ӛзгерістер [11].
Осы талаптарға сәйкес келетін колледж студенттерін
тексере отырып, А.Маслоу барлық пәндердің шамамен 1%ында ғана қажетті сипаттамалар бар екенін анықтады.
Кӛптеген
адамдар
әртҥрлі
себептермен
ӛздерінің
шығармашылық қабілеттерін ашпайды.
Бҧдан шығатын қорытынды: білім беру жҥйесінде
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту процесі
басталып, алдымен педагогикалық бақылаудан ӛтіп, содан
кейін біртіндеп тҧлғаның ӛзін-ӛзі басқаратын және ӛзін-ӛзі
реттейтін процеске айналуы тиіс, мҧнда шығармашылық
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субъектісі ӛзінің ерекше тәжірибесінің арқасында ӛзін тҧлға
ретінде жасап, қалыптастырады деп тҧжырымдауға болады.
«Шығармашылық» ҧғымы «зерттеу қызметі» және
«ізденіс әрекеті» сияқты ҧғымдармен тығыз байланысты.
Зерттеу, ашу дегеніміз жаңаға, белгісізге қадам жасау
деген сӛз, сондықтан зерттеушінің қызметі – бҧл
шығармашылық әрекет. Зерттеушілік мінез-қҧлықтың
табиғаты, жалпы шығармашылық сияқты, психология
тҧрғысынан
алғанда,
жасаушының
ғалым-зерттеуші,
саясаткер, музыкант, жазушы, суретші немесе инженер,
ӛндірісті ҧйымдастырушы немесе жҧмысшы екендігіне
қарамастан бірдей болып келеді.
Зерттеушілік әрекетке деген ҧмтылыс, сонымен бірге
адамның дамуы мен ӛзін-ӛзі дамытуының ең маңызды
кӛрсеткіші және кепілі болып табылады. Шығармашылық та,
зерттеушілік мінез-қҧлық та белгілі бір кәсіби саламен
шектеліп қалуы мҥмкін емес, екеуі де кез-келген адамның
барлық қызмет салаларында және кҥнделікті ӛмірінде қажет.
Зерттеушілік мінез-қҧлықтың негізінде ізденіс әрекеті,
іздеу белсенділігі жатыр. Нағыз жасампаз тҧлға ҥшін,
А.И.Савенковтың атап ӛткеніндей, жасампаздық ҥшін
жасампаздық әрекет жасау – оның іздеу қызметін жҥзеге
асырудың ең оңтайлы тҥрі.
Ізденіс – бҧл жеке тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамытуының ғана
емес, сонымен бірге бҥкіл қоғамның дамуына мҥмкіндік
беретін шығармашыл, белсенді адамдардың қызметі
болғандықтан, қоғамның да қозғаушы кҥші болып табылады.
И.П.Павлов ізденіс қажеттілігін ӛмірлік қажеттіліктер
санатына жатқызды, сонымен бірге басқа ӛмірлік маңызды
қажеттіліктерден
ерекшелігі
–
оның
тҥбегейлі
қанағаттанарлықтай болмауында екенін атап ӛтті.
Білім алушылардың зерттеушілік және жобалық ісәрекетінің негізінде жеке тҧлғаның зерттеушілік мінезқҧлқы мен ізденіс белсенділігі жатыр. Мектептің оқу-тәрбие
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ҥдерісінде осы қызмет тҥрлерін ҧйымдастыру келесі
мақсаттарды жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді:
• білімге деген қызығушылықты қалыптастыру,
оқушылардың жалпы ғылыми ой-ӛрісін кеңейту;
• интеллектуалды функцияларды дамыту (жаңа
нәрселермен танысу, бағдарламалармен жҧмысты игеру,
жобамен жҧмыс істеу дағдыларын меңгеру);
• шығармашылық ойлауды, қиялын дамыту;
• ерік-жігерді дамыту (алдына қойылған міндетті соңына
дейін жеткізу мҥмкіндігі);
• позитивті «Мен-концепцияны» дамыту («Мен білемін,
мен жасай аламын ...», ӛзін-ӛзі бағалау);
• эмоционалды саланы дамыту (жағымды эмоциялар:
қуаныш, эмпатия, жанашырлық);
• топта жҧмыс істеу қабілетін дамыту (ӛзара кӛмек, ӛзара
білім беру), ынтымақтастыққа деген ҧмтылыс.
Шығармашылық қабілеттердің ойдағыдай дамуы,
зерттеушілердің пікірінше, олардың қалыптасуына ықпал
ететін белгілі бір жағдайлар жасалған кезде ғана мҥмкін
болады. Ең бастысы – табиғи бейімділіктер шығармашылық
қабілеттерінде кӛрініп, дами алатын шығармашылық, әрі
танымдық қызметті ҧйымдастыру. Білім алушының
шығармашылық танымдық іс-әрекеті іштей мотивтелген
болуы керек. Тек соның негізінде қабілеттерді ойдағыдай
дамытуға, оқушының дарынын дамытуға қолайлы
мҥмкіндіктер жасалуы мҥмкін. Шығармашылық іс-әрекетке
деген мотивтің қалыптасуы балаға іс-әрекетті таңдауда
еркіндік берумен, жағдайларды алмастырумен, бір іс-әрекеттің
ҧзақтығымен және тағы басқа факторлармен байланысты.
Мотивацияның жоғары деңгейіне қол жеткізу ҥшін
мҧғалім оқушыға ӛзінің танымдық іс-әрекетінің мақсатын
тҧжырымдауына кӛмектесуі керек. Осы жағдайда ғана мақсат
білім алушы ҥшін шын мәнінде субъективті болып кӛрінетін
проблема ретінде қабылданады.
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Қарама-қайшылықтар және оларды жеңу дамудың
қозғаушы кҥші болып табылатындығы белгілі. Тҧлғаның
дамуын қамтамасыз ететін негізгі қайшылық-қабілеттердің
даму деңгейі мен іс-әрекеттерге қойылатын талаптар
арасындағы қайшылық болып табылады. Қабілеттердің
дамуын қамтамасыз ету ҥшін оқушыға қойылатын талаптар
деңгейін дҧрыс реттеу қажет. Ол баланың бойындағы бар
қабілеттерінің даму деңгейінен асып кетуі керек, бірақ «жақын
даму аймағынан» шықпауы керек. Оқушылардың бар
мҥмкіндіктерін анықтап, оларды жҥзеге асыру ҥшін мейлінше
кӛп кҥш-жігер жҧмсауды талап ететін мәселелерді дербес
шешуін ҧйымдастыру жоғары ақыл-ой белсенділігіне, ақыл-ой
қызметіне, танып-білуге деген қажеттілігімен сипатталатын
оқушылардың зияткерлік дамуын қамтамасыз етуге мҥмкіндік
береді.
Әрине,
интеллектуалды
және
шығармашылық
белсенділіктің дамуы кӛбінесе білім мазмҧнымен анықталады.
Оны байытуға, ең алдымен, материалдың кҥрделілік деңгейін
жоғарылату арқылы ғана емес, сапалық жаңа сипатта қол
жеткізу керек. Оларды шешуде стандартты емес тәсілді қажет
ететін
тапсырмалар
кешенін
және
оқушылардың
шығармашылық қабілеттерінің даму деңгейін ескеретін және
оның
жоғарылауына
ықпал
ететін
дидактикалық
материалдарды қолдану тиімді.
Фронтальды, топтық, жеке жҧмыс тҥрлерінің сабақта да,
одан тыс уақытта да оңтайлы ҥйлесуі оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға ықпал етеді.
Оқушылардың алға қойған ортақ мақсаты негізінде
ҧжымдық іс-әрекеттердің алгоритмі де бірлесіп жасалады,
содан кейін әр оқушының мақсатына жету ҥшін жеке
танымдық іс-әрекет, рефлексия, яғни ӛзінің іс-әрекеті мен
алған білімін бағалау жҥзеге асырылады.
Рефлексия – оқу процесінің маңызды элементі. Білім
алушы ӛзін, ӛмірдегі ӛз орнын табу ҥшін ӛзінің зияткерлік
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және басқа да қабілеттерін, қызығушылықтары мен таныпбілудің тиімді тәсілдерін біліп, тҥсінуі керек.
Сондай-ақ шығармашылық таным мен даму іс-әрекеттер
мен белсенділіктің жағымды кӛңіл кҥймен, оң эмоциялармен
байланыста ғана сәтті болатындығын ескеру қажет.
Шығармашылық тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамыту процесін оның
қабілеттерін дамытудың негізі ретінде ынталандыратын
жағдайларға мыналар жатады:
 баланың ӛзін-ӛзі жоғары бағалауын, «сәттілік дәмін»,
ӛз кҥшіне, ӛзіне деген сенімділігін қалыптастыру;
 сыныпта және отбасында тиісті психологиялық климат
қҧру (оқушыларға деген достық қатынас, оқуға деген
қуанышты қатынас, танымдық іс-әрекеттегі қарым-қатынастан
туындаған жағымды эмоциялар);
 «қателіктер жіберу қҧқығы» қағидатын сақтау;
 оқушының жаңа жетістіктері басқа оқушылармен
салыстырылмай,
ӛзінің
бҧрынғы
жетістіктерімен
салыстырылатын
жеке
шығармашылық
іс-әрекеттің
нәтижелерін (білім алушының қол жеткізген жетістіктерінің
портфолиосы) ескеру.
Жоғарыда айтылғандар бойынша педагогикалық қарымқатынас эмоционалды тҧрғыдан жайлы және тҧлғаны
дамытушы болуы керек деген қорытынды жасауға болады.
Мҧғалімнің оқушыларға қатысты қарым-қатынасындағы
кәсіби шеберлігі білім алушыларға интеллектуалды және
ӛмірлік тәжірибелерінің айырмашылығына қарамастан, ӛзін
мҧғалімнің толық серіктесі ретінде сезінуге кӛмектесу болып
табылады. Кӛптеген зерттеушілердің, практик мҧғалімдердің
пікірінше, мҧғалім ҥшін оңтайлы қарым-қатынас оның жай
ғана тәртіпті сақтау қабілеті емес, оқушымен рухани
қҧндылықтар алмасу екенін ҧмытпауы керек.
Жоба әдісін қолдану мектеп оқушылары мен ересектер
арасындағы осындай ӛзара іс-қимыл мен қатынастардың
пайда болуына ықпал етеді, онда мақсатқа жету ҥшін жеке
тҧлғаның шығармашылық кҥш-жігері жҥзеге асырылады,
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жоспарланған нәтижеге қол жеткізіп қана қоймай, ӛсіп келе
жатқан адамның ішкі әлемінің дамуы да жҥзеге асады.
Постиндустриалды ақпараттық қоғамның заманауи
жағдайында, адамзаттың жаһандық сын-қатерлер дәуірінде
әлеуметтік белсенділік сияқты тҧлғаның қасиеті де ерекше
мәнге ие болады.
Жеке тҧлғаның әлеуметтік қызметі – бҧл адамның
қоғамдық дамудың субъектісі ретіндегі қасиеті, әлеуметтік
қатынастарды жасаушы ретіндегі қажетті сапасы.
Білім беру жҥйесі – бҧл адамға ҧзақ уақыт бойына
қалыптастырушы әсер ететін сала. Баланың мектеп
қабырғасынан қандай болып тҥлеп ҧшатыны, яғни оның
тауарлардың белсенді тҧтынушысы немесе ӛзінің әлауқатынан басқа, ӛзі ӛмір сҥретін қоғам ҥшін алаңдайтын адам
ретінде қалыптасуы, міне осының барлығы да білім беру
жҥйесіне тікелей байланысты.
Жеке тҧлғаның әлеуметтік белсенділігінің қалыптасуы
жеке факторларға (жынысы, жасы, жеке тҧлғаның
психофизиологиялық қасиеттері, оның қажеттіліктері мен
қҧндылық бағдарлары жҥйесі, мотивтері, жеке тҧлғаның
кӛзқарасы мен қызығушылығы, жалпы білім деңгейі);
микроорта факторларына (адамның әлеуметтік байланысы
және қоршаған ортасы, білім, тҧлғаны дамытудың объективті
мҥмкіндіктері
және
белсенділіктің
кӛріністері);
макроортаның
факторларына
(тарихи
дәстҥрлер,
әлеуметтік-мәдени сипаттамалар, экономикалық, саяси және
идеологиялық жағдайлар) байланысты.
Жеке тҧлғаның әлеуметтік белсенділігі адамның
еңбекке, материалдық және рухани игіліктерге, жалпы қоғамға
қатынасын, сонымен қатар әлеуметтік қатынастарға араласу
дәрежесін сипаттайды. Ол жаңа нәрсе жасауға бағытталған ісәрекет бола отырып, шығармашылық, сыни және сындарлы
сипатқа ие болады.
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Жеке тҧлғаның әлеуметтік қызметі қоғамның немесе
ӛзінің есебінен емес, бҥкіл қоғамның, ҧжымның және жеке
адамның пайдасы ҥшін жҥзеге асырылады.
Адамдар (жеке, топта, қауымдастық ретінде) тарихи
процестің субъектісі болып табылады, яғни олардың ісәрекеті, қызметі оқиғалардың барысына әсер ете алады. Бҧл
қҧбылыстың мәні «әлеуметтік субъективтілік» ҧғымынан
кӛрінеді.
Әлеуметтік субъективтілік деп қоғамның, әлеуметтік
топтардың, адамның әлеуметтік шындықтың белсенді
жасаушысы, қҧрушысы (агент, жасампаз) ретінде әрекет ету
қабілеті тҥсініледі. Бҧл белсенділік қоғамдық қатынастардың
кӛбеюі
мен
жаңаруында,
шындықтың
әлеуметтік
проекциясында, әлеуметтік қызметтің әртҥрлі формаларында
кӛрініс табады.
Егер бастапқыда әлеуметтік жобалау неғҧрлым тар
мағынада, яғни
әлеуметтік саланың дамуына, тиімді
әлеуметтік жҧмысты ҧйымдастыруға, әртҥрлі әлеуметтік
мәселелерді шешуге тікелей байланысты қызмет тҥрі ретінде
тҥсінілсе, ал қазіргі уақытта одан кеңірек мағынадағы міндет –
әлеуметтік тәжірибемізде жобалау әрекетін бекітіп, оны
қолдау міндеті алдыңғы орынға шықты.
Әлеуметтік жобалау саласындағы зерттеушілер (В.А.
Луков) әлеуметтік жобалауға қатысты инновация,
әлеуметтік
субъективтілік,
ӛмірлік
тҥсініктер,
қҧндылықтар, нормалар, кӛзқарастар және тіпті идеал
деген ҧғымдарды анықтайды. Олардың пайымдауынша,
әлеуметтік жоба деп жеке адамның, топтың немесе ҧйымның
әлеуметтік маңызды мақсатқа жетуге бағытталған және
уақыты мен ресурстарының бір жерге шоғырланған әрекетін
айтады.
Әлеуметтік жобалаудың негізінде ақиқат шындықты
әлеуметтік жағынан кӛрсету, оны қҧрау тетіктері жатыр. Кезкелген жаста және практикалық білімнің, оқудың және т.б кезкелген деңгейінде біз кҥнделікті әлемді ажырамайтын, толық
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деп қабылдаймыз, ӛйткені бізде бар мәліметтер негізінде (тіпті
толық емес) біз оны санамызға саламыз және ол шындықты
сенімді тҥрде бағалауға және әрекет етуге мҥмкіндік береді.
Сондықтан, әлеуметтік жоба – бҧл шындықты
кӛрсетудегі адамның табиғи қасиетіне негізделген әлеуметтік
ӛзгерістердің қҧралы деп айта аламыз. Мҧндай жобалау
белгілі бір мәдениет, белгілі бір әлеуметтік қатынастар жҥйесі,
белгілі бір адамдар қауымдастығының қҧндылықтары мен
нормалары аясында жҥзеге асырылады. Сонымен, оқушының
жобалық ойлауын, жобалық мәдениетін дамыту оның
әлеуметтік белсенділігін қалыптастыруға ықпал етеді.
Зерттеушілердің еңбектерінде (А.А.Смирнова) білім
алушылардың әлеуметтік белсенділігін дамытуға ықпал ететін
келесі педагогикалық шарттар атап кӛрсетіледі:
• жоғары сынып оқушыларының жеке қажеттіліктері
мен мҥмкіндіктерін ескере отырып, әлеуметтік бағытталған
ҧжымдық қызметті қамтамасыз ету;
• әлеуметтік тәжірибені игеру және тарату мақсатында
мектеп оқушылары, мҧғалімдер мен ата-аналардың ісәрекеттерін біріктіру;
• мектептің ӛзін-ӛзі басқару жҥйесіндегі оқушылардың
тҧлғааралық қатынастарының гуманистік табиғаты [38].
Әртҥрлі елдердің ғалымдарының психологиялықпедагогикалық зерттеулерінде білім беру жҥйесін жетілдіру
жолдарын іздеу жалпы бағытта – оқыту мен тәрбиелеу
процесінде тҧлғалық-бағдарланған және белсенділікке
негізделген тәсілдерді мейлінше толық тҥрде жҥзеге асыру
арқылы балалар мен жастардың жеке әлеуетін дамытуға
бағытталған. Мәдениеттанулық тәсіл білім беру мазмҧнында
мәдениеттің әртҥрлі кӛріністеріндегі мазмҧнын, әсіресе оның
рухани әлеуетін ескеруге мҥмкіндік береді.
Бҧл балалардың әмбебап білім дағдыларын, тҥйінді
қҧзыреттіліктерді, проблемаларды шешу жолдары мен білімді
игеруін, алған білімдерін ӛзгермелі шындықтың әртҥрлі
жағдаяттарында қолдануын кӛздейді. Алайда, олардың
28

барлығы мәдениетте қамтылған гуманистік қҧндылықтардың
сіңірілген жҥйесі арқылы «ӛтуі» керек. Оқыту мен
тәрбиелеудегі белсенділік тәсілін жҥзеге асыру жобалық
оқыту әдісіне деген қызығушылыққа негіз болады.
ХХ ғасырдың басында педагогикалық әдіс ретінде пайда
болған жобалық оқыту, ғасырдың аяғында білім беруді
ізгілендіру процесінің әсерінен ӛзгерістерге ҧшырады.
Гуманитарлық әдістеме гуманитарлық жобалау теориясының
негізін қалады (Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев және т.б.).
Осының нәтижесінде «Мектеп оқушысының жобалық
мәдениеті» тҧжырымдамасы қалыптасты, бҧл тҧжырымдама
білім беру ҥдерісінде мәдени және қҧндылықты ӛзін-ӛзі
анықтау негізінде жеке тҧлғаның маңызды жобаларды әзірлеу
және жҥзеге асыру қабілетімен анықталатын интегративті
сапасы.
Интегративті сапа ретінде жоба мәдениеті жобалау
стандарттары туралы білім негіздерін, жобалық іс-әрекеттерді
ҧйымдастыру қабілеттерін, білім алушылардың сыни,
шығармашылық,
рефлексивтілік,
қарым-қатынас,
жауапкершіліктері сияқты жеке ерекшеліктерін қамтиды.
Ғалым-педагог Е.Е.Киркинаның ӛз зерттеуінде атап
ӛткеніндей, білім алушының жобалық мәдениетін дамыту – бҧл
гуманитарлық жобалау тәжірибесі ретінде ҧйымдастырылған
және педагогикалық шарттардың жиынтығын жҥзеге асыратын
білім беру ҥдерісінде тиімді жҥретін оның жеке басының ӛзінӛзі дамытуының кҥрделі процесі, атап айтқанда, сабақ пен
сыныптан тыс білім кеңістігін интеграциялайтын арнайы
ҧйымдастырылған жобалық іс-шаралар арқылы оқушыларға
ӛзін-ӛзі мәдени және қҧндылықты анықтауға мҥмкіндік беру
болып табылады [9].
Жобалық оқытудың кӛптеген артықшылықтары бар.
Жоба әдетте ҧжымдық кҥш-жігердің нәтижесі болып
табылады. Жобалық топ қҧру және нәтижеге жету жобаға
қатысушылардан бірлескен іс-әрекетті, нәтижелі қарымқатынас дағдыларын қажет етеді. Жобалық іс-әрекет
оқушылардың бойында оларға қажетті іс-әрекет, қабілеттер
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мен дағдыларды қалыптастыратын бірқатар белсенді және
интерактивті әдістерді қолдануды кӛздейді. Бҧл әдістерге ең
алдымен миға шабуыл, іскерлік ойын, сценарийлер әдісі, тест
сҧрақтары әдісі және басқалары жатады.
Егер біз жоғарыда айтылғандардың барлығын «Ӛзін-ӛзі
тану» пәнінің мақсаттарымен, міндеттерімен және
мазмҧнымен байланыстыратын болсақ, онда жобалар әдісі
пәннің мәні мен мазмҧнына сәйкес келеді деген тҧжырымға
келеміз, адамның ӛзінің ішкі әлемін қҧру, даралығын тҥсіну
арқылы әр оқушының табиғи қабілеттері мен шығармашылық
әлеуетін ашуға бағытталған мақсатты оқу ҥдерісін
ҧйымдастыруды кӛздейді.
Ӛзін-ӛзі тану бойынша білім беру процесінің негізгі
мақсаты:
- адамның ӛзіндік бейімділіктерін ашу және оның
темпераментін, мінез-қҧлқын, қабілеттерін ескере отырып,
оны жеке тҧлға ретінде, іс-әрекет субъектісі әрі жеке дара
субъект ретінде дамыту;
- оқушылардың ӛзіне, қоршаған ортаға және бҥкіл
адамзатқа деген қарым-қатынасын айқындайтын адамгершілік
мінез-қҧлықтарының, әлеуметтік маңызы бар бағдарларының
негізін қалыптастыру;
- қоғамға қызмет етуге бағытталған мәселелерді шешуде
жеке тҧлға қҧндылықтарын, алған білімдерін іс жҥзінде
шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыру.
Орта білім берудің ӛзін-ӛзі тану бағдарламасында
қарастырылған «Ӛзін-ӛзі тану» пәні міндеттерінің ішінде біз,
әсіресе, нҧсқаулықтың тақырыбына байланысты міндеттерге
назар аударамыз:
- оқушылардың ӛз-ӛзіне, адамдарға және қоршаған
ортаға деген қҧндылық қарым-қатынастарын ашу;
- ӛзін дәріптеу, ӛзіне сену, ӛз ойы, сӛзі және іс-әрекеті
ҥшін жауапкершілік сезімдерін дарыту;
- белгілі бір мағынадағы ақпараттарды жинау және оған
талдау жасау ҥшін ӛзінің білімін, білігін және дағдысын
қолдана білу; жағдаятты бағалау; жалпыадамзаттық және
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этно-мәдени қҧндылықтарға қайшы келмейтін жеке шешім
қабылдау ҥшін ӛзінің кӛзқарасын білдіру қабілеттіліктерін
дамыту;
- кҥнделікті ӛмірде нақты мәселелерді шешуде
жасампаздық белсенділік таныту; адамгершілік нормаларына
сәйкес алға қойылған міндеттерді сындарлы шешу ҥшін
ҧжымда бірлесе еңбек ету және топпен, командамен жҧмыс
істеу іскерлігін дамыту [8].
4. ЖОБАЛАРДЫҢ ТҤРЛЕРІ
Жобалардың бірнеше тҥрі бар:
 оқушылардың
басым іс-әрекеттері бойынша –
зерттеушілік, тәжірибеге бағытталған, шығармашылық,
ақпараттық, рӛлдік ойындар;
 ҧзақтығы бойынша – шағын жобалар, қысқамерзімді,
ортамерзімді, ҧзақмерзімді;
 қатысушылар саны бойынша – жеке және топтық;
 пәндік-мазмҧндық саласы бойынша: моножобалар мен
пәнаралық;
 байланыс сипаты бойынша – аймақтық, халықаралық,
жеке, жҧптық, топтық;
 ӛнім тҥрі бойынша – газет, буклет, журнал, сӛздік,
шығармалар жинағы, спектакль, мультимедиалық ӛнім және
т.б.
Енді осы жобалардың кейбіріне тоқталып ӛтейік.
Зерттеу жобалары. Бҧл жобалар – зерттеу жҧмысына
толығымен сәйкес келетін және қҧрылымы бойынша шынайы
ғылыми зерттеулерге жуықтайтын немесе толық сәйкес
келетін жҧмыстар. Жобалық іс-әрекеттің бҧл тҥрі мҧғалімді
білімді дайын формада беруге емес, оқушылардың ӛзіндік ісәрекетін ҧйымдастыруды ҥйретуге және оны оқу жоспарынан
тыс ғылыми-зерттеу жҧмысының деңгейіне жеткізуге
бағыттайды. Зерттеулерді жҥргізу арқылы оқушылар дайын
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ақпаратты пассивті тҧтынушылар емес, оқу процесіне
шығармашылықпен қатысушыларға айналады. Зерттеудің
басты мақсаты – шындықты анықтау, «не бар екенін»,
объектіні, егер мҥмкін болса, оның ішкі ӛміріне араласпай
бақылау. Іс-әрекеттің бір тҥрі ретіндегі зерттеудің негізі –
адам табиғатына тән қасиет, яғни оның білімге деген
ҧмтылысында.
Зерттеудің негізгі кезеңдері:
1. Бағдарлау (зерттеудің тақырыптық бағытын бӛліп
кӛрсету);
2. Мәселені айқындау (проблеманы анықтау және сезіну
– қазіргі кезде жауабы жоқ нақты сҧрақ, зерттеу мақсатын
қою);
3. Әдістерді анықтау (зерттеу әдістері мен тәсілдерін
таңдау және негіздеу, кеңістікті шектеу және зерттеу
материалдарын сҧрыптау принципін анықтау);
4. Жоспарлау (зерттеудің дәйекті тапсырмаларын
тҧжырымдау, зерттеу кезіндегі әрекеттердің реттілігін
белгілеу);
5. Материалды жинау немесе тәжірибе жҥргізу
(эмпирикалық материал жинау, эксперимент қҧру және ӛткізу,
алынған мәліметтерді бастапқы жҥйелеу);
6. Талдау (деректерді жалпылау, салыстыру, талдау,
тҥсіндіру);
7.
Рефлексия
(ӛз
тҧжырымдарын
алынған
қорытындылармен, зерттеу жҥргізу ҥдерісімен, бар біліммен
және мәліметтермен сәйкестендіру).
Жҧмыстың барлық кезеңдерінде басты кҥтілетін нәтиже
– шығармашылық қабілеттерді дамыту, оқушылардың жаңа
білім, білік және дағдыларды игеруі. Біріншіден, бҧл ӛзіндік,
шығармашылық жҧмыстың, жаңа білім мен дағдылардың баға
жетпес білімдік тәжірибесі, сонымен қатар білім алушының
практикалық қызметінің нақты нәтижесі. Зерттеу жҧмысын
ҧйымдастырған кезде оқушының әлемді білуге болатындығы
туралы тҥсінігін қалыптастыру ӛте маңызды. Зерттеу әдетте
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оқушының зерттеу туралы жазбаша есеп жазуымен аяқталады.
Жҧмыстың қҧрылымы және оның мазмҧны кіріспе, негізгі
және қорытынды бӛлімдермен анықталады.
Зерттеу жҧмысына қойылатын міндетті талаптарға
тоқталайық.
Кіріспе бӛлім. Жҧмыстың тақырыбы орындалған
жҧмыстың мәнін дәл және айқын кӛрсетуі керек (зерттеудің
тақырыбы мен зерттеу әдістерінен тҧрады). Жалпылама
сипаттағы ӛте кең атаулардан немесе дерексіз поэтикалық
тіркестерден аулақ болу керек. Таңдап алынған тақырып
жҧмыстың мазмҧнына толық сәйкес келуі, яғни негізделген
болуы керек. Кіріспеде жҧмыстың тек теориялық немесе
практикалық сипатта екендігі кӛрсетілуі тиіс. Егер жҧмыс
практикалық болса, онда эксперименттік жҧмыс қанша уақыт
жҥргізілгенін нақтылау қажет.
Сонымен қатар жҧмыстың мақсаттары мен міндеттерін
негіздеу керек. Мақсат – бҧл зерттеу нәтижелерін
пайдаланудың қоғам мен адамға келтіретін пайдасы. Бҧл
қолданбалы жҧмыстарға қатысты. Іргелі зерттеулердегі мақсат
– жалпы сипаттағы кез-келген жаңа ақпаратты алу, зерттелетін
объектілердегі бҧрын белгісіз қасиеттерді, қҧбылыстар мен
заңдылықтарды анықтау болып табылады. Міндет – мақсатқа
жетудің мҥмкін жолдарының бірі. Әдебиетке жасалған шолу
ӛте қысқа болуы керек. Әдебиетте ҧсынылған есепте
кӛрсетілгендей мәселені зерттеуді сипаттайтын дереккӛздер
кӛрсетілуі керек. Шолу соңында ҧсынылған жҧмыстың
жаңалығы мен маңыздылығы қандай, алынған нәтижелерді
пайдаланудан қандай әсер, ықпал кҥтуге болатындығын атап
ӛту керек.
Негізгі бӛлімде қандай нысандар зерттелгенін және
олардың не ҥшін алынғанын, олардың саны қанша болғанын
және бҧл сан қалай негізделгенін, қандай тәжірибелер, қандай
жағдайда және қандай мерзімде жҥргізілгенін кӛрсету қажет.
Деректерді жинау әдістемесі де сипатталуы керек. Белгілі
тәсілдерді айтып ӛту жеткілікті, бірақ егер зерттеуші жаңа
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нәрсе енгізген болса, онда бҧл жаңашылдықтың не болғанын
кӛрсету керек.
Есептің негізгі бӛлігі – зерттеу нәтижелері. Алынған
нәтижелерді нақты және дәйекті тҥрде баяндау керек. Мҧнда
ешқандай пайымдау қажет емес. Фактілерді кесте, диаграмма,
график, сурет немесе сипаттама тҥрінде ҧсыну қажет. Барлық
сандық деректер мҧқият тексерілуі керек. Әрі қарай, автордың
орындалған жҧмыста нені маңызды деп санайтынын, алынған
мәліметтердің кейбір ерекшеліктерін қалай тҥсіндіруге
болатындығын, алынған нәтижелерге байланысты жҧмысты
одан әрі дамыту перспективалары қандай болатындығын
кӛрсету керек.
Қорытынды бӛлімде алынған зерттеу нәтижелерін
қысқаша және нақты кӛрсететін қорытындылар жасау керек.
Мҧнда тек алынған, ашылған, дәлелденгенді ғана кӛрсету
қажет. Қажет болса, мәтіннің соңында қосымша кестелер,
суреттер, графиктер және т.б. берілуі мҥмкін.
Пайдаланылған
әдебиеттер
тізіміне
баяндама
мәтінінде сілтемелері бар барлық дереккӛздер енгізіледі, ал
қажет емес дереккӛздер, сондай-ақ осы пән бойынша
оқулықтарды енгізу міндетті емес. Тізім алфавиттік тәртіппен
жасалады.
Мектеп оқушыларының жобалау әрекетінің олардың оқу
және
зерттеу
қызметімен
салыстырғанда
бірнеше
айырмашылықтары бар екенін ҧмытпаған жӛн. Біріншіден,
жоба әдісі мәселені кешенді және жҥйелі тҥрде зерттеуге және
білім беру ӛнімінің, яғни нәтижесінің нақты нҧсқасын
(моделін) жасауға бағытталған.
Екіншіден, білім беру және зерттеу қызметі ҥшін басты
нәтиже ақиқатқа жету болып табылады, ал жоба бойынша
жҧмыс, ең алдымен, практикалық нәтижеге қол жеткізуді
кӛздейді. Сонымен қатар, жоба орындаушылардың ҧжымдық
кҥш-жігерінің нәтижесі бола отырып, қызметтің қорытынды
кезеңінде
бірлескен
жҧмыстардың
рефлексиясын,
толықтығын, тереңдігін, ақпараттық қолдауын және жобаға
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қатысушылардың әрқайсысының шығармашылық ҥлесін
талдаудан тҧрады.
Шығармашылық
жобалардың
зерттеулерден
айырмашылығы – әдетте, қатысушылардың бірлескен ісәрекеттерінің егжей-тегжейлі қҧрылымының болмауында, ол
тек осы топ қабылдаған бірлескен іс-әрекеттердің логикасына,
жобаға қатысушылардың мҥдделеріне байланысты тҥпкілікті
нәтиженің жанрына негізделіп, әрі қарай дамиды.
Рӛлдік ойындар, ойын жобалары. Мҧндай жобаларда
қҧрылым тек қана белгіленеді және жҧмыс аяқталғанға дейін
ашық болады. Қатысушылар жобаның сипаты мен мазмҧнына
негізделген нақты рӛлдерді алады. Бҧл жобалардың
нәтижелері оларды іске асырудың басында белгіленеді немесе
тек ең соңында ғана айқындалады. Мҧндағы шығармашылық
деңгейі ӛте жоғары, бірақ басым іс-әрекет тҥрі әлі де рӛлдік
болып табылады.
Ақпараттық жобалар. Жобалардың бҧл тҥрі
бастапқыда қандай да бір объект, қҧбылыс туралы ақпарат
жинауға бағытталған; бҧл жобаға қатысушыларды осы
ақпаратпен таныстыру, оны талдау және кең аудиторияға
арналған фактілерді жалпылау керек. Мҧндай жобалар
кӛбінесе ғылыми жобаларға еніп, олардың модулі қызметін
атқарады.
Тәжірибеге бағытталған (қолданбалы) жобалар. Бҧл
жобалар бойынша жҧмыстың басынан-ақ қатысушылардың
айқын белгіленген іс-шаралар нәтижесімен ерекшеленеді.
Сонымен қатар, бҧл нәтиже міндетті тҥрде қатысушылардың
әлеуметтік мҥдделеріне бағытталған. Мҧндай жоба мҧқият
ойластырылған
қҧрылымды,
тіпті
қатысушылардың
әрқайсысының функцияларын анықтай отырып, олардың
барлық іс-әрекеттерінің сценарийін, нақты тҧжырымдар
жасауды, яғни жоба қызметінің нәтижелерін тіркеу және
әрқайсысының тҥпкілікті қол жеткізетін нәтижені жобалауға
қатысуын талап етеді.
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Мҧнда жобаны кезең-кезең бойынша талқылау,
бірлескен және жеке кҥш-жігерді шоғырландыру, алынған
нәтижелер мен оларды практикада жҥзеге асырудың мҥмкін
тәсілдерін ҧсынуды ҧйымдастыру, сондай-ақ жобаны жҥйелі
тҥрде сыртқы бағалау тҧрғысынан ҥйлестіру жҧмысын дҧрыс
ҧйымдастырудың маңызы жоғары.
Жобалар
пәндік-мазмҧндық
бағытына
қарай
моножобалар және пәнаралық жобалар болып жіктеледі.
Моножобалар. Мҧндай жобалар бір тақырып
аясында жҥзеге асырылады. Бҧл бағдарлама бойынша
сабақтар кешеніндегі ең қиын бӛлімдерге немесе
тақырыптарға арналады. Моножобалармен жҧмыс кейде
белгілі бір мәселені шешу ҥшін оқушылардың басқа
пәндер бойынша алған білімдерін пайдалануды кӛздейді.
Пәнаралық жобалар. Егер біз жобалық оқытуды
оқушылардың әлем бірлігі идеясының сақталуына (немесе
қайтадан жасалуына) ықпал ететін, мәселеге немқҧрайды
емес, тҧтастық ретінде қарау қабілетін дамытуға ықпал
ететін технология деп тҥсінетін болсақ, онда бҧл мақсатқа
жетудің қолайлы жолы – оқулық «тақырыбы бойынша»
«ережелерге берілген» тапсырмалар
емес, адамның
ӛмірлік
қажеттіліктері
мен
қызығушылықтарынан
туындайтын пәнаралық жобалар болып табылады
Байланыс сипаты бойынша жобалар әртҥрлі болады:
 ішкі немесе аймақтық (бір елдің ішінде). Бҧл бір оқу
орнында немесе оқу орындары арасында ҧйымдастырылған
жобалар;
 халықаралық (жобаға қатысушылар – әртҥрлі
елдердің ӛкілдері);
 тҧлғалық (әртҥрлі оқу орындарында, аймақтарда,
елдерде орналасқан екі әріптес арасында);
 жҧптық (қатысушылардың жҧптары арасында);
 топтық (қатысушылар топтары арасында).
36

Орындалу мерзімі бойынша жобалар:
 қысқамерзімді (кішігірім мәселені немесе ҥлкен
мәселенің бір бӛлігін шешу ҥшін), оны бірнеше сабақтарда
бір пәннің бағдарламасында немесе пәнаралық байланыста
жасауға болады;
 ҧзақтығы орташа (бір аптадан бір айға дейін);
 ҧзақмерзімді (бір айдан бірнеше айға дейін).
Нақты тәжірибеде жобалардың аралас типі жиі
қолданылады, онда зерттеу және шығармашылық
жобалардың белгілері байқалады (мысалы, тәжірибеге
бағдарланған және зерттеу жҧмыстары).
5. ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Жобалық оқыту технологиясы жобамен жҧмыс жасау
кезіндегі мҧғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің
кезеңдері мен жҥйесін қамтиды. Алдымен, оқушыларды
жобалық қызметке дайындаудың ерекшеліктеріне тоқталайық.
Жоба бойынша жҧмыстың бастапқы кезеңі жоба
алдындағы жҧмыс деп аталады. Осы кезеңде тҧлғааралық
қатынастарды қҧру жҥзеге асырылады, кӛшбасшылар
анықталады, эксперимент жоспарланады, ең бастысы – жоба
тақырыбы тҧжырымдалады. Зерттеу жҥргізілетін ғылыми
білім саласы және идеяны мҧғалім ҧсынған жағдайда,
алғашқы қадам – бҧл идеяны жобаға қатысатын топ
мҥшелерінің санасында ӛзектендіру. Зерттеу қызметінің
белгілі бір саласын таңдап, зерделеудің ӛзектілігі мен
тартымдылығын кӛрсете отырып, мҧғалім жобалық топқа
қатысушы оқушылар арасынан ӛзіне серіктестер мен
пікірлестерді табуға тырысады, ӛйткені жобалық оқыту
технологиясының негізгі қағидасы ынтымақтастық пен
бірлескен іс-әрекет болып табылады.
Жобамен жҧмысты бастамастан бҧрын кітапхана
сабағын ӛткізу де қажет. Оның негізгі мақсаты – оқушыларды
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кітапхананың каталог жҥйесімен таныстыру, әдебиеттерді
іздеу жҥйесін қолдана білуге ҥйрету. Аналитикалық кезеңнің
бір сабағы мәтіндік ақпаратты конспектілеу мен реферат
жасау дағдыларын ҥйретуге арналуы керек. Кітапхана
сабағының соңында жобалау тобының қатысушыларына
мынадай тапсырма беруге
болады: ӛзінің болашақ
жобасының кҥрделі жоспарын жасау; пайдаланылатын
әдебиеттер мен басқа да ақпарат кӛздерінің тізімін жасау.
Сауалнаманың және социологиялық сауалнаманың кейбір
әдістерімен танысуға тағы бір сабақ беріледі. Жобалау тобы
жҧмысының талдамалық кезеңі барысында шағын топтардың
қатысушыларымен
консультациялық
кездесулер
ҧйымдастырылады.
Бҧдан кейін жобаның ӛзі бойынша жҧмыс кезеңдері
басталады. Жҧмысты бастай отырып, оқушылар мынадай
сҧрақтарға жауап береді: Менің не жасағым келеді? Менің
нені ҥйренгім келеді? Менің кімге кӛмектескім келеді? Менің
жобам қалай аталады? Жобаның мақсатына жету ҥшін қандай
қадамдар жасауым керек? Оқушылар ӛздері қайтарған
жауаптарына сҥйене отырып, келесі сызба бойынша оқу
жобасының жоспарын жасайды: жобаның атауы, жоба
мәселесі (бҧл мен ҥшін неліктен маңызды?), жобаның мақсаты
(біз жобаны не ҥшін жасаймыз?), жобаның міндеттері (ол
ҥшін біз не істейміз?), жобаның орындалу мерзімдері,
консультациялар кестесі, жоба жетекшісі туралы мәліметтер,
жоспарланған нәтиже, таныстыру нысаны.
Жоба бойынша жҧмысты жоспарлау жҧмыс кезеңдерін
шектейтін уақыт шеңберлерін айқындауды; орындалған
жҧмыс туралы есепті рәсімдеу нҧсқаларын талқылауды;
жобаның барысына әсер етуі мҥмкін неғҧрлым ӛзекті
проблемаларды тҧжырымдауды қамтиды.
Жоспарлау кезеңі барысында мҧғалім кейде жобалық
қызметті жоспарлау бойынша пікірталас барысына тҥзетулер
енгізеді. Мҧғалімнің ӛзіне кеңесші және кӛмекші рӛлін
қалдырып, бастаманы мҥмкіндігінше оқушыларға беруі ӛте
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маңызды. Дәл осы кезеңде зерттеуге қатысты негізгі
мәселелер анықталады: Кітаптармен және журналдармен
қалай жҧмыс істеу керек? Мәтінді қалай дҧрыс рәсімдеу
керек? Сауалнама мен тестілеуді қалай ӛткізуге болады? және
т. б.
Бҧдан әрі талдау кезеңі басталады: оқушылардың
зерттеу жҧмысы және жаңа білімді ӛз бетінше алуы;
белгіленген мақсаттар мен міндеттерді нақтылауы;
оқушылардың ӛз білімі мен тәжірибесі арқылы ақпаратты
іздеуі және жинауы; басқа адамдармен (оқушылармен,
мҧғалімдермен,
ата-аналармен,
шақырылған
консультанттармен және т.б.) ақпарат алмасуы; арнайы
әдебиетті зерделеуі, бҧқаралық ақпарат қҧралдарының,
интернеттің материалдарын пайдалануы. Талдау кезеңінің
негізгі міндеті – жобаға қатысушылардың ӛз бетінше зерттеу
жҥргізуі, ӛз бетінше ақпарат алуы және талдауы болып
табылатындығын атап ӛткен жӛн.
Бҧл орайда мҧғалім зерттеу барысын, оның жобаның
мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігін бақылайды, жеке
қатысушылардың енжарлығына жол бермей, топтарға қажетті
кӛмек кӛрсетеді. Оның міндетіне сонымен қатар, топтар мен
жеке қатысушылардың іс-әрекетіне тҥзетулер енгізу және
кезең соңында қорытынды жасау ҥшін аралық нәтижелерді
қорытындылауға кӛмектесу кіреді.
Жобамен жҧмыстың талдау кезеңінде оқушыларды
ақпаратпен
жҧмыс
істеудің
арнайы
әдістерінің
алгоритмдерімен таныстыру, мысалы, сауалнама жҥргізу,
әдебиеттерді іздеу және онымен жҧмыс істеу, Интернеттен
ақпарат іздеу сияқты кӛмек кӛрсетумен байланысты шаралар
ӛте маңызды болып табылады.
Сонымен, атқарылған жҧмыстың қорытындысын
шығару кезеңі де келіп жетеді. Әрбір шағын топтың ӛкілдері
жҥргізілген зерттеулер туралы есеп береді, жоба мәтінімен
жҧмыстың қаншалықты дәрежеде және қалай жҥргізіліп
жатқаны туралы баяндайды. Осыдан кейін қатысушылар
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талқылайтын екінші, маңызды міндет – презентацияға
дайындық мәселесі.
Нәтижелерді қорытындылап, жалпылау кезеңі:
алынған ақпаратты жҥйелеп, қҧрылымдау және алынған
білімді интеграциялау; нәтижелерді қорытындылауға арналған
қорытындылардың жалпы логикалық сызбасын жасау
(рефераттар, баяндамалар, конференциялар, бейнероликтер,
спектакльдер, қабырға газеттері, журналдар, презентациялар
және т.б. тҥрінде). Осы кезеңдегі мҧғалімнің міндеті – жоба
қатысушыларына мейлінше еріктілік беру және жоба
нәтижелерін ҧсыну формаларын таңдауға шығармашылықпен
кӛмектесу; әр оқушының қабілетінің ашылуына мҥмкіндік
беретін формаларды ҧсыну. Кезеңнің қорытынды сабағында
барлық қатысушылар ӛздерінің ең жақсы тәжірибелерін
ҧсынады.
Орындалған жҧмыс нәтижелері туралы қысқаша есеп
беруден кейін жоба бойынша жҧмысты аяқтап, шағын
топтардың әрқайсысының жҧмыс материалдары бойынша
баяндама жаза бастау туралы шешім қабылданады. Бҧл
кезеңнің мақсаты – зерттеу мақсаттарының сипаттамасы,
қолданылған әдістер мен алынған нәтижелер, сондай-ақ
авторлардың зерттеуді жалғастыру ниеті (авторлар осындай
мақсатты кӛздеген жағдайда) туралы хабарламаны қамтитын
қысқаша мазмҧнды қҧжат қҧру.
Жоба бойынша жҧмыс аяқталғаннан кейін оқушылар
қорытынды шығарады және келесі сҧрақтарға жауап береді:
Мен ойға алған жҧмысымды аяқтадым ба? Не жақсы ӛтті? Не
нашар болды? Нені орындау жеңіл болды, қандай қиындықтар
кездесті? Маған осы жоба ҥшін кім алғыс айта алады? Осы
сҧрақтардың барлығына жауаптар балаларға ӛз жобасының
тҧсаукесеріне дайындалуға және тыңдаушылар алдында
лайықты сӛйлеуге кӛмектеседі.
Алынған нәтижелерді ҧсыну барысында қол жеткізген
мәліметтер мен нәтижеге жету жолдарының мәнін ҧғыну,
алынған ақпараттармен, сондай-ақ сыныпта немесе оқушылар
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тобында жинақталған тәжірибемен алмасу, талқылау және
қатысушылардың жоба бойынша жҧмыс нәтижелерін бірлесіп
ҧсынуы жҥзеге асырылады. Бҧл кезеңнің ерекшелігі –
презентацияны қатысушылар таңдаған формада жҥзеге
асырудың ӛзінің, шын мәнінде, тәрбиелік және білімдік
маңызы зор, сондай-ақ жҥргізілген жҧмыстарының
нәтижелерін ҧсыну дағдыларын меңгеруге бағытталған.
Презентация материалын дайындау және оны жалпылау
нәтижесінде тыңдаушылар тарапынан жаңа сҧрақтар туындап,
білім алушыларды пікір алмасуға талпындырып, жетелейді.
Жоба бойынша жҧмыстың осы кезеңінде, яғни
пікірсайыс барысында зерттеу бойынша сыни пікірлер
айтылуы мҥмкін, жобамен жҧмыс кезінде жіберілген қателер
анықталып, тҥзетіледі. Бҧл ретте мҧғалімнің міндеті– жобалау
тобының қатысушыларына талқылау мен іскери қарымқатынастың негізгі ережелерін тҥсіндіру; ӛз пікірлері жӛнінде
ӛзгелер тарапынан жасалған сындарға және проблемалық
мәселелерді шешуде топта әртҥрлі кӛзқарастардың болуына
сындарлы қатынас дағдыларын дамыту қажеттілігін тҥсіндіру.
Сонымен, жоба әдісі «іс-әрекет арқылы оқыту»
қағидасына негізделген, бҧл – оқушының мейлінше
белсенділік танытатын шығармашылық жҧмыс тҥрі. Жоба
әдісі оқушының есте сақтауын дамытуға бағытталған
ақпараттық тәсілге емес, зерттеу іс-әрекетіне қажетті ақыл-ой
қабілеттерін (тҥсіну, рефлексия, сындарлы қиял, мақсат қоя
білу) қалыптастыруға бағытталған белсенділік тәсіліне
негізделген.
Ендігі кезекте жобамен жҧмыстың кезеңдерін
қарастырайық.
Жобалық тапсырманы әзірлеу
- зерттеу қызметінің мақсаттарын анықтау (жобаны
әзірлеудің осы кезеңін мҧғалім анықтайды);
- бастапқы материалды талдау нәтижелері бойынша
зерттеу мәселесін алға қою: оның ӛзектілігін негіздеу (қарамақайшылықты анықтау арқылы), мәселенің зерттелуін талдау,
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жоспарланған
зерттеу
нәтижесінің
практикалық
маңыздылығын негіздеу, мәселені мәтін арқылы тҧжырымдау
(осы кезеңде жобаға қатысушылардың ӛзіндік белсенділігі
басым болуы керек, бҧған оқу іс-әрекетінің «миға шабуыл»,
«дӛңгелек ҥстел», «әңгіме», жағдаятты шешу және т.б жҧмыс
тҥрлері арқылы қол жеткізіледі);
- зерттеліп отырған мәселеге байланысты жобаның
негізгі идеясын анықтау;
- жоба тақырыбын тҧжырымдау;
- зерттеу объектісін анықтау;
- зерттеу пәнін (предмет) анықтау;
- зерттеудің кҥтілетін нәтижелері және оларға жету
жолдары туралы гипотезаны тҧжырымдау;
- жҧмыс бағыттарын және тікелей міндеттерді анықтау;
- бағыттар бойынша ақпарат кӛздерін іздеу тәсілдерін
анықтау;
- жоба қызметінің соңғы нәтижесінің/ӛнімінің нысанын
анықтау.
Жобаны әзірлеу
Жобаны әзірлеу – бҧл жҧмысты жоспарлау және ол
мыналарды кӛздейді:
- жобаның мақсатына жетудің қҧралдары мен әдістерін
анықтау;
- жобалық іс-шаралардың кӛлемін, басқа пәндермен
интеграциялану дәрежесін, кҥтілетін қиындықтарды анықтау;
- жобаның орындалу мерзімін анықтау, барлық
жҧмыстарды кезеңдерге бӛлу, аралық есептіліктің жоспары
мен кестесін қҧру;
- кезеңдердің мазмҧнын әзірлеу;
- қажетті деректерді жинау және ӛңдеу процедурасын
таңдау;
- нәтижелерді ҧсыну тәсілін және презентация
сценарийін таңдау;
- топ қҧру, міндеттерді бӛлу;
- жоба сапасын бағалау критерийлері мен бағалау әдісін
талқылау.
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Мҧғалімнің міндеті: қатысушылардың мотивациясын
қалыптастыру, оқушылардың
бастамашыл тобын қҧру,
жобаның тақырыбы мен жанрын таңдау бойынша кеңес беру,
қажетті материалдарды таңдауда кӛмек, ізденістің жалпы
бағыты мен негізгі бағдарларын ғана анықтау, барлық
кезеңдерде оқушылардың іс-әрекетін бағалау критерийлерін
анықтау, басқару және бақылау формалары мен әдістерін
анықтау.
Жобаның жүзеге асырылуы
- сабақтан тыс уақытта жоспар мен кестеге сәйкес жеке
немесе топтық тапсырмаларды ӛз бетінше тәжірибелік
орындау, оқытушының (мҧғалімдердің) кестеге сәйкес
кеңестері;
- әртҥрлі ақпарат кӛздерінен ақпараттар жинау, талдау
және жалпылау;
- алынған мәліметтерді топтарда аралық талқылау;
- аралық нәтижелерді бақылау және тҥзету, оларды
мақсатқа сәйкестендіру, мҧғалімнің тарапынан оқушылардың
жҧмысын ҥйлестіру;
- ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелері бойынша есеп
даярлау;
- презентацияға арналған материалдарды рәсімдеу:
кӛрнекі және графикалық материалдарды дайындау;
- жобаның аудио-бейне материалдарын әзірлеу.
Мҧғалімнің міндеті: жобаның мазмҧны бойынша жҥйелі
тҥрде кеңес беру, материалдарды жҥйелеп, қорытындылауға
кӛмектесу, жобаны рәсімдеуге қойылатын талаптар бойынша
жеке және топтық консультациялар, оқушылардың ақыл-ой
белсенділігін ынталандыру, әр қатысушының іс-әрекетін
қадағалау, аралық нәтижелерді бағалау, бірлескен ісәрекеттерді бақылау.
Жобаның аяқталуы
- жобаның кӛпшілікке ҧсынылуы (топта, сыныпта,
конференцияда және т.б.);
- кӛрсетілген критерийлерге сәйкес жобаның
сараптамасы;
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- рефлексия: жоба жҧмысының ҥдерісін, жҧмыс
нәтижелерін, топтық және тҧлғалық жеке жетістіктерді
талқылау.
Мҧғалімнің міндеті: жҧмыс туралы есеп әзірлеуге
кӛмектесу, жобаны ауызша қорғау ҥшін
спикерлерді
дайындау, қарсыластары мен тыңдаушыларының сҧрақтарына
жауап бере білуге машықтану, жобаны қорғауда сарапшы
ретінде әрекет ету, орындалған жҧмыстарды талдауға қатысу,
орындаушылардың әрқайсысының қосқан ҥлесін бағалау.
Жоба қызметі екі негізгі ҧғыммен анықталады: проблема
және нәтиже ӛнім. Таңдалған тақырыпта қарастырылатын
мәселені
дҧрыс
тҧжырымдау
және
тҥпкілікті
нәтиженің/ӛнімнің сәтті табылған тҥрі – бҧл жобалау
әрекетінің сәтті болып шығуының кепілі.
Проблемаларды мҧғалімнің «ҧсынысы бойынша»
оқушылардың ӛздері кӛтереді. Сонымен бірге алдын-ала
берілген тақырыптардың ішінен зерттеу ҥшін маңызды
болатын бірнеше нҧсқаларын мҧғалімнің ӛзі анықтап, тауып,
тҧжырымдауы қажет. Осы орайда мҧғалім оқушыларды
ынталандыратын «миға шабуыл», «дӛңгелек ҥстел», «әңгіме»,
жағдаят бойынша ой қорыту және басқа да оқу іс-әрекеттері
шеңберінде проблемаларды анықтауға ықпал ететін
жағдайларды жасай отырып, жетекші сҧрақтардың кӛмегімен
қатысушылардың ӛздері таңдау жасауына мҥмкіндік береді.
Бҥгінгі таңда жобалық іс-шаралар жоғары ғылымиәдістемелік деңгейде жҥргізілуі керек, бҧл мҧғалімдердің
жобалау жҧмысы әдісінің технологиясын игеруі сияқты
мәселені шешуін қамтиды.
Жобалау және технологиялық біліктер мен дағдылардың
ҧғымы мен қҧрамын нақтылау, олардың қалыптасу деңгейін
бағалауға мҥмкіндік беретін критерийлерді әзірлеу маңызды.
Жобалау әдісін қолдана отырып оқу бағдарламасының жеке
тақырыптарын оқыту мҥмкіндіктерін талдау, оқу процесінде
оқу жобасының жекелеген элементтерімен қатар, жалпы оқу
жобасын да қолдану қажет. Бҧл ӛз кезегінде білім
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алушылардың кәсіби және пәндік білімі мен дағдыларын,
сондай-ақ жобалық іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттерін
анықтауға байланысты дағдыларды игеруге саналы
мотивациясының пайда болуына ықпал етеді.
Оқушылардың жобалық-технологиялық дағдыларын
дамыту бойынша жҧмыс оқыту әдістемесінде елеулі
ӛзгерістердің болуын талап етеді. Зерттелетін мәселелер
бойынша қосымша ақпарат кӛздеріне, нормативтіканықтамалық материалдарға деген қажеттілік жылдам артып
келеді.
Тақырыптарды таңдау кезінде оқушылар мен жобаға
қатысушылар мҧғалімнің ҧсыныстарын қолданып, мерзімді
басылымға,
ғылыми-кӛпшілік
әдебиетке,
мектеп
бағдарламасы бойынша оқу барысында алған біліміне
сҥйенеді.
Жобаларды жекелеген оқушылар да, сондай-ақ
қатысушылардың тобы да әзірлеуі мҥмкін. Жобаларды қорғау
іскерлік ойын, ғылыми-практикалық конференция, шеберлік
сыныбы, шығармашылық есеп тҥрінде ӛтеді.
Сонымен, дайын ӛнім/нәтиже – бҧл оқушының білім алу
жолындағы жетістіктерін кӛрсететін портфолиосы (ал ӛзін-ӛзі
тану сабақтарында портфолиода кӛрсетілген шығармашылық
және жобалық іс-әрекет нәтижелері бағалау ҥшін негіз болып
табылады).
Осылайша, оқушылардың жобалау жҧмысын мына
тәртіппен кӛрсетуге болады:
 Проблема
 Жобалау
 Ақпаратты іздеу
 Ӛнім/нәтиже
 Презентация
Жобалау әрекетінің білімдік әлеуеті ӛте жоғары, себебі
жоба:
 оқушылардың бойында тҧтас білім картинасын
қалыптастырады;
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оқушылардың қосымша білім алуға ынтасын
арттырады;
 ғылыми танымның маңызды әдістерін зерделеуге
(ойын негіздеу және ҧсыну; жобаның міндетін ӛз бетінше қою
және тҧжырымдау, жағдайды талдау әдісін табу) мҥмкіндік
туғызады;
 нәтижелерге тҥсініктеме беру білігін қалыптастырады.
Жобалау әрекеті:
 маңызды
жалпыадамзаттық
қҧндылықтарды
(әлеуметтік серіктестік, тӛзімділік, диалог);
 жауапкершілік, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу сезімін;
 ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру қабілетін;
 жҧмысты сапалы орындауға ҧмтылысын тәрбиелейді.
Жобалау әрекеті:
 тҧлғаның зерттеушілік және
шығармашылық
қабілеттерін;
 ӛзін-ӛзі анықтау және мақсат қою қабілетін;
 ӛзінің білімін дербес, ӛздігінен қалыптастыру білігін;
 коммуникативтік біліктері мен дағдыларын;
 ақпараттық кеңістікте бағдарлау мҥмкіндігін;
 әртҥрлі мәтіндермен жҧмыс істей білуін;
 ӛз жҧмысын және уақытын жоспарлай білуін;
 талдау және рефлексия дағдыларын, ӛз жҧмысының
нәтижелерін ҧсына алу білігін дамытады.
Жобалық іс-әрекетте мұғалімнің рөлі қандай?
Мҧғалімнің
беделі
оның
қызықты
бастамалардың
бастамашысы болу қабілетімен анықталады. Әрине, білім
алушылардың ӛзіндік белсенділігіне бастау болып, оған қозғау
салатын, олардың тапқырлығы мен ӛнертапқыштығын
уақытында танып, қолдау кӛрсететін мҧғалім әрқашан
алдыңғы қатардан кӛрінеді. Мҧғалімнің мҧндай әрекеті оның
ӛзіне де жоғары талап қойып, ҥлкен міндет жҥктейді.
Белгілі бір мағынада алғанда мҧғалім тек қана «пән
мҧғалімі» болуын тоқтатады – ол ӛрісі кең мҧғалім, ӛзінің
шәкірттеріне әлемді оның барлық бірлігінде, сҧлулығында,
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әртҥрлілігінде кӛруге кӛмектесіп, жол кӛрсетуші ҧстазға
айналады.
Жоба жҧмысын жҥргізуде жетекшілік жасау барысында
мҧғалімнің атқаратын, яғни «ӛмір сҥретін» рӛлдерінің тізімі:
 Энтузиаст – қолдау, ынталандыру және бағыттау
арқылы мақсатқа жету бағытында оқушылардың
мотивациясын арттырады.
 Маман – бірқатар сала бойынша білікті, қҧзыретті.
 Кеңесші/консультант – әртҥрлі ресурстарға, оның
ішінде басқа мамандарға қол жеткізуді ҧйымдастыра алады.
 Жетекші – жобаны нақты жоспарлап, жҥзеге асыра
алады.
 Сұрақ қоятын адам – яғни жанама, жетекші сҧрақтар
арқылы туындайтын қиындықтарды жеңудің жолдары туралы
пікірталасты ҧйымдастырады, қателіктерді анықтайды және
кері байланысты сақтайды.
 Үйлестіруші – мәселелерді топ болып шешу процесін
қолдайды.
 Сарапшы – жалпы орындалған жобаның да, оның жеке
кезеңдерінің де нәтижелеріне нақты талдау жасайды.
Жоғарыда айтылған мәселелерді қорытындылай келе,
жобалық қызмет – бҧл адамды қазіргі әлем жағдайында ӛмірге
дайындау екенін атап ӛтеміз. Оқу іс-әрекетінің тәсілі ретінде
жобаның мҥмкіндіктері шексіз. Болашақтағы негізгі мектеп –
бҧл жобалар мектебі.
Жобалық іс-әрекеттің мағынасы мен маңызын
Конфуцийдің «Маған айтып берсең – ұмытып қаламын,
көрсетсең – есімде сақтаймын, өзіме жасатсаң –
үйренемін!» деген сӛздерімен тҧжырымдауға болады.
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6. ӘЛЕУМЕТТІК БАҒЫТТАЛҒАН ОҚУ ЖОБАСЫ –
БІЛІМ АЛУШЫЛАР ТҦЛҒАСЫНЫҢ РУХАНИАДАМГЕРШІЛІК ДАМУЫНЫҢ ҚАЖЕТТІ ШАРТЫ
«Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің ерекшеліктерін кӛрсететін
жобалық іс-әрекеттің мәнін осы мәселе саласында зерттеулер
жҥргізген ғалым Е. Г. Каганның сӛздерімен анықтауға болады:
«Жобалық іс-әрекет – бҧл шын жҥректен және белгілі бір
мақсатпен жасалған әрекет». Ӛзін-ӛзі тану сабақтарындағы
жобалардың негізгі мақсаты – шығармашылық, белсенді
әрекет ететін тҧлғаны дамытуға және оқушылардың
жалпыадамзаттық қҧндылықтарға негізделген еңбек ету және
зияткерлік білімі мен іскерлігі жҥйесін қалыптастыруына
ықпал жасау. Мҧндай жобаларды жҥзеге асыру жҥйесінің
ерекшелігі
– мҧғалім мен оқушының
бірлескен
шығармашылық жҧмысының мҥмкіндігі.
Оқу жобасы – бҧл оқушылардың жас ерекшеліктеріне
сәйкес келетін ӛзіндік шығармашылық аяқталған жҧмыс, оны
орындау барысында олар ӛз білімдері мен дағдыларын
толықтыруды жалғастырады. Жобалау әрекетінің тҥпкілікті
нәтижесінің тамаша кӛрінісі – «ақыл-ойдағы тҥпкілікті ӛнім»,
яғни қол жеткізуге болатын нәрсе. Латын тілінде «projectus» –
алға қойылған жоспар, ниет.
Жобалау әрекеті тҧлғаның рухани-адамгершілік
дамуын, қоршаған әлемді ӛзгертуді кӛздейтін, біріктіруге,
игеруге және жетілдіруге болатын тиісті технология негізінде
қҧрылатын инновациялық әрекеттер санатына жатады.
Әлеуметтік бағытталған жобалық іс-әрекеттің негіздерін
игерудің өзектілігі бҧл технологияның білім беру жҥйесін
ҧйымдастырудың барлық деңгейлерінде кең қолданылуына,
талдау,
ҧйымдастырушылық
және
басқарушылық
функцияларды тиімді жҥзеге асыруға мҥмкіндік беретіндігіне
және ӛмірлік маңызды қҧзыреттердің дамуына ықпал
ететіндігіне байланысты.
Жобалаудың міндеттері. Әлеуметтік бағытталған
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жобалық
іс-әрекеттің
міндеті
–
оқушылардың
жалпыадамзаттық
қҧндылықтар
туралы
тҥсініктерін
тереңдетуге, қоғамға қызмет ету дағдыларын дамытуға,
сондай-ақ шығармашылық қабілеттерін, бастамалары мен
дербестігін, командада жҧмыс істей білу дағдыларын
дамытуларына ықпал ету.
Білім алушының көзқарасы бойынша әлеуметтік
бағытталған оқу жобасы – бҧл ӛзінің рухани-адамгершілік
әлеуетін барынша ашу мҥмкіндігі. Бҧл әрекет оның ӛзін
жекелей және топта кӛрсетуге, ӛз кҥшін сынап кӛруге, ӛз
білімін қолдануға, пайда әкелуге, қол жеткізген нәтижені
кӛпшілік алдында кӛрсетуге мҥмкіндік береді.
Мұғалімнің
көзқарасы
бойынша
әлеуметтік
бағытталған оқу жобасы – білім алушылар ҥшін қызықты
іс-әрекетті ҧйымдастыру, мәселені шешудің жолдарын табу
және табу ҥшін жағдай жасау, оқушылардың мҧғаліммен,
оқушылардың ӛзара және ата-аналармен ӛзара әрекеттесуін
ҧйымдастыру нысаны ретінде ғана емес, сонымен қатар
жобаны әзірлеу және іске асыру ҥдерісінде оқушылардың
келесі негізгі құзыреттерін дамыту мҥмкіндігі ретінде де
кӛрінеді:
• жалпыадамзаттық
қҧндылықтардың
мәні
мен
мағынасын тҥсіну;
• ӛз ойлары, сӛздері мен іс-әрекеттері ҥшін жауап
беруге дайын болу;
• айналасындағы адамдарға және қоршаған табиғатқа
кӛмек пен қолдау кӛрсетуге ҧмтылу;
• ӛмірдегі әдемі, керемет, қайғылы және кҥлкілі нәрсені
тану және оған деген кӛзқарасын білдіру қабілеті, яғни
ажырата білу қабілеті;
• отбасындағы, ҧжымдағы және қоғамдағы ӛз рӛлін
тҥсіну;
• ӛмірдегі әдемі, керемет, қайғылы және кҥлкілі нәрсені
тану және оған деген кӛзқарасын білдіру қабілеті, яғни
ажырата білу қабілеті;
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• отбасындағы, ҧжымдағы және қоғамдағы ӛз рӛлін
тҥсіну;
• ӛз ӛмірі мен денсаулығына қҧндылық ретінде саналы
кӛзқарас қалыптастыру, салауатты ӛмір салты туралы білімді
практикада пайдалану, ӛмірдегі зиянды әдеттерді жоюға
ҧмтылу;
• болашақ
мамандықты
саналы
таңдаудың
маңыздылығын тҥсіну;
• ӛзінің жеке уақытын бӛлу және бақылау мҥмкіндігі;
• ӛз қалаулары мен мҥмкіндіктерін объективті тҥрде
ӛлшей білу, материалдық және материалдық емес
қажеттіліктерін ажырата білу;
• ӛмірдегі ӛзара кӛмектің маңыздылығын тҥсіну;
• ӛзінің азаматтық тиесілігін тҥсінуге ҧмтылу.
Рухани-адамгершілік білім беру жҥйесіндегі жобалар
әдісі әрдайым оқушылардың ӛзіндік іс-әрекетіне, яғни жеке,
жҧптық, топтық іс-әрекетіне бағытталған, оқушылар бҧл
жҧмысты белгілі бір уақыт аралығында гуманизм
идеяларының салтанат қҧруы ҥшін әртҥрлі моральдық,
әлеуметтік мәселелерді шешу жолдарын іздеу, тҥсіну ҥшін
орындайды.
Ӛзін-ӛзі тану сабақтарында жобалық әдістерді
қолданудың әдіснамалық негізі келесі жалпы педагогикалық
және дидактикалық принциптер болып табылады:
 теорияның практикамен байланысы;
 ғылыми, саналы және білімді игеру белсенділігі;
 оқытудың
қолжетімділігі,
жҥйелілігі
және
сабақтастығы;
 білімді меңгерудің кӛрнекілігі мен беріктігі.
Білім беру функциясы оқушыларды негізгі біліммен,
дағдылармен және терминологиямен таныстыруды кӛздейді.
Тәрбиелеу функциясы білім алушылардың іскерлік,
кәсіпкерлік, жауапкершілік сияқты тҧлғалық қасиеттерін
дамыту болып табылады.
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Дамыту функциясы – оқушылардың практикалық
мәселелерді талдау және шешу ҥшін абстрактілі білім мен
дағдыларды қолдану мҥмкіндіктерін тҥсіну.
Бастауыш және орта буындағы ӛзін-ӛзі тану
сабақтарында жобалық іс-әрекет олардың шығармашылық ісәрекетінің бір тҥрі болып табылады, оның нәтижелері
оқушының портфолиосында кӛрсетіледі. Қазірдің ӛзінде
бастауыш сыныптарда оқушылар адамның қҧндылықтары мен
қҧндылық қасиеттері
туралы идеяларды дамытуға
кӛмектесетін шағын жобаларды орындайды.
Ӛзін-ӛзі тану курсында қарастырылатын тақырыптар
бір-бірімен тығыз байланысты, ӛйткені пән бойынша кез
келген ҧғымды
зерделеу барысында
барлық
жалпыадамзаттық қҧндылықтардың негізі сҥйіспеншілік пен
жақсылық екенін ескеру қажет. Бҧл бастауыш мектеп
бағдарламасының негізгі ҧғымдары және осы ҧғымдарды
саналы тҥрде талдау қабілетін дамыту ҥшін әртҥрлі
тапсырмалар жҥйесі ойластырылып, оқуға арналған мәтіндер
таңдалған.
Бастауыш
сыныптарда
жалпыадамзаттық
қҧндылықтардың
қырларын
тҥсіну
мысалында
шығармашылық шағын жобаларды орындауға дайындық
жҥргізіледі. Ал орта буын оқушыларының жобалау әрекеті
бойынша бағдарламалық мақсаты былайша тҧжырымдалған:
- тҧлғаның рухани-адамгершілік дамуын ынталандыру;
жалпыадамзаттық қҧндылықтар туралы білімді меңгеруге
ықпал ету;
- «Ӛзін-ӛзі
тану»
пәні
бойынша
Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім
беру стандартында айқындалған оқушылардың әлеуметтік
маңызды тҧлғалық қасиеттері мен ӛмірлік дағдыларын
қалыптастыруға ықпал ету [8].
5-9 сыныптарға арналған бағдарлама пәнді бастауыш
сыныптан жоғары деңгейге дейін оқытуда сабақтастықты
қамтамасыз етеді. Онда оқу пәнінің негізгі міндеттері
анықталған:
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- оқушыларды ӛзін-ӛзі тануға және ҥнемі ӛзін-ӛзі
жетілдіруге бағыттау;
- оқушылардың қарым-қатынас мәдениетінің негізін
қалау;
- оқушылардың жалпыадамзаттық қҧндылықтардың
мәнін тҥсінуіне ықпал ету;
- оқушыларға ҧжымдағы және қоғамдағы ӛзінің рӛлін
тҥсінуге кӛмектесу;
- табиғаттың, адам мен қоғамның ӛзара тәуелділігін
ҧғынуға ынталандыру;
- әртҥрлі оқу және ӛмірлік жағдайларда әлеуметтену
және адамгершілік мінез-қҧлық тәжірибесін қалыптастыру.
«Ӛзін-ӛзі тану» пәнінің базалық мазмҧны оқушылардың
ӛзіне
және
әлемге
деген
қҧндылық
қатынасын
жалпыадамзаттық қҧндылықтар туралы білімдерін кеңейту
арқылы ғана емес, жалпыадамзаттық қҧндылықтар жҥйесін
эмоционалды тҥрде игеру, сезімдерін дамыту, қҧндылық
қатынастары мен жеке қасиеттерін тәрбиелеу арқылы
кҥшейтуді кӛздейді.
Ӛзін-ӛзі тану сабақтарының тақырыптары адам мен
оның айналасындағы әлем туралы танымдық ғана емес,
сонымен бірге проблемалық сипаттағы ақпараттың кең
спектрін қамтиды, бҧл оқушылардың зерттеушілік ізденісін,
нақты бір сабақта қарастырылған мәселелерді тҥсінуге
шығармашылық кӛзқарасын ӛзектендіреді.
Жасӛспірім шақтың ең маңызды ерекшелігі – ӛзін-ӛзі
растау, дәлелдеу қажеттілігі. Сабақтардың тақырыптары
оқушылардың адамның шынайы табиғатын, адамның қадірқасиетін тҥсінуін дамытуға, ӛзін-ӛзі тану және ӛзін-ӛзі
жетілдіру қажеттілігін ынталандыруға бағдарланған.
Оқу бағдарламасы оқушылардың азаматтық ҧстанымын,
қарым-қатынас мәдениетін дамытуға, отбасына деген
қҧндылық қатынасын дарытуға бағытталған.
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Әлемнің бейнесі, әлемді қабылдау, позитивті ойлау,
адамның сыртқы әлеммен ҥндестігі сияқты мәселелерді
қарастыру кӛзделген.
Оқушылардың ӛздері адамзат баласына жататындығын
тҥсінуіне және планетада болып жатқан барлық жағдайлар
ҥшін жауапкершілігін қалыптастыруына ерекше назар
аударылады.
Бҧл ерекшеліктер проблемалық сипаттағы мәселелерді
зерттеуге
кӛбірек
бағытталған
жобалық
қызметті
ҧйымдастыруда да айқын кӛрінеді. Бҧл жеке, топтық және
ҧжымдық сипаттағы шағын жобаларға да, «Ӛзін-ӛзі тану»
пәнін оқып, ҥйрену барысында 5-11-сынып оқушылары жыл
бойы орындайтын ҧзақмерзімді жобаларға да қатысты.
Оқушыларды осындай жобаны жҥзеге асыруға қалай
дайындау керек? Білім беру жҥйесінің келесі деңгейінде
бастауыш мектептің осы бағыттағы дәстҥрлерін сәтті
дамытып, байытып, жасӛспірімдердің білімін, дағдылары мен
дағдыларын ӛзектендіру маңызды болып табылады.
7. ҦЗАҚМЕРЗІМДІ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ
НЕГІЗІНДЕ «ӚЗІН-ӚЗІ ТАНУ»
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫН САБАҚТАН ТЫС ЖҦМЫСҚА
ИНТЕГРАЦИЯЛАУ
Қоғам дамуындағы әрбір жаңа кезең кҥн тәртібіне
басты рухани қҧндылықтар мен мҧраттар туралы мәселені
қояды. Ҧлттың рухани дамуы алдағы ӛзгерістердің
жетістігінің кепілі болып табылатынын ескере отырып,
мектеп ӛз оқушыларын ӛмірге, ӛзгерістерге дайындауға,
олардың бойында ҧтқырлық, динамизм, конструктивтілік
сияқты қасиеттерді дамытуға тиіс. Мҧндай дайындықты
белгілі бір білімді игеру арқылы ғана қамтамасыз ету
мҥмкін емес. Қазіргі кезеңде тҥбегейлі басқа факторлар зор
маңызға ие болып отыр, атап айтқанда, моральдық таңдау
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жасау, ресурстарды тиімді пайдалану, теорияны
практикамен салыстыру және тез ӛзгеретін қоғамда ӛмір
сҥру ҥшін қажетті басқа да қабілеттерге деген қажеттілік.
Міне, осының барлығы «Ӛзін-ӛзі тану» пәні бойынша
жаңартылған мазмҧндағы оқу бағдарламасы мен оқуәдістемелік кешендерді әзірлеу кезінде шабыттандырушы
факторға айналды, бҧл ең алдымен ӛзін-ӛзі тану бойынша
оқу процесінің мақсатын анықтауда кӛрініс тапты. Бҧл әр
адамның табиғатына тән рухани-адамгершілік әлеуетті
анықтаудан; жеке қҧндылықтар жҥйесін қалыптастырудан;
қоғамға қызмет етуге бағытталған мәселелерді шешуде
білімді шығармашылықпен қолданудың практикалық
дағдыларынан; оқушылардың адамгершілік мінез-қҧлқының
негіздерінен тҧрады; адамның ӛзіне, айналасындағы әлемге,
жалпы адамзатқа қатынасын анықтайтын әлеуметтік
маңызды бағдарлар; оның жеке тҧлға ретінде, қызмет
субъектісі ретінде және жас ерекшеліктерін ескере отырып,
тҧлға ретінде дамуын қамтиды.
Бҧған негізгі және орта мектептің оқу бағдарламасына
енгізілген тақырыптық ҧзақмерзімді жобалау қызметі ықпал
етеді. Жобалау әрекеті – оқушылардың зерттеушілік және
шығармашылық қабілеттерін, пайдалы қызмет дағдыларын
дамытуға бағытталған дамыта оқыту әдістерінің бірі. Оқутәрбие ҥдерісін ҧйымдастырудың инновациялық тәсілі бола
отырып, жобалық іс-әрекет оқушылардың қарым-қатынас
жасау, жалпыадамзаттық қҧндылықтар негізінде ӛмірлік
маңызды мәселелерді шешу, жасампаздық танытып, қоғамға
қызмет ету сияқты негізгі қҧзыреттерін дамытуға ықпал етеді.
Жобалық оқытудың мәні – оқушылардың білімін
әртҥрлі дереккӛздерден ӛз бетінше алуға, алынған білімді
танымдық және практикалық міндеттерді шешу ҥшін
пайдалануға; коммуникативті дағдыларды игеруге (әртҥрлі
топтарда жҧмыс істеген жағдайда); зерттеу дағдыларын
дамыту (проблеманы оның қҧндылық маңыздылығы
тҧрғысынан
анықтау,
ақпарат
жинау,
бақылау,
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эксперименттер жҥргізу, талдау, гипотезаларды қҧру,
жалпылау), жҥйелі ойлау, әлеуметтік бағытталған
практикалық қызмет.
Оқу ҥдерісін ҧйымдастыруда білім алушыларға
зерттелетін процестер туралы білім беріп қана қоймай,
олардың жобамен жҧмыс істеу дағдыларын қалыптастыру
ҥшін ғана емес, сонымен қатар ӛзін-ӛзі тану ҥшін жағдай
жасау, білім алуды жалғастыру ҥшін қажетті моральдық
қасиеттерді дамыту, ӛмірдің әртҥрлі салаларында табысты
қызмет ету ҥшін де маңызды екенін тҥсіну қажет.
Ҧзақмерзімді жобаларды енгізу – оқушылардың сабақта
және сабақтан тыс уақытта жҥзеге асырылатын зерттеу,
шығармашылық және әлеуметтік іс-әрекеттерін қамтитын
болғандықтан, бҧл оқыту ҥдерісінде кешенді тәсілді жҥзеге
асыру болып табылады.
Бҧл әрекет оларды әртҥрлі іс-шараларға тарту, атап
айтқанда:
• оқу әдебиеттерімен жҧмыс;
• мектептің медиатекасынан ақпарат іздеу;
• Интернеттегі ақпаратты пайдалану;
•кітапханадан, электронды деректер базасынан
ақпараттар іздеу;
• конспектілеу;
• реферат бойынша жҧмыс;
• әртҥрлі модельдерді әзірлеу;
• объектілерді суретке тҥсіру;
• эксперименттер жҥргізу;
• социологиялық сауалнама жҥргізу, сҧхбаттасу,
сҧрақ қою;
• презентация жасау;
• буклет, альбом, газет, коллаж және т.б. жасау;
•
семинарлар,
конференциялар
мәселелерін
талқылауға қатысу;
• әртҥрлі деңгейдегі байқауларға қатысу;
• конференцияларда сӛз сӛйлеу;
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• пікірталастарға қатысу;
• экскурсияға қатысу;
• қоғамға қызмет етуге бағытталған әлеуметтік ісшараларға тарту арқылы жҥзеге асырылады.
Мҧндай жҧмыс тҥрлері оқу ҥдерісінде белсенділік
әрекетінің жҥзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Осы
негізде тҧлғаның ӛзін-ӛзі тҧлғалық жетілдіру қҧзыреті
ҥшін жағдайлар қалыптасады және оқушының ӛз бетінше
білім алу траекториясы мен оның ӛмірлік бағдарламасы
осы жағдайларға тҧтастай байланысты болады.
Оқушы іс-әрекет әдістерін ӛзінің қызығушылықтары
мен мҥмкіндіктеріне сай игереді, бҧл оның ҥздіксіз ӛзін-ӛзі
тануымен, қазіргі заманғы адамға қажетті жеке қасиеттерін
дамытумен, психологиялық сауаттылығын, ойлау және
ӛзін-ӛзі ҧстау мәдениетін қалыптастыруынан кӛрінеді.
Мектеп оқушыларының толыққанды танымдық ісәрекеті – олардың бастамашылдығын, белсенді ӛмірлік
ҧстанымын, тапқырлығын және ӛз білімдерін ӛз бетінше
толықтыру, жедел ақпарат ағынында қабілеттерін
дамытудың басты шарты. Олар мектеп оқушысының
бойында оның ӛзіндік танымдық іс-әрекетке жҥйелі тҥрде
қосылуы жағдайында ғана қалыптасып, оқу міндеттерінің
ерекше тҥрі – жобалау жҧмысын орындау барысында
қоғамға қызмет етуге бағытталған проблемалық-іздестіру
іс-әрекетінің сипатына ие болады.
Сонымен қатар, кӛптеген жағдайда жобалау
әрекетінің толығымен ӛз бетінше, дербес болмайтынын
атап ӛту қажет. Оқушылардың ӛз бетінше жоспарлау,
мақсат қою, қҧндылық негізінде қажетті ақпаратты
іздеу және талдау, эксперимент жҥргізу, зерттеу
нәтижелерін ҧсыну, рефлексия жасау, презентацияны
дҧрыс қҧру қажеттілігі қиындық туғызады. Мҧның
себебі – оқыту ҥдерісі барысында білім алушылардың
жобалау әрекетімен таныс болмай, жҧмыс жҥргізбеуі
деп санаймыз. Олар мҧғалім ҧсынған алгоритмді алдын56

ала дайындықсыз, негізгі білім мен дағдыларсыз
қолданады,
ал
бҧл
әрекет
оқушыларда
ішкі
мотивацияның болмауына әкеліп соғады.
Жобалық дағдыларды дамыту белгілі бір шарттар
орындалғанда табысты болады, нақтылап айтқанда:
- мҧғалімдердің осы міндетті орындауға кәсіби
дайындығы;
- оқушылар мен оқытушылар арасында жобалық ісәрекеттің мотивін қалыптастыру;
- оқушылардың жобалық іс-әрекетін жҥзеге асыруға
жҥйелі кӛзқарас;
- жоба қызметіне педагогикалық қолдау;
- негізгі қҧзыреттіліктің қалыптасуын бақылауға
байланысты.
Оқушылардың жобалық іс-әрекеті білім алушының оқутанымдық ҥдеріске ӛз бетінше қатысуы тәсілі ретінде және
әртҥрлі қҧзыреттіліктерді дамыту ҥшін ӛз дағдыларын ӛз
тәжірибесі саласына ауыстыру қабілетін игеру тәсілі ретінде
заманауи білім беру жҥйесінің ажыратылмас бӛлігі болып
табылады. Қазіргі заманауи мектеп оқушысы бҥгінде жеке
тҧлғалық және әлеуметтік маңызды ӛнімді әрекетін жҥзеге
асыруға қажетті ӛзара байланысты бағдарлардың, білімі мен
қабілеттердің, дағдылардың, іс-әрекеттің барлық жиынтығын
игеруі керек.
Оқушыларға білім беруде осындай тәсілді жҥзеге
асырудың бір мысалы – «Ӛзін-ӛзі тану» пәні, оның
қазақстандық мектептердің оқу ҥдерісіне енгізілуі.
Ӛзін-ӛзі танудың басты мақсаты – келесі негізгі
қҧзыреттіліктерді дамыту арқылы рухани-адамгершілік
тәрбиеге, тҧлғаны ҥйлесімді қалыптастыруға ықпал ету:
1) ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі бағалау, ӛзін-ӛзі дамыту;
2)жалпыадамзаттық
қҧндылықтар
негізінде
адамгершілік таңдауға дайын болу және әртҥрлі ӛмірлік
жағдаяттарда осыған сай әрекет жасау;
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3) жасампаздық белсенділікті, азаматтық пен
патриоттықты таныту; адамдарға мҥмкіндігінше кӛмек
кӛрсетуге, туыстары мен достарына қамқорлық жасау;
4) айналасымен достық қарым-қатынас орнатып,
командада жҧмыс істей алу;
5) салауатты ӛмір салтын ҧстану дағдыларын дамыту [8].
Бҧл тізім іс жҥзінде адамның әлеуметтік рӛлдерін
кӛрсетеді, оны игеру оқушының отбасында, ҧжымдағы және
қоғамдағы табысты ӛмірінің алғышарты болып табылады.
Аталған қҧзыреттіліктер бізге ӛзінің шынайы мақсатын жҥзеге
асыра отырып, жақсы отбасы мҥшесі, жоғары білікті маман,
қайырымды әріптес, жағымды кӛрші, сенімді серіктес, адал
дос, ӛз елінің азаматы және патриоты, дені сау адам, ҥнемі
жетілдіруге ҧмтылатын, ҥйлесімді дамыған тҧлға бола алатын
адамның ҥлгісін кӛрсетеді.
Басқаша айтқанда, жалпы білім беретін мектептің ересек
ӛмірге қадам басқан тҥлегі қҧндылық-мәндік, жалпы мәдени,
білімдік-танымдық, ақпараттық, коммуникативті, әлеуметтікеңбек қҧзыреттері мен тҧлғалық даму қҧзыреттілігіне ие.
«Рухани жаңғыру» ҧлттық идеясын жҥзеге асыруда
жобалық іс-әрекеттің маңызы зор, ӛйткені ол қоғамның
лайықты мҥшесі болып, оған қызмет ету ҥшін, ӛз ӛмірінің
мәнін тҥсіну ҥшін, АДАМ деген атқа лайық болып ӛсу ҥшін
білімнің, еңбектің, шығармашылықтың, адамдарға қызмет
етудің мағынасын тҥсінуге ҧмтылған жас ҧланның санасын
ӛзгертеді.
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8. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕ «ӚЗІН-ӚЗІ
ТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША ЖОБАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ
ҦЙЫМДАСТЫРУ
«Ӛзін-ӛзі тану» пәні бойынша жобалардың
тақырыптары
Сынып
Тақырып
5
Жақсылық менен басталады
6
Табиғат – баға жетпес сый
7
Ҧжымдағы достық
8
Қоғамға қызмет ету
9
Менің қҧрдастарым
10
Менің борышым
11
Шынайы кӛшбасшының қалыптасуы
Орындалу
ҧзақтығы
бойынша
әлеуметтік
бағытталған жобалар ҧзақмерзімді болып табылады, яғни
бір оқу жылына есептелген және жазғы демалыста
орындауға арналған тапсырмаларды қамтиды.
Ӛзінің қҧрылымы мен мазмҧны бойынша жобалар
зерттеушілік, шығармашылық, ақпараттық және
әлеуметтік болып табылады.
Мҧғалімнің міндеті – оқушыларға қоғамдық пайдалы
іс-әрекетте ӛзінің мақсаттарын, мҥдделерін, интеллектуалдық
және рухани сҧраныстарын, адамгершілік бағдарларын, ӛзінің
мҥмкіндіктерін және ӛз замандастарының жетістіктерін
зерттеу арқылы қазіргі әлемдегі ӛзінің «Менін» ҧғынуға
кӛмектесу.
Жобаның іске асырылуына оқушылар ғана емес,
олардың отбасыларының мҥшелері, достары мен таныстары
да қатыстырылады. Осылайша, жоба әртҥрлі жастағы,
мамандықтағы, әлеуметтік дәрежедегі адамдарды біріктіреді
және жалпыадамзаттық қҧндылықтарды нығайту жолында
қоғамның салауатты кҥш-қуатын біріктіруге мҥмкіндік
туғызады.
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Жоба жҧмысының жҥргізілу барысы мен нәтижелері
оқушы дәптеріндегі Жоба кҥнделігінде жазылған. 5-10сыныпқа арналған Оқушы дәптері www. оzin-ozi-tanu.kz
рухани-адамгершілік білім беру интернет-порталында
«Оқушыларға» бӛлімі, «Электронды кітапхана» айдарында
орналасқан. Жоба кҥнделігін альбом, файл папкасына,
арнайы басталған А-4 форматты дәптерге еркін формада
жҥргізуге болады [35].
Жоба жҧмысы тӛрт бӛліктен тҧрады. Әрбір бӛлігі бір
бӛлімнің мазмҧнымен байланысты, алайда тек онымен
шектелмейді. Жоба қҧрылымының сызбасын тӛмендегідей
кӛрсетуге болады:

Жобаның атауы
Бірінші
кезең

Екінші
кезең

Ҥшінші
кезең

Тӛртінші
кезең

Мақсат
қою. Ісәрекет
жоспарын
әзірлеу

Ойластырылған
жоспарды
педагогтермен
және атааналармен бірге
іске асыру

Ойластырылған
жоспарды
педагогтермен
және атааналармен бірге
іске асыру

Зерттеу
материал
дарын
жалпылау,
жобаны
қорғау

Бірінші кезеңде оқушылар рефлексиялық қызметті
орындай алады, яғни оқулықта енемес оқушы дәптерінде
берілген сҧрақтарға жауап беру арқылы ӛздерінің ішкі жайкҥйлеріне талдау жасайды.
Бҧл сҧрақтар тҧлғаның барлық эмоционалдық- еріктік
сҧраныстарын қанағаттандырмауы мҥмкін, алайда ӛз-ӛзімен
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және қоршаған әлеммен қарым-қатынасына талдау жасауға
кӛмектесері анық. Сҧрақтар мҧғалім мен оқушылар тарапынан
толықтырылуы мҥмкін.
Бҧл сҧрақтарға жауап іздеу ҥй жҧмысына берілетін
тапсырма ретіндеҧсынылады, орындалу нәтижелері ӛзін-ӛзі
тану
сабақтарында
талқыланады.
Оқушылардың
талқыланатын тақырыпқа деген қызығушылығын арттыру
ҥшін, сҧрақты жауап беруге ынта білдірген оқушыдан бастап,
бірте-бірте қалған оқушыларды да әңгімеге тартуға болады.
Жобамен жҧмыстың маңызды аспектісі – бҧл мақсат
қою. Белгілі бір сҧрақтарды ойластыру мақсат қоюға
кӛмектеседі. Мақсатты айқындау да ҥй жҧмысы ретінде
беріліп, сабақта талқыланады. Осылайша, барлығына
тҥсінікті, ортақ жоба мақсатын айқындауға мҥмкіндік туады.
Мақсатты мҧғалім тақтаға жазады және әр оқушы Жоба
кҥнделігіне тҥсіреді. Алайда, ортақ мақсаттан бӛлек әрбір
оқушының жеке зерттеу мақсаты болу керек.
Бірінші кезеңде жоба бойынша іс-әрекет жоспары да
қҧрылады. Ол зерттеу кезеңін де, нақты істер мен
қорытындылауды да қамтиды. Жоспар қҧрудың негізіне
оқулықтар мен оқушы дәптерінде берілген тапсырмаларды
алуға болады, оларды ӛзін-ӛзі тану мҧғалімі мен оқушылар
шығармашылық тҧрғыда толықтыруларына болады.
Зерттеу ғылыми-танымдық әдебиеттерді зерделеу,
кӛркем және деркті фильмдерді, телебағдарлаималарды кӛру,
театрларға, мҧражайлар мен кӛркемӛнер кӛрмелеріне бару,
қызықты адамдармен кездесулер ҧйымдастыру, адам мен
табиғат игілігі ҥшін ҧжымдық ізгі істер жасау арқылы
орындалуы мҥмкін.
Осылайша, бірінші кезең – бҧл мақсат қою және
орындалу мерзімін кӛрсету арқылы іс-әрекетті жоспарлау.
Жоспар зерттеушілік және практикалық іс-әрекетті қамтиды.
Екінші және ҥшінші кезеңдерде ойластырылған
жоспарды жҥзеге асыру орындалады. Зерттеумен қатар нақты
істердің де кӛрініс тапқаны маңызды. Мысалы,
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қайырымдылық шаралары, еңбек десанттары, ардагерлерге,
балалар ҥйінің тәрбиеленушілері мен жалғызбасты адамдарға
арналған концерттер мен қолӛнер бҧйымдары. Бҧл іс-әрекетке
отбасы мҥшелері, достар, таныстар және қатысуға ниет
білдірген барлық еріктілерді тартуға болады. Оқушылардың
зерттеушілік және практикалық іс-әрекеттің ӛзара байланысын
тҥсінгендері ӛте маңызды, себебі практикалық істер де
зерттеу алаңы болып табылады. Ӛзінің кҥш-жігерін жҧмсау
нәтижесінде адам ӛзінің ішкі кӛңіл кҥйін, толқулары мен
қуаныштарын, істеген ісімен қанағаттануын бағалай алады
және ӛзін-ӛзі тани алады.
Тӛртінші кезең – қорытынды. Жоба материалдары
жалпыланады және жҥйеленеді, жобаның презентациясы
әзірленеді.
Жобаны қорғау оның орындалу нәтижелерін
таныстырумен сипатталады. Ол бейнеролик, фотоколлаж,
тҥрлі-тҥсті безендірілген кітап, қабырға газеті, қойылым
кӛрсету
арқылы
кӛпжанрлы
композициялар,
ӛз
шығармасындағы
туындыларды
орындау,
руханиадамгершілік мазмҧндағы әндерді шырқау арқылы кӛрсетілуі
мҥмкін.
Жобаны қорғау немесе презентациялау соңғы сабақтарға
белгіленген және өзін-өзі тану мерекесі
ретінде
қарастырылады, оған қонақтар, мҧғалімдер, оқушылардың
отбасы мҥшелері, достары және жобаны іске асыруға қол
ҧшын созған адамдар шақырылады. Атаулы естелік
сыйлықтар әзірлеу, ізгі тілектер ойластыру ҧсынылады.
Жобаны қорғауға арналған сабақтарды ӛзін-ӛзі тану мҧғалімі
мен сынып жетекшісі бірлесіп дайындайды.
Мереке сабаққа оқушылардың шығармашылық
жҧмыстарының кӛрмесін әзірлеу ҧсынылады: суреттер,
коллаждар, эсселер, жоба кҥнделіктері. Жобаның іске асуына
қосқан әрбір оқушының ҥлесін ескере отырып, номинациялар
ойластыруға болады.
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Қатысушылар санына байланысты жобаны жеке, топтық
және ҧжымдық әрекет ретінде қарастыруға болады. Ортақ
пайдалы істерге қарамастан, мәселені әрбір оқушы жеке
ҧғынғанда және ӛз бетінше жаңа ашылулар жасаған кезде
жоба жеке болып саналады.
Жобаның әзірленуін ӛзін-ӛзі тану мҧғалімі, ал іске
асырылуын сынып жетекшісі басқарады. Сынып жетекшісінің
жоспарына жобаны орындау бҥкіл сабақтан тыс тәрбиелік
жҧмысты ҧйымдастырудың қажетті шарты ретінде енгізіледі.
Педагогтердің міндеті – оқушылардың бойына жағымды
мотивациялық кӛңіл кҥй қалыптастыру және ҧсынылған
тақырып негізінде соңғы нәтижені айқындауға, міндеттерді
тҧжырымдауға, әрекет жоспарын қҧруға, бірлескен іс-әрекет
тәсілдерін келісуге кӛмектесу.
Әлеуметтік бағытталған ҧзақмерзімді жобалар бір
уақытта зерттеушілік, шығармашылық және тәжірибеге
бағдарланған болып табылады.
Жобаның барысы Жоба кҥнделігінде баяндалған және
автордың шығармашылық қатынасын қажет етеді. Жоба
кҥнделі келесі қҧрылымдық компоненттерден тҧрады:
1. Оқушының аты мен тегі, мектебі, сыныбы және
тҧратын жері (қала, ауыл, елді мекен) кӛрсетілген титулдық
бет.
2. Жобаның атауы.
3. Жобаның мақсаты.
4. Әрбір кезеңді іске асыру жоспары мен мерзім.
5. Зерттеу материалдары: бақылау, фотосуреттер,
салынған
суреттер,
модельдер,
сызбалар,
ҥлгілер,
сауалнамалар, сҧрақтамалар, пікірлер, қорытындылар.
6. Жалпылаушы қорытынды, бҥкіл зерттеу ҥдерісіндегі
жаңалықтар.
7. Жобаны қорғау және жобалық іс-әрекет нәтижесін
таныстыру сценарийі.
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Мҧғалім мен оқушылардың жобамен жҧмысының кезеңдері
Жобамен
жҧмыстың
кезеңдері
Дайындық
кезеңі

Кезеңдегі
жҧмыстың
мазмҧны
Жоба тақырыбын
және мақсаттарын
талқылау.

Жоспарлау

Ақпарат кӛздері,
ақпаратты жинау мен
талдау әдістерін
анықтау. Әр кезеңдегі нәтижелерін
кӛрсету (есеп
формасы) әдістерін
анықтау. Әрбір топ
мҥшесі алдындағы
жҧмысын анықтау.

Зерттеу

Оқушылардың
іс-әрекеті
Мҧғаліммен
тақырыпты
талқылап,
қосымша ақпарат
алу. Мақсаттарды
айқындау.
Әрекеттерін
жоспарлау.
Міндеттерді
тҧжырым
дау.

Жоспарға сәйкес
зерттеу жҥргізу.
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Ӛзін-ӛзі тану
мҧғалімінің ісәрекеті
Жобалық іс-әрекеттің
мәнімен таныстыру,
оқушыларды
ынталандыру.

Сынып
жетекшісінің
іс-әрекеті

Идеялар ҧсыну,
ҧсыныстар айту.

Бақылау, кеңес беру,
мҥмкіндігінше

Бақылау, кеңес
беру,

әлеуметтік
бағытталған ісәрекетке қатысу, ісәрекетті жанама тҥрде
басқару.

Нәтижені
талқылау
Жобаның
тҧсаукесері

Бағалау және
іс-әрекеттің
перспективал

Ақпаратты талдау,
нәтижелерді рәсімдеу,
әр кезең бойынша
шешім шығару.
Алынған нәтижені
кӛрсету формасы –
толтырылған Жоба
кҥнделігі және
арнайы рәсімделген
нәтиже (бейнефильм,
презентация, қабырға
газеті, кітап және т.б.).

мҥмкіндігінше
әлеуметтік
бағытталған ісәрекетке
қатысу, ісәрекетті
жанама тҥрде
басқару.

Ақпаратты
талдау.
Нәтижелерді
жалпылау.
Есеп беру,
талқылау,
әсерлерімен
бӛлісу,
қатысушыларды
сҧрақтарына
жауап беру.

Бақылау, кеңес беру.

Тыңдау, қатардағы
қатысушы рӛлінде
мақсатты сҧрақ қою.

Тыңдау,
қатардағы
қатысушы
рӛлінде
мақсатты сҧрақ
қою.

Соңғы
сабақтардағы
жобаның

Оқушылардың
ынталарын,
шығармашылығын,

Тҧлғалық
дамудағы
жетістіктерін
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арын анықтау

тҧсаукесерінде
бағалауға
ҧжымдық
талқылау әдісімен
қатысу, ӛзін-ӛзі
бағалауға қатысу.

зерттеу және
практикалық жҧмысқа
қатысуын бағалау,
жазға тапсырма беру.

талқылау.

Жобаларды орындау реті
Кезеңдер
1.Бастау

2.Жоспарлау

Міндеттер
Тақырыпты анықтау,
мақсаттарды,
бастапқы қалыпты
айқындау.
Жоба тақырыбын
талдау. Ақпарат
кӛздерін анықтау.
Міндеттер қою және
нәтижелерді бағалау
критерийлерін таңдау.
Топтағы рӛлдерді

Оқушылардың
іс-әрекеті
Ақпаратты
нақтылау.
Тапсырмаларды
талқылау.
Міндеттер қою.
Ақпаратты
нақтылау.
Мақсатқа жету
критерийлерін
таңдау және
негіздеу.
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Ӛзін-ӛзі тану
мҧғалімінің
іс-әрекеті
Оқушыларды
ынталандыру. Жоба
мақсаттарын
тҥсіндіру. Бақылау.
Ӛзін-ӛзі тану
оқулығындағы жоба
бойынша
тапсырмаларға
сҥйеніп жоспар қҧруға
кӛмектесу. Бақылау.

Сынып
жетекшісінің
іс-әрекеті

3.Шешімдер
қабылдау

бӛлу.
Ақпарат жинау және
нақтылау.
Альтернативаларды
талқылау. Оңтайлы
нҧсқаны таңдау.

4. Орындау

Жобаны жҥзеге
асыру.

5.Бағалау

Жобаны жҥзеге
асыруды талдау.
Қойылған мақсатқа
жетуді талдау.
Нәтиже ӛнімді
әзірлеу. Жобалау
ҥдерісін негіздеу.

6.Жобаларды
қорғау

Ақпаратпен
жҧмыс жасау.
Идеяларды
синтездеу және
талдау. Зерттеу
жҥргізу.
Зерттеу жҥргізу.
Жобамен жҧмыс
жасау. Жобаны
рәсімдеу.

Бақылау. Кеңес беру.

Практикалық
істерді
ҧйымдастыру
бойынша кеңес
беру.

Бақылау. Кеңес беру.

Әлеуметтік
бағытталған
практикалық ісәрекетті
ҧйымдастыру.

Жобаны ҧжымдық
ӛзін-ӛзі талдауға
қатысу.

Ҥдерісті бақылау,
бағыттау.

Жобаны қорғау,
нәтижелерді
ҧжыммен
бағалауға қатысу.

Ҧжымдық талдауға
қатысу.
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Жобаларды бағалау жҥйесі
Бағалау критерийлері

Жоба кҥнделігін толтыру
1. Жобаның мақсаты: нақтылығы және
шынайылығы
2. Әрбір кезеңнің жҥзеге асу жоспары:
практикалық іс-әрекеттің әлеуметтік
бағыттылығы
3. Зерттеу материалдары: нәтижеге қол
жеткізудің практикалық қҧндылығы
4. Бҥкіл зерттеу ҥдерісі кезінде жасалған
қорытындылар, жаңалықтар: жеке дербестік
және мазмҧнның рухани-адамгершілік тереңдігі
5. Жобалық іс-әрекеттің нәтижесі: ҧжымдық
шығармашылыққа қосқан ҥлесі

Педагогтің
бағасы

0-1-2 балл
0-1-2 балл
0-1-2 балл
0-1-2 балл
0-1-2 балл

1-жартыжылдықта жобаны орындаудың нәтижелері
бойынша Жоба кҥнделігінде қамтылуы тиіс:
1) Жобаның мақсаты.
2) Жобаны орындау жоспары.
3) 1,2-кезеңдердегі іс-әрекетті сипаттайтын зерттеу
материалдары: бақылау, фотосуреттер, сызбалар, ҥлгілер,
сауалнамалар, сҧрақтамалар, пікірлер, 1,2-кезеңдердегі
зерттеудің нәтижелері бойынша қорытындылар.
2-жартыжылдықта жобаны орындаудың нәтижелері
бойынша Жоба кҥнделігінде қамтылуы тиіс:
1) 3-кезеңдегі іс-әрекетті сипаттайтын зерттеу материалдары:
бақылау, фотосуреттер, сызбалар, ҥлгілер, сауалнамалар,
сҧрақтамалар, пікірлер, 3-кезеңдегі зерттеудің нәтижелері
бойынша қорытындылар.
2) Жалпылаушы қорытынды, бҥкіл зерттеу ҥдерісі кезіндегі
жаңалықтар.
3) Жобаны қорғау және жобалық іс-әрекет нәтижесін
таныстыру сценарийі [35].
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1. МЕСТО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Внеучебная деятельность является одной из
инновационных составляющих системы воспитания и
обучения гармоничного интеллектуального и нравственнодуховного
развития
обучающихся
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
Согласно
Программе
нравственно-духовного образования «Самопознание» она
становится
неотъемлемым
компонентом
школьного
образования, направленным на нравственно-духовное
развитие личности. Благодаря Программе «Самопознание»
воспитание рассматривается в качестве миссии образования,
охватывающей и пронизывающей все виды образовательной
деятельности. Внеучебная деятельность содержит большие
возможности для решения задач нравственно-духовного
воспитания школьников, ведь она является совокупностью
всех видов деятельности учащихся в сотрудничестве с
педагогами и родителями. Особенностями этого компонента
системы воспитания и обучения является предоставление
школьникам возможности занятий широкого спектра,
направленных на развитие нравственных качеств, навыков
служения обществу, что является условием успешной
реализации человека в семье, коллективе, обществе,
возможности
самоопределения,
самопознания,
самообразования и самосовершенствования.
Внеучебная деятельность помогает удовлетворять
разнообразные интересы школьников в неформальном
общении, клубах, кружках, любительских объединениях,
служении обществу. В свободное от занятий время ученики
выбирают не только формы досуга, но и формы занятий,
которые
способствуют
углубленному
изучению
определѐнного
предмета,
развитию
творческих
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способностей. Особое значение во внеучебной деятельности
имеет созидание добрых дел, направленных на пользу
окружающим людям и природе.
Основные педагогические условия, которые позволяют
достичь активной включенности учащихся во внеучебную
деятельность: личностно ориентированное информационное
обеспечение включения детей в различные занятия;
планирование школьниками своей внеучебной деятельности;
готовность учителей управлять процессом включения
школьников во внеучебную деятельность.
Особенностью рассматриваемого в данной работе
вопроса является не просто внеучебная деятельность сама по
себе, а процесс ее интеграции с программой НДО
«Самопознание». В чем это выражается? Прежде всего в
содержании всех реализуемых дел, способствующих
совершенствованию воспитательной системы на основе
общечеловеческих ценностей.
Внеучебная деятельность школьников – понятие,
объединяющее все виды деятельности школьников (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их нравственно-духовного воспитания и социализации.
При этом важно обеспечить благоприятную адаптацию
ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку
обучающихся; учесть возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся.
В «Концептуальных основах воспитания в условиях
реализации программы«Рухани жаңғыру» определены
приоритетные направления воспитательной работы. Каждое
направление осуществляется с учетом всех основных
направлений модернизации общественного сознания
программы «Рухани жаңғыру».К ним относятся следующие:
 Воспитание нового казахстанского патриотизма и
гражданственности, правовое воспитание
 Духовно-нравственное воспитание
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 Национальное воспитание
 Семейное воспитание
 Трудовое, экономическое и экологическое воспитание
 Поликультурное
и
художественно-эстетическое
воспитание
 Интеллектуальное
воспитание,
воспитание
информационной культуры
 Физическое воспитание, здоровый образ жизни
В характеристике каждого из этих направлений
указываются цели, механизмы реализации, возможности
развития, ключевые события.
Однако с утверждением Программы нравственнодуховного образования «Самопознание» (Приказ № 522 от
29 сентября 2018 г.) становится очевидным, что
направление «Нравственно-духовное воспитание» не
может быть перечисленным в ряде других направлений.
Оно становится основополагающим, системообразующим.
Это предполагает следующее. Внеучебная деятельность
становится частью системы воспитания и обучения
гармоничного интеллектуального и нравственно-духовного
развития обучающихся через:
1) актуализацию ценностного потенциала содержания
образовательных областей;
2) усиление нравственно-духовного аспекта содержания
дополнительного образования и внеучебной деятельности;
3)
активизацию
взаимодействия
организаций
образований с общественными организациями, творческими
союзами по вопросам нравственно-духовного развития
личности.
Содержание системы воспитания и обучения,
обеспечивающей
гармоничное
интеллектуальное
и
нравственно-духовное развитие человека основывается на:
- принципе гуманистической направленности –
осуществление деятельности организации образования на
основе гуманистических идей и общечеловеческих ценностей
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- принципе национального наследия – познание
общечеловеческих ценностей через призму национальной
культуры;
- принципе социального взаимодействия – консолидация
общественных институтов с целью нравственно-духовного
образования обучающихся;
- принципе природосообразности – учет возрастных и
индивидуальных
особенностей
личности,
состояния
физического и психического здоровья.
Содержание строится на основе интегрированного
знания о человеке, позволяющего обучающемуся познать
себя, других людей, окружающий мир и духовный опыт
человечества для понимания своего предназначения,
определения своей социальной роли в семье, коллективе,
обществе.
Содержание направлено на формирование следующих
ключевых компетенций обучающихся:
1) навыки самопознания, самооценки, самовоспитания,
саморазвития;
2) готовность к нравственному выбору на основе
общечеловеческих ценностей и способность действовать на
его основе в различных жизненных ситуациях;
3) готовность проявлять созидательную активность,
гражданственность и патриотизм, навыки служения обществу;
4) умение выстраивать доброжелательные отношения с
окружающими, работать в команде;
5) навыки здорового образа жизни.
Введение Программы «Самопознание» предполагает
использование инновационных способов функционирования
системы воспитания и обучения, обеспечивающей
гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное
развитие обучающихся, создание практико-ориентированных
условий обучения, а именно:
1) интеграцию
общечеловеческих
ценностей
в
содержание учебных дисциплин и внеурочных мероприятий;
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2) системное развитие у обучающихся навыков
самопознания, самооценки, самовоспитания, саморазвития;
3) использование социально направленной проектной
деятельности как необходимого условия организации
внеучебной деятельности;
4) активизацию участия родителей в учебновоспитательном
процессе,
нравственно-духовное
просвещение родительской общественности;
5) сотрудничество с общественными организациями
и творческими союзами, социальными институтами в
целях нравственно-духовного развития личности.
С точки зрения Программы «Самопознание» воспитание
выходит на первый план. Внеурочная деятельность
понимается как личностно-ориентированное взаимодействие
педагога, ученика и родителей, целью которого является
обеспечение условий нравственно-духовного развития
растущего человека, становление его как личности в период
обучения. Внеучебная деятельность ориентирована на
создание условий для: самореализации ребенка в комфортной
развивающей
среде,
стимулирующей
возникновение
личностного
интереса
к
различным
аспектам
жизнедеятельности
и
позитивного
преобразующего
отношения к окружающей действительности;
1) социального становления личности ребенка в
процессе общения и совместной деятельности в детском
сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
2) профессионального самоопределения учащегося,
необходимого для успешной реализации дальнейших
жизненных планов и перспектив.
Внеучебная деятельность понимается сегодня как
деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности. Таким образом, внеучебная
78

деятельность является неотъемлемой частью системы
воспитания и обучения на основе общечеловеческих
ценностей.
Цель внеучебной деятельности: создание условий для
постижения
обучающимися
духовно-нравственных
ценностей, проявления ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, развития навыков служения обществу.
Ожидаемым
результатом
является
воспитание
и
социализация духовно-нравственной личности, обладающей
обозначенными в программе и указанными нами ранее
ключевыми компетенциями.
Внеучебная деятельность учащихся объединяет все
виды
деятельности
школьников
(кроме
учебной
деятельности), в которых возможно и целесообразно
решение задач их нравственно-духовного развития и
социализации. В организациях среднего образования
доступны следующие виды внеурочной деятельности:
1) социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая
деятельность);
2) познавательная
деятельность;
3) проблемно-ценностное
общение;
4) досуговая
деятельность
(досуговое
общение);
5) художественное творчество; 6) игровая деятельность;
7) трудовая (производственная) деятельность; 8) спортивнооздоровительная деятельность; 9) туристско-краеведческая
деятельность.
2. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прочно закрепили себя методы организации и
осуществления внеурочной деятельности на основе
Программы «Самопознание». К ним относятся: беседы
нравственно-духовного содержания, объяснение, инструктаж,
работа с книгой, познавательные вербальные игры;
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иллюстрация (плакаты, таблицы, картины, макеты) и
демонстрация (кино- и видеофильмов, телепередач, наглядных
пособий, компьютерных продуктов); дидактические игры,
упражнения, эксперименты, деловые игры.
Отдельно выделим метод социальных проектов,
который является универсальным, пронизывает все
направления внеучебной деятельности и сочетает в себе все
ранее названные методы. Все эти методы используются в той
или иной степени в зависимости от содержания, целей, задач,
результатов и форм деятельности.
Следует особо выделить и формы организации
внеурочной деятельности школьников. Нужно помнить, что
внеурочная деятельность только дополняет, расширяет
образовательное пространство и формы должны отличаться от
тех, которые используются на уроке: экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования и так далее.
Кружок – форма добровольного объединения детей,
оптимальная форма организации внеурочной деятельности в
школе. Функции: расширение, углубление, компенсация
предметных знаний; приобщения детей к разнообразным
социокультурным
видам
деятельности;
расширения
коммуникативного опыта; организации детского досуга и
отдыха. Форма выражения итога, результата. Чаще всего он
воплощается в конкретных и внешне эффектных
показательных выступлениях, концертах, фестивалях,
диспутах, семинарах и т. д.
Клуб – форма объединения детей на основе совпадения
интересов, стремления к общению. Принципы клуба:
добровольность членства, самоуправление, единство цели,
совместная деятельность в непосредственном контакте друг с
другом. Может иметь устав, программу, эмблему, девиз и
другие внешние атрибуты. Вместе с тем, состав клуба не
отличается
обязательным
постоянством.
Результат
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деятельности - наличие у детей способов, приемов, техник
мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения.
Секция – форма объединения детей для занятия
физической культурой и спортом (шахматная секция, секция
дзюдо и т. д.). Секция – среда формирования физической
культуры и здорового образа жизни. Результат – проявление
у ребенка техники спортивного мастерства.
Студия – форма добровольного объединения детей для
занятий творчеством в определенном виде деятельности
(театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая
студия).
Цели
деятельности
студий
–
развитие
художественных и творческих способностей детей, выявление
ранней творческой одаренности, поддержка и развитие
творческой одаренности.
Театр – форма добровольного объединения детей, где
разделение труда, ролей, видов деятельности определяется
индивидуальными способностями и единым стремлением
добиться успеха в исполнении сложного совместного
художественного действия на сцене. Театр – объединение,
которое может организовывать свою деятельность в
комплексе самых разнообразных форм, видов занятости,
методов развития творческого потенциала личности и его
актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.).
Мастерская – форма добровольного объединения детей
для занятий определенной деятельностью. Учитель выступает
в роли мастера (творца, автора), создавшего свою «школупроизводство»,
воспитывающую
последователей.
Отличительные
черты:
принадлежность
содержания
деятельности к определенному виду прикладного творчества,
ремесла, искусства; приоритет целей обучения и предметнопрактических задач; ориентированность на прикладные
умения и достижение уровня мастерства в освоении
определенного вида деятельности, в освоении специальных
технологий; демонстрационно-исполнительское выражение
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практических результатов и достижений детей (выставки,
конкурсы, фестивали).
Проект – наиболее перспективная форма организации
внеурочной деятельности. Его универсальность позволяет
реализовывать все направления внеурочной деятельности.
Особо
отмечаем,
что
важной
особенностью
деятельности перечисленных форм внеучебной деятельности
является содержание этой деятельности. Оно строится на
основе ключевых идей Программы нравственно-духовного
содержания «Самопознание», а значит, на основе
общечеловеческих ценностей.
Возьмем, к примеру, направление «Физическое
воспитание, здоровый образ жизни».Оно включает занятия в
спортивных секциях, беседы о нравственных поступках
спортсменов и здоровом образе жизни, участие в
оздоровительных
процедурах,
спортивные
турниры,
олимпиады, праздники, воспитательные часы, спортивные и
оздоровительные акции в окружающем школу социуме;
туристические походы; спортивные игры. Важно, чтобы
ключевой идеей содержания этой деятельности было
воспитание взаимопомощи, поддержки товарища. Поэтому
так важны беседы о нравственных поступках спортсменов, где
проявился жизненный принцип: победа не может
рассматриваться как достижение успеха любой ценой.
А вот, например, поликультурное и художественноэстетическое воспитание. Оно может включать не только
культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, занятия
в коллективах художественной самодеятельности, кружках
художественного творчества, проведение фестивалей
искусств, общешкольных праздников, художественных
выставок, фестивалей искусств, но и служение обществу через
изготовление подарков для пожилых одиноких людей,
воспитанников
детских
домов,
обитателей
домов
престарелых; выезд в эти учреждения с концертами,
спектаклями и т.д.
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3. ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Современное общество, отличительными чертами
которого являются его информационный характер и развитие
высоких технологий, выдвигает в качестве главного
требования к системе образования индивидуальное развитие
личности, формирование у учащихся универсальных умений
ставить цели и решать задачи для разрешения возникающих в
жизни проблем повседневной жизни, самоопределения,
профессиональной деятельности. Необходимо формировать у
школьников способность самостоятельно мыслить, умения
добывать и применять знания, работать с информацией,
тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко
планировать действия, эффективно сотрудничать, быть
открытыми для контактов, восприимчивым к явлениям
культуры.
Развитие творческих способностей личности в этом ряду
занимает не последнее место, так как креативность немыслима
без активности, т.е., стремления личности выйти за пределы
уже осуществленных возможностей на пути самореализации.
Разные ученые по-разному определяют творчество.
По мнению известных американских психологов Д. Сиск и
С. Кейплан, творчество – это:
 социальное явление, связанное с преобразованием
мира;
 процесс, направленный на открытие мира и самого
себя;
 преобразующая деятельность, в результате которой
создается новое и одновременно ценное.
Стремление раскрыть свой внутренний потенциал
многие исследователи считают главным побудительным
мотивом творчества человека (Гольдстейн Г., Роджерс К. и
др.). Один из ведущих представителей гуманистической
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психологии А.Маслоу считал, что выделенные им мотивы, в
том числе, находящийся на вершине его широко известной
пирамиды потребностей мотив самоактуализации, имеют
характер инстинктов, то есть, являются врожденными.
А.Маслоу полагал, что люди изначально, генетически
мотивированы для поиска личных целей, и это делает их
жизнь значительной и осмысленной. В целом развитие
человека он представлял как восхождение по «лестнице
потребностей», где высшим – пятым – уровнем является
потребность
в
самоактуализации,
самореализации
в творчестве.
Таким образом, стремление к самоактуализации – это
стремление человека постоянно воплощать, реализовывать,
опредмечивать себя, свою сущность [т.е., воплощать свои
способности, умения в создаваемых предметах (в широком
смысле слова)]. У людей, склонных к самоактуализации, по
мнению А. Маслоу, доминирующим мотивом поведения чаще
всего является радость от использования своих способностей,
и этим они отличаются от тех, кто стремится удовлетворить
потребности в том, чего им недостает.
А.Маслоу утверждал, что творчество является
неотъемлемой характеристикой самой природы человека, а
творческие способности – не удел избранных, они заложены в
каждом из нас. При этом эмпирические исследования
А.Маслоу показали, что на практике самоактуализация –
большая редкость.
Исследуя биографии великих людей, он выделил тех из
них, которые, несомненно, актуализировали себя (Б.Спиноза,
А.Линкольн, А.Эйнштейн, Ф.Рузвельт и др.), и пришел к
выводу, что для них характерны:
1. Расширенное восприятие реальности.
2. Высокий уровень принятия себя, других и природы.
3. Высокий уровень спонтанности.
4. Центрация на проблеме, а не на себе.
6. Повышенное стремление к обособленности и
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потребность в личностном пространстве и уединении.
Повышенная автономия и сопротивление «окультуриванию».
7. Свежесть оценок и богатство эмоциональных
реакций.
8. Высокая частота пик-переживаний.
9. Усиленная идентификация с человеческим родом.
10. Измененные
(улучшенные)
межличностные
отношения.
11. Более демократичная структура характера.
12. Очень высокий уровень креативности.
13. Соответствующие изменения в системе ценностей.
Обследуя студентов колледжей, которые подходили под
эти требования, А.Маслоу обнаружил, что лишь около 1%
всех испытуемых обладают искомыми характеристиками.
Большинство людей, по разным причинам, так и не
раскрывают свой творческий потенциал.
Напрашивается вывод о том, что именно в системе
образования должен быть инициирован процесс развития
творческих способностей учащихся, сначала педагогически
управляемый, затем постепенно приобретающий характер
личностно-самоуправляемого
и
саморегулирующегося
процесса, где субъект творчества, наделенный своим
неповторимым опытом, создает себя как личность.
Понятие «творчество» тесно связано с такими
понятиями, как «исследовательская деятельность» и
«поисковая активность».
Считается, что исследовать, открыть – значит сделать
шаг в новое, непознанное, следовательно, деятельность
исследователя является деятельностью творческой. Природа
исследовательского поведения, как и творчества в целом, с
точки зрения психологии, едина независимо от того, является
ли творец ученым-исследователем, политиком, музыкантом,
писателем, художником или инженером, организатором
производства, рабочим.
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Стремление к исследовательскому поведению –
важнейший показатель и одновременно залог развития и
саморазвития личности. И творчество, и исследовательское
поведение не могут быть ограничены определенной
профессиональной областью, и то и другое необходимо во
всех сферах деятельности и в повседневной жизни любого без
исключения человека.
В основе исследовательского поведения лежит
поисковая активность. Для истинного творца, как отмечает
А.И.Савенков, созидание ради созидания является
оптимальной формой реализации его поисковой активности.
Поисковая активность является движущей силой не
только саморазвития личности, но и общества в целом, так как
именно деятельность творческих, активных людей позволяет
ему развиваться. Еще И.П.Павлов относил потребность в
поиске к числу витальных [жизненно важных], при этом
подчеркивая, что она принципиально отличается от других
витальных потребностей тем, что является принципиально
ненасыщаемой.
Исследовательское поведение и поисковая активность
личности лежат в основе исследовательской и проектной
деятельности учащихся. Организация этих видов деятельности
в учебно-воспитательном процессе школы позволит
реализовать следующие цели:
 формировать интерес к знаниям, расширять
общенаучный кругозор учащихся;
 развивать интеллектуальные функции (узнать новое,
освоить работу с программами, получить навыки работы над
проектом);
 развивать творческое мышление, воображение;
 развивать волю (умение довести поставленную перед
собой задачу до конца);
 развивать позитивную «Я–концепцию» («я знаю, я
умею, я могу », чувство собственного достоинства);
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 развивать эмоциональную сферу (положительные
эмоции: радость, сопереживание, сочувствие);
 развивать умение работать в команде (взаимопомощь,
взаимообучение), стремление к сотрудничеству.
Успешное развитие творческих способностей, как
считают исследователи, возможно лишь при создании
определенных
условий,
благоприятствующих
их
формированию. Главным из них является организация
творческой познавательной деятельности, в которой
природные задатки могли бы проявляться и развиваться в
творческие способности.
Творческая познавательная деятельность учащегося
должна быть внутренне мотивирована. Только на ее основе
возможно успешное развитие способностей, создание
благоприятных возможностей для развития одаренности.
Формирование мотивации творческой деятельности связано
с предоставлением ребенку свободы в выборе деятельности,
чередовании дел, продолжительности занятий одним делом
и т.п.
Для создания высокого уровня мотивации педагогу
необходимо помочь учащемуся сформулировать для себя цель
собственной познавательной деятельности. Только в этом
случае цель воспринимается как проблема, которая будучи
реально субъективной, для учащегося выступает как
объективная.
Как известно, движущей силой развития выступают
противоречия и их преодоление. Основным противоречием,
обеспечивающим развитие личности, является противоречие
между уровнем развития способностей и требованиями
деятельности. Для обеспечения развития способностей
необходимо правильно регулировать уровень требований,
предъявляемый к учащемуся. Он должен превосходить
наличный уровень развития способностей, но не выходить из
«зоны ближайшего развития». Организация самостоятельного
решения учащимся задач, требующих максимального
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напряжения и выявляющих максимально его возможности,
позволяет
обеспечить
интеллектуальное
развитие
школьников, для которого характерны высокая умственная
активность, потребность к умственной работе, к познанию.
Безусловно, развитие интеллектуальной и творческой
активности
во
многом
определяется
содержанием
образования. Обогащение его должно достигаться в первую
очередь качественно новым характером, а не только
повышением уровня сложности материала. Эффективным
является применение комплекса заданий, требующих
нестандартного подхода к их решению, и дидактических
материалов, учитывающих уровень развития творческих
способностей учащихся и способствующих его повышению.
Формированию творческих способностей учащихся
способствует
оптимальное
сочетание
фронтальных,
групповых, индивидуальных форм работы как на уроке, так и
вне его.
На основании совместно поставленной цели также
совместно прорабатывается, конструируется алгоритм
коллективных
действий,
затем
индивидуальной
познавательной деятельности для достижения каждым
учеником поставленной цели, проводится рефлексия –
оценивание собственных действий и приобретенных знаний.
Рефлексия является существенным элементом для
процесса учения. Учащиеся должны знать и понимать себя,
свои интеллектуальные и другие способности, интересы и
предпочитаемый способ познания с тем, чтобы найти себя,
свое место в жизни.
Необходимо также отметить, что творческое познание и
развитие проходит успешно только в том случае, когда
деятельность связана с положительными эмоциями. К
условиям, стимулирующим процесс саморазвития творческой
личности как основы развития еѐ способностей следует
отнести:
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 создание у ребенка высокой самооценки, «вкуса
успеха», уверенности в своих силах;
 создание соответствующего психологического климата
на уроках и в семье (доброжелательное отношение к
ученикам, радостное отношение к познанию, положительные
эмоции от общения в процессе познавательной деятельности);
 соблюдение принципа «права на ошибку»;
 учет
результатов
индивидуальной
творческой
деятельности (портфолио достижений ученика), при котором
происходит сравнение новых успехов учащегося с его же
прошлыми успехами, а не сравнение с другими учащимися.
Вышесказанное приводит к выводу о том, что
педагогическое общение должно быть эмоционально
комфортным и личностно развивающим.
Профессионализм общения учителя состоит в том,
чтобы помочь учащимся почувствовать себя полноправными
партнерами учителя несмотря на разницу интеллектуального и
жизненного опыта. По мнению многих исследователей,
педагогов-практиков, учителю
важно помнить, что
оптимальное общение – не умение просто поддержать
дисциплину, а обмен с учеником духовными ценностями.
Применение
метода
проектов
способствует
возникновению такого взаимодействия и отношений
школьников между собой, с взрослыми, при которых для
достижения цели реализуются творческие усилия личности, не
только достигается запланированный результат, но и
происходит развитие внутреннего мира растущего человека.
В
современных
условиях
постиндустриального
информационного общества, в эпоху глобальных вызовов
человечеству приобретает также особую значимость такое
свойство личности, как социальная активность.
Социальная активность личности – это необходимое
качество, свойство человека как субъекта общественного
развития, творца общественных отношений.
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Система образования представляет собой ту сферу,
которая оказывает формирующее воздействие на человека в
течение длительного времени. От нее во многом (но,
безусловно, не полностью) зависит, каким он выйдет из
школьных стен – активным потребителем благ или человеком,
которого кроме собственного благосостояния волнует то, в
каком обществе он живет.
Формирование социальной активности личности
зависит от индивидуальных факторов (пол, возраст
психофизиологические свойства личности, система еѐ
потребностей и ценностных ориентаций, мотивы, установки и
интересы
личности,
общеобразовательный
уровень);
факторов микросреды (социальная принадлежность и
окружение личности, образование, объективные возможности
развития личности и проявления активности); факторов
макросреды(исторические
традиции,
социокультурные
особенности, экономические, политические и идеологические
условия).
Социальная активность личности характеризует
отношение человека к работе, материальным и духовным
благам, обществу в целом, характеризует степень
включенности личности в общественные отношения. Она
носит творческий, критически-созидательный характер,
являясь деятельностью, направленной на созидание нового.
Социальная активность личности осуществляется не за
счет общества, не в ущерб ему, а на пользу всему обществу,
коллективу и самой личности.
Люди (по отдельности, в группе, как сообщество)
выступают субъектом исторического процесса, т.е. своей
деятельностью способны влиять на ход событий. Сущность
этого явления находит выражение в понятии «социальная
субъектность».
Под
социальной
субъектностью
понимается
способность общества, социальных групп, человека выступать
в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной
90

реальности. Эта активность проявляется в воспроизводстве и
обновлении общественных отношений, в социальном
проектировании реальности, в различных формах социальной
деятельности.
Если первоначально социальное проектирование
понималось более узко – как вид деятельности, которая имеет
непосредственное отношение к развитию социальной сферы,
организации эффективной социальной работы, преодолению
разнообразных социальных проблем, то в наше время на
передний план вышла более широкая задача – утверждение в
социальной практике проектного мышления.
Исследователи в области социального проектирования
(В.А.Луков) отмечают, что такое понимание социального
проектирования выдвигает на первый план следующие
понятия: инновация, социальная субъектность, жизненные
концепции, ценности, нормы, установки и даже идеал.
Социальное
проектирование
понимают
как
конструирование индивидом, группой или организацией
действия, направленного на достижение социально значимой
цели и локализованного по месту, времени и ресурсам.
В основе социального проектирования лежат механизмы
социального конструирования реальности. В любом возрасте
и при любом уровне практических знаний, образованности,
начитанности и т.п. мы воспринимаем свой обыденный мир
целостным, завершенным, потому что на основе имеющихся
у нас (даже неполных) данных мы конструируем его в своем
сознании, и это позволяет нам достаточно уверенно оценивать
действительность и действовать.
Поэтому можно сказать, что социальный проект
является
инструментом
социальных
изменений,
основывающимся на природном человеческом свойстве
конструировать
реальность.
Такое
конструирование
осуществляется в рамках определенной культуры,
определенной системы общественных отношений, ценностей
и норм данного сообщества людей.
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Таким образом, развитие проектного мышления,
проектной культуры учащегося способствует формированию
его социальной активности.
В работах исследователей (А.А.Смирнова) выделяются
следующие педагогические условия, способствующие
процессу развития социальной активности учащихся,
являются:
 обеспечение социально направленной коллективной
деятельности, учитывающей индивидуальные потребности и
возможности старшеклассников;
 интеграция деятельности школьников, педагогов и
родителей с целью усвоения и трансляции социального опыта;
 гуманистический характер межличностных отношений
учащихся в системе школьного самоуправления.
Поиски путей совершенствования систем образования в
психолого-педагогических исследованиях ученых разных
стран лежат в общем направлении – развитии личностного
потенциала детей и молодежи через наиболее полную,
неформализованную
реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов в процессе обучения и
воспитания. Культурологический подход позволяет учитывать
в содержании образования содержание культуры в различных
ее проявлениях, прежде всего еѐ духовной потенциал.
Это предполагает усвоение детьми универсальных
образовательных умений, ключевых компетенций, способов
решения проблем и добывания знаний, применение
полученных
знаний
в
многообразных
ситуациях
изменяющейся действительности. Однако все они должны
быть
«пропущены»
через
усвоенную
систему
гуманистических ценностей, воплощенных в культуре.
Именно
реализация
деятельностного
подхода
в обучении
и
воспитании
предопределяет
интерес
к проектному методу обучения.
Проектное обучение, возникшее как педагогический
метод в начале XX века, к концу его трансформировалось под
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влиянием
процесса
гуманитаризации
образования.
Гуманитарная методология положила начало разработке
теории гуманитарного проектирования (Г.П.Щедровицкий,
Н.Г.Алексеев и др.). Сформировалось понятие «проектная
культура школьника» – интегративное качество личности,
определяемое способностями к разработке и реализации
личностно-значимых проектов на основе культурноценностного самоопределения в образовательном процессе.
Как интегративное качество, проектная культура
включает основы знаний о нормах проектирования, умения
организации проектной деятельности, личностные свойства:
критичность, креативность, рефлексивность, коммуникативность, ответственность.
Развитие проектной культуры школьника – сложный
процесс
саморазвития
его
личности,
эффективно
протекающий в образовательном процессе, организованном
как практика гуманитарного проектирования и реализующем
комплекс педагогических условий: предоставление учащимся
возможности культурно-ценностного самоопределения через
специально
организуемую
проектную
деятельность,
интегрирующую урочное и внеурочное образовательное
пространство и ориентированную на личностные изменения в
самих субъектах проектирования, как отмечает в своем
исследовании Е.Э.Киркина.
Проектное обучение имеет целый ряд достоинств.
Проект представляет собой, как правило, результат
коллективной деятельности. Формирование команды проекта
и достижение результата требует от участников проекта
навыков совместной деятельности, продуктивного общения.
Проектная деятельность предполагает использование
ряда активных и интерактивных методов, формирующих у
учащихся требуемые способы деятельности, умения, навыки.
К этим методам относятся, прежде всего, мозговой штурм,
деловая игра, метод создания сценариев, метод контрольных
вопросов и некоторые другие.
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Если мы соотнесем всѐ вышесказанное с целями,
задачами и содержанием предмета «Самопознание», то
придем к выводу о том, что метод проектов отвечает
сущности предмета, который предполагает организацию
целенаправленного
образовательного
процесса,
направленного на раскрытие каждым учеником своих
природных способностей и творческого потенциала
посредством создания своего внутреннего мира, осмысления
своей неповторимой индивидуальности.
Основное
назначение
учебного
процесса
по самопознанию заключается в том, чтобы:
– раскрывать способности человека и развивать его как
индивида, как личность, как субъекта деятельности и как
индивидуальность с учетом его темперамента, характера,
направленности и способностей;
– формировать основы нравственного поведения
учащихся, социально значимых ориентаций, обуславливающих отношение человека к себе, окружающему миру,
человечеству в целом;
– формировать систему ценностей личности,
практические навыки творческого приложения знаний в
решении проблем, направленные на служение обществу.
В
числе
задач
предмета
«Самопознание»,
предусмотренных программой по самопознанию для среднего
образования, особенно обращаем внимание в связи с
рассматриваемой темой пособия на:
 раскрытие ценностного отношения к самому себе, к
людям и окружающей действительности;
 развитие
чувства
собственного
достоинства,
уверенности в себе, ответственности за свои мысли, слова и
поступки;
 раскрытие способности применять знания, умения и
навыки для сбора и анализа информации в заданном
контексте; оценивать ситуацию; выражать свое отношение для
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принятия личностно значимых решений, не противоречащих
общечеловеческим и этнокультурным ценностям;
 развитие способности проявлять созидательную
активность в повседневной жизни в решении конкретных
вопросов; умения сотрудничать в коллективе и работать в
группе, команде для конструктивного решения намеченных
задач соответственно нравственным нормам.
4. ТИПЫ ПРОЕКТОВ
Существуют несколько типов проектов:
 по
доминирующей деятельности учащихся –
исследовательские, практико-ориентированные, творческие,
информационные, ролевые;
 по
продолжительности
–
мини-проекты,
краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные;
 по количеству участников – индивидуальные и
групповые;
 по предметно-содержательной области – монопроекты
и межпредметные;
 по
характеру
контактов
–
региональные,
международные, личностные, парные, групповые;
 по форме продукта – газета, буклет, журнал, словарь,
сборник сочинений, спектакль, мультимедийный продукт и
т.д.
Остановимся на некоторых из них.
Исследовательские проекты. Эти проекты полностью
подчинены логике исследования и имеют структуру,
приближенную или полностью совпадающую с подлинным
научным исследованием. Данный вид проектной деятельности
ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а
на организацию обучения самостоятельной деятельности
учащихся и доведения ее до уровня исследовательской
работы, выходящей за рамки учебной программы.
Осуществление исследования делает учащихся творческими
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участниками процесса познания, а не пассивными
потребителями готовой информации. Главная цель
исследования – установление истины, «того, что есть»,
наблюдение за объектом, по возможности без вмешательства в
его внутреннюю жизнь. Источник исследования как вида
деятельности – в свойственном человеческой природе
стремлении к познанию. Основные этапы исследования: 1.
Ориентировка
(выделение
предметной
области
осуществления
исследования);
2.
Проблематизация
(выявление и осознание проблемы – конкретного вопроса, не
имеющего на настоящий момент ответа, постановки цели
исследования); 3. Определение методов (подбор и
обоснование методов и методик исследования, ограничение
пространства и выбор принципа отбора материалов
исследования);
4.
Планирование
(формулировка
последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий при проведении исследования);
5. Сбор материала или проведение эксперимента (сбор
эмпирического материала, постановка и проведение
эксперимента, первичная систематизация полученных
данных); 6. Анализ (обобщение, сравнение, анализ,
интерпретация данных); 7. Рефлексия (соотнесение
собственных выводов с полученными выводами, с процессом
проведения исследования, с существующими ранее знаниями
и данными).
На всех этапах работы главный из ожидаемых
результатов – это развитие творческих способностей,
приобретение учащимися новых знаний, умений и навыков.
Прежде всего, это бесценный в воспитательном отношении
опыт самостоятельной, творческой работы, новые знания и
умения, а также конкретный результат практической
деятельности ученика. Очень важно, что при организации
исследовательских работ у школьника
формируется
понимание того, что мир познаваем.
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Обычно исследование заканчивается написанием
учеником письменного отчета о проведенном исследовании.
Структура работы и ее содержание представлены вводной,
основной и заключительной частями. Остановимся на
обязательных требованиях к исследовательской работе.
Вводная часть. Название работы должно точно и четко
отражать сущность проделанной работы (содержать в себе
предмет и название метода исследования). Следует избегать
очень широких названий обобщающего характера, либо
отвлеченных поэтических фраз. Заявленная тема должна
целиком и полностью соответствовать содержанию работы,
т.е. быть обоснованной. Во введении следует указать, является
ли работа чисто теоретической или носит практический
характер. Если работа практическая, то уточнить, на
протяжении какого времени проводилась экспериментальная
работа. Также необходимо обосновать цели и задачи работы.
Цель – это польза, которую получает общество и сам человек
от использования результатов исследования. Это относится к
прикладным работам. В фундаментальных же исследованиях
целью является получение какой-либо новой информации
общего характера, обнаружение в изучаемых объектах ранее
неизвестных свойств, явлений, закономерностей. Задача – это
указание на один из возможных путей достижения цели.
Обзор литературы должен быть очень кратким. В нем нужно
указать источники, в которых описано изучение того же
вопроса, что и в представляемом докладе. В конце обзора
следует отметить, в чем состоит новизна представленной
работы, какой эффект можно ожидать от использования
полученных результатов. В основной части нужно указать,
какие объекты исследовались и почему именно их, сколько их
было и чем это количество обосновано, какие опыты были
выполнены, при каких условиях и в каких временных рамках.
Необходимо также описать методики сбора данных.
Общеизвестные приемы достаточно только упомянуть, но
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если автор в прием внес что-то новое, то нужно указать, в чем
это новшество состоялось.
Главная часть доклада – это результаты исследования.
Необходимо четко и последовательно изложить полученные
результаты. Здесь не требуются никакие рассуждения. Только
изложение фактов в виде таблиц, диаграмм, графиков,
рисунков или описания. Все цифровые данные нужно
тщательно проверить. Далее следует указать, что автор
считает наиболее важным в выполненной работе, как можно
объяснить те или иные особенности полученных данных,
каковы перспективы дальнейшего развития работы в связи с
полученными результатами.
В заключительной части нужно сделать выводы,
которые кратко и конкретно отражают полученные
результаты исследований. Здесь нужно указать только то, что
получено, обнаружено, доказано. В случае необходимости в
конце текста можно привести дополнительные таблицы,
рисунки, графики и т.п.
В список использованной литературы следует включить
все источники, на которые имеются ссылки в тексте доклада,
лишних источников содержаться не должно, также как и
учебников по данному предмету. Список составляется в
алфавитном порядке.
Не следует забывать и о том, что учебноисследовательская деятельность школьников отличается
рядом признаков от проектной. Во-первых, метод проектов
нацелен на всестороннее и систематическое исследование
проблемы и разработку конкретного варианта (модели)
образовательного продукта. Во-вторых, для учебноисследовательской деятельности главным итогом является
достижение истины, тогда как работа над проектом
предполагает получение, прежде всего, практического
результата. Кроме того, проект, являясь результатом
коллективных усилий исполнителей, на завершающем этапе
деятельности предполагает рефлексию совместной работы,
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анализ полноты, глубины, информационного обеспечения,
творческого вклада каждого.
В отличие от исследования, творческие проекты, как
правило, не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников, она только намечается и
далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата,
обусловленной этим жанром и принятой группой логике
совместной деятельности, интересам участников проекта.
Ролевые, игровые проекты. В таких проектах
структура также только намечается и остаѐтся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя
определѐнные
роли,
обусловленные
характером
и
содержанием проекта. Результаты этих проектов либо
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются
лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая,
но доминирующим видом деятельности всѐ-таки является
ролево-игровая.
Информационные проекты. Этот тип проектов
изначально направлен на сбор информации о каком-то
объекте,
явлении;
предполагается
ознакомление
участников проекта с этой информацией, еѐ анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой
аудитории. Такие проекты часто интегрируются в
исследовательские проекты и становятся их модулем.
Практико-ориентированные (прикладные) проекты.
Эти проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала
результат деятельности его участников. Причѐм этот
результат обязательно ориентирован на социальные интересы
самих участников. Такой проект требует тщательно
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его
участников с определением функций каждого из них, чѐтких
выводов, т.е. оформления результатов проектной деятельности
и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь
особенно важна хорошая организация координационной
работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки
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совместных и индивидуальных усилий, в организации
презентации полученных результатов и возможных способов
их внедрения в практику, а также систематической внешней
оценки проекта.
Классифицируются проекты и по предметносодержательной области: это монопроекты и межпредметные
проекты.
Монопроекты. Такие проекты проводятся в рамках
одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные
разделы или темы в ходе серии уроков. Работа над
монопроектами предусматривает подчас применение знаний и
из других областей для решения той или иной проблемы.
Межпредметные проекты. Если понимать проектное
обучение как технологию, способствующую охранению (или
созданию вновь) у учащихся представления о единстве мира,
выработке умения подходить к задаче как целостной, не
формализованной и препарированной, то подходящими для
достижения
данной
цели
представляются
именно
межпредметные проекты, которые порождены жизненными
потребностями и интересами, а не задачами «на правило» из
учебника «по предмету».
По характеру контактов проекты бывают разных
типов:
внутренние или региональные (в пределах одной
страны). Это проекты, организуемые либо внутри одного
учебного заведения, либо между учебными заведениями
международные (участники проекта являются
представителями разных стран);
личностные (между двумя партнерами, находящимися
в разных учебных заведениях, регионах, странах);
парные (между парами участников);
групповые (между группами участников).
По продолжительности выполнения проекты бывают:
краткосрочными
(для
решения
небольшой
проблемы или части более крупной проблемы), которые
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могут быть разработаны на нескольких уроках по
программе одного предмета или как междисциплинарные;
средней продолжительности (от недели до месяца);
долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев).
В реальной практике чаще всего применяют
смешанный тип проектов, в которых имеются признаки
исследовательских и творческих (например, одновременно
практико-ориентированных и исследовательских).
5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ
Технология проектного обучения включает в себя этапы
и систему совместной деятельности учителя и учащихся при
работе над проектом. Вначале остановимся на особенностях
подготовки учащихся к проектной деятельности
Исходным этапом работы над проектом является так
называемый предпроект. В ходе этого этапа осуществляется
выстраивание межличностных отношений, выявляются
лидеры, планируется эксперимент, а главное, формулируется
тема проекта. В том случае, когда область научного знания,
внутри которой предстоит развернуть исследование, и сама
идея предъявляются учителем, первым шагом является
актуализация этой идеи в сознании участников проектной
группы. Показав актуальность и привлекательность
погружения в определенную область исследовательской
деятельности, учитель тем самым пытается найти в учениках –
участниках
проектной
группы
–
партнеров
и
единомышленников, ибо основной принцип технологии
проектного обучения – это сотрудничество и сотворчество.
Необходимым
является
также
проведение
библиотечного занятия. Основная его цель – знакомство
учащихся с каталожной системой библиотеки, обучение
умению пользоваться системой поиска литературы. Одно из
занятий аналитического этапа должно быть посвящено
101

обучению умениям конспектировать и реферировать
текстовую информацию. По окончании занятия участники
проектной группы получают задание: написать сложный план
своего будущего проекта и составить список используемой
литературы и других источников информации. Еще одно
занятие отводится знакомству с некоторыми приемами
анкетирования и социологического опроса.
Далее по ходу аналитического этапа работы проектной
группы организуются консультационные встречи с
участниками подгрупп
Далее следуют этапы работы над самим проектом.
Начиная работу, учащиеся отвечают на такие вопросы:
Что я хочу сделать? Чему я хочу научиться? Кому я хочу
помочь? Название моего проекта? Какие шаги я должен
предпринять для достижения цели своего проекта? На
основании своих ответов учащиеся составляют план учебного
проекта по следующей схеме: название проекта, проблема
проекта (почему это важно для меня лично?), цель проекта
(зачем мы делаем проект?), задачи проекта (что для этого мы
делаем?),
сроки
исполнения
проекта,
расписание
консультаций,
сведения
о
руководителе
проекта,
планируемый результат, форма презентации.
Планирование работы над проектом включает
определение временных рамок, ограничивающих этапы
работы; обсуждение вариантов оформления отчетности о
выполненной работе; формулирование наиболее актуальных
проблем, способных оказать влияние на ход проекта.
В ходе планирования педагог лишь изредка вносит
коррективы в ход дискуссии по планированию проектной
деятельности. Очень важно максимально предоставить
инициативу учащимся, оставив себе роль консультанта и
помощника. Именно на этом этапе определяются основные
проблемы, относящиеся к проведению исследования: Как
работать с книгами и журналами? Как правильно

102

оформлять текст? Как проводить анкетирование и
тестирование? и т.д.
Далее следует аналитический этап: исследовательская
работа учащихся и самостоятельное получение новых знаний;
уточнение намеченных цели и задач; поиск и сбор
информации через собственные знания и опыт учащихся;
обмен информацией с другими лицами (учащимися,
учителями, родителями, приглашенными консультантами и
т.д.); изучение специальной литературы, привлечение
материалов средств массовой информации, Интернета. Важно
отметить, что основной задачей аналитического этапа
являются
самостоятельное
проведение
учащимися
исследования, самостоятельное получение и анализ
информации. Учитель при этом следит за ходом
исследования, его соответствием цели и задачам проекта,
оказывает группам необходимую помощь, не допуская
пассивности отдельных участников. В его задачу также входят
корректировка деятельности групп и отдельных участников и
помощь в обобщении промежуточных результатов для
подведения итогов в конце этапа. Очень важными
мероприятиями аналитического этапа являются занятия,
связанные с ознакомлением учащихся с алгоритмами
специальных способов работы с информацией, таких, как
проведение анкетирования, специального опроса, поиска
литературы и работы с ней, поиска информации в Интернете.
И, наконец, подведение итогов проделанной работы.
Представители каждой из подгрупп отчитываются о
проведенных исследованиях, рассказывают о том, в каком
состоянии находится работа над текстом проекта. Вторая,
не менее важная, задача, которую обсуждают участники подготовка к презентации.
Этап обобщения: систематизация, структурирование
полученной информации и интеграция полученных знаний;
построение общей логической схемы выводов для подведения
итогов (в виде рефератов, докладов, конференций,
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видеофильмов, спектаклей, стенгазет, журналов, презентаций
и т.д.). Задача учителя на этом этапе – предоставить учащимся
максимальную самостоятельность и помочь проявить
творческую активность в выборе форм представления
результатов проекта; стимулировать формы, которые дают
возможность раскрыться каждому ученику. На итоговое
занятие этапа все участники приносят свои наработки. После
небольшого краткого отчета о результатах проделанной
работы принимается решение закончить работу над проектом
и приступить к написанию выступления по материалам
работы каждой из подгрупп. Целью является создание в
письменной форме краткого по содержанию документа,
включающего
характеристику
целей
проведенного
исследования, применявшихся методов и полученных
результатов, а также сообщение о намерении продолжить
исследование, если такое намерение предусматривалось
авторами.
По окончании работы над проектом учащиеся
подводят итоги и отвечают на следующие вопросы:
Выполнил ли я то, что задумал? Что было сделано
хорошо? Что было сделано плохо? Что было выполнить
легко, в чем я испытывал трудности? Кто мог бы сказать
спасибо мне за этот проект? Ответы на все эти вопросы
помогают ребятам подготовиться к презентации своего
проекта и достойно выступить перед слушателями.
В процессе презентации полученных результатов
происходит осмысление полученных данных и способа
достижения результата, обмен полученной информацией, а
также накопленным опытом в классе или группе учащихся,
обсуждение и совместная презентация участниками
результатов работы над проектом. Особенность этапа
заключается в том, что само осуществление презентации в той
форме, которую выбрали участники, является, по сути,
учебным и ориентировано на приобретение навыков
представления итогов своей деятельности. Подготовка и
104

обобщение материала для презентации, как правило,
вызывают новые вопросы и побуждают учащихся к
дискуссиям. Здесь может быть подвергнут критике ход
исследований,
самостоятельно
выявлены
ошибки,
допущенные в ходе работы над проектом. Задача педагога –
объяснить участникам проектной группы основные правила
ведения дискуссии и делового общения; стремиться
выработать навыки конструктивного отношения к критике
своих суждений другими и к наличию в группе многих точек
зрения на решение проблемы.
Таким образом, метод проектов основывается на
принципе
«обучения
посредством
деятельности»,
представляет собой вид созидательной работы, в которой
ученик выступает активным участником. В основе метода
проектов
лежит
не
информационный
подход,
ориентированный на развитие памяти, а деятельностный,
нацеленный на формирование комплекса мыслительных
способностей (понимания, рефлексии, конструирующего
воображения, способности к целеполаганию), необходимых
для исследовательской деятельности.
Таким образом, выделяются следующие этапы
разработки проекта:
Разработка проектного задания
- определение
целей
исследовательской
деятельности (данный подэтап разработки проекта
определяется учителем);
- выдвижение проблемы исследования по результатам
анализа исходного материала: обоснование еѐ актуальности
(через выявление противоречия), анализ изученности
проблемы, обоснование практической значимости результата
намечаемого исследования, вербальное оформление проблемы
(на данном этапе должна превалировать самостоятельная
деятельность учащихся, что достигается такими формами
образовательной деятельности, как «мозговая атака»,
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«круглый стол», «беседа», размышление над ситуацией» и
т. п.);
- определение основной идеи проекта в связи с
исследуемой проблемой;
- формулирование темы проекта;
- определение объекта исследования;
- выявление предмета исследования;
- формулирование гипотезы о предполагаемых
результатах исследования и путях их достижения;
- определение направлений работы и непосредственных
задач;
- определение
способов
поиска
источников
информации по направлениям;
- определение формы конечного продукта проектной
деятельности.
Разработка проекта
Разработка проекта – это планирование работы, что
предполагает:
- определение средств и методов достижения цели
проекта;
- определение масштабов проектной деятельности,
степени интеграции с другими предметами, предполагаемых
сложностей;
- определение сроков выполнения проекта, разделение
всей работы на этапы, составление плана и графика
промежуточной отчѐтности;
- разработка содержания этапов;
- выбор процедуры сбора и обработки необходимых
данных;
- выбор способа оформления результатов и сценария
презентации;
- формирование команды, распределение обязанностей;
- обсуждение критериев оценки качества проекта и
способа оценивания.
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Задача учителя: формирование мотивации участников,
создание инициативной группы учащихся, консультирование
по выбору тематики и жанра проекта, помощь в подборке
необходимых материалов, определение лишь общего
направления и главных ориентиров поиска, определение
критериев оценки деятельности учащихся на всех этапах,
определение форм и методов управления и контроля.
Реализация проекта
- самостоятельное
практическое
выполнение
индивидуальных или групповых заданий в соответствии с
планом и расписанием во внеурочное время, консультации
учителя (учителей) в соответствии с графиком;
- сбор, анализ и обобщение информации из разных
источников;
- промежуточные обсуждения полученных данных в
группах;
- контроль и коррекция промежуточных результатов,
соотнесение их с целью, руководство, координация работы
учащихся со стороны учителя;
- составление отчѐта по итогам исследовательской
деятельности;
- оформление
материалов
для
презентации:
подготовка наглядно-графического материала,
- разработка аудио-видеоряда проекта.
Задача учителя: регулярное консультирование по
содержанию проекта, помощь в систематизации и обобщении
материалов, индивидуальные и групповые консультации по
правилам оформления проекта, стимулирование умственной
активности учащихся, отслеживание деятельности каждого
участника, оценка промежуточных результатов, мониторинг
совместной деятельности.
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Завершение проекта
- общественная презентация проекта (в группе, в
классе, на конференции и т.д.) - экспертиза проекта в
соответствии с заданными критериями;
- рефлексия: обсуждение процесса, итогов работы,
групповых и личностных достижений.
Задача учителя: помощь в разработке отчета о работе,
подготовка выступающих к устной защите, отработка
умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей,
выступление в качестве эксперта на защите проекта,
участие в анализе проделанной работы, оценка вклада
каждого из исполнителей.
Проектная
деятельность
определяется
двумя
ключевыми понятиями: проблема и продукт.
Правильная постановка проблемы и удачно
найденная форма конечного продукта являются гарантией
успеха проектной деятельности.
Проблемы выдвигаются самими учащимися «с
подачи» учителя. Учителю при этом важно заранее найти
и сформулировать несколько вариантов проблем, которые
важно исследовать в русле намеченной тематики. Это
можно сделать с помощью наводящих вопросов, создания
ситуаций, способствующих определению проблем, в
рамках таких форм образовательной деятельности, как
«мозговая атака», «круглый стол», «беседа», размышление
над ситуацией» и т.д., что стимулирует учащихся к
самостоятельному выбору.
Сегодня проектная деятельность должна проводиться
на высоком научно-методическом уровне, а это
предполагает решение такой задачи, как овладение
педагогами технологией метода учебного проекта.
Важно сформулировать понятие и уточнить состав
проектно-технологических умений, разработать критерии,
позволяющие судить об уровне их сформированности.
Необходимо проанализировать возможности изучения с
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его помощью метода проектов отдельных тем учебной
программы, использовать в процессе обучения как
отдельные элементы, так и в целом учебный проект. Это, в
свою очередь, способствует появлению у учащихся более
осознанной мотивации к овладению профессиональными и
предметными знаниями и умениями, а также умениями,
связанными с определением целей, задач проектной
деятельности.
Работа по развитию у учащихся проектнотехнологических умений требует серьезных изменений
методики обучения. Резко возрастает потребность в
дополнительных источниках информации, нормативносправочных материалах по изучаемым проблемам.
При подборе тем учащиеся и студенты могут
использовать рекомендации учителя, ориентироваться на
периодическую печать, научно-популярную литературу,
знания, полученные ходе изучения школьной программы и
т.д.
Проекты могут разрабатываться как отдельными
учащимися, так и группой. Защита проектов проходит в
форме деловой игры, научно-практической конференции,
мастер-класса, творческого отчета.
И наконец, готовый продукт – это портфолио
ученика, которое демонстрирует его достижения на пути
познания (а на уроках самопознания именно творческая и
проектная деятельность, результаты которой отражаются в
портфолио, являются основанием для выставления оценки)
Таким образом, можно условно представить
ученический проект как 6 «П»:
 Проблема
 Проектирование
 Поиск информации
 Продукт
 Презентация
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Образовательный потенциал проектной деятельности
очень высок, так как:
 создаѐт у учащихся образ цельного знания;
 повышает мотивацию учащихся в получении
дополнительных знаний;
 изучение важнейших методов научного познания
(выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно
поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод
анализа ситуации);
 интерпретация результатов.
Воспитывает:
 значимые общечеловеческие ценности (социальное
партнѐрство, толерантность, диалог);
 чувства ответственности, самодисциплины;
 способности к самоорганизации;
 желание выполнять свою работу качественно.
Развивает:
 исследовательские
и творческие способности
личности;
 способность к самоопределению и целеполаганию;
 умения
самостоятельно конструировать свои
знания;
 коммуникативные умения и навыки;
 способность ориентироваться в информационном
пространстве;
 умение работать с различными типами текстов;
 умение планировать свою работу и время;
 навыки анализа и рефлексии, умение представить
результаты своей работы.
Какова роль учителя в проектной деятельности?
Авторитет учителя определяется его способностью быть
инициатором интересных начинаний. Впереди будет тот, кто
инициирует и провоцирует самостоятельную активность
учащихся, кто бросает вызов их сообразительности и
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изобретательности. Это оказывается еще и вызовом самому
себе.
В определенном смысле учитель перестает быть
только «чистым предметником» – он становится педагогом
широкого профиля, педагогом, помогающим ученику
увидеть мир во всем его единстве, красоте, многообразии.
Перечень ролей, которые предстоит «прожить»
учителю в ходе руководства проектом:
 Энтузиаст,
который
повышает
мотивацию
учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их в
направлении достижения цели.
 Специалист, который компетентен в нескольких
областях.
 Консультант, который может организовать доступ
к ресурсам, в том числе к другим специалистам.
 Руководитель, который может четко спланировать
и реализовать проект.
 Человек, который задает вопросы, то есть организует
обсуждение способов преодоления возникающих трудностей
путем косвенных, наводящих вопросов, обнаруживает ошибки
и поддерживает обратную связь.
 Координатор, который поддерживает групповой
процесс решения проблем.
 Эксперт, который дает четкий анализ результатов
как выполненного проекта в целом, так и отдельных его
этапов.
Обобщая сказанное, подчеркнем, что проектная
деятельность – это подготовка человека к жизни в
условиях современного мира. Возможности проекта, как
способа учебной деятельности, неисчерпаемы. Основная
школа в будущем – это школа проектов.
Значение проектной деятельности можно определить
словами Конфуция: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне
– и я запомню, дай мне сделать – и я пойму».
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6. СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПРОЕКТ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Суть проектной деятельности, отражающей особенности
предмета «Самопознание» можно определить словами
исследователя в области этой проблематики Е. Г. Каган:
«Проектная деятельность – действие, совершаемое от всего
сердца и с определенной целью». Основная цель проектов на
уроках самопознания – способствовать развитию творческой,
активно действующей личности и формированию системы
интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений
учащихся, основанных на общечеловеческих ценностях.
Особенностью системы выполнения таких проектов является
возможность совместной творческой работы учителя и
учащегося.
Учебный проект – это самостоятельная творчески
завершенная
работа,
соответствующая
возрастным
возможностям учащихся, во время выполнения которой они
продолжают пополнять свои знания и умения. «Есть вполне
устоявшееся определение того, что проект – это «бросок
мыслью в будущее». Иначе говоря, это идеальное
представление конечного результата деятельности –
«конечный продукт в уме», то, что будет достигаться,
создаваться. По латыни projectus – брошенный вперед,
замысел, план.
Проектная деятельность относится к разряду
инновационной, так как предполагает нравственно-духовное
развитие личности, преобразование окружающего мира,
строится на базе соответствующей технологии, которую
можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Актуальность
овладения
основами
социально
направленной проектной деятельности обусловлена тем, что
данная технология имеет широкую область применения на
всех уровнях организации системы образования, позволяет
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более
эффективно
осуществлять
аналитические,
организационно-управленческие функции, способствует
развитию жизненно необходимых компетенций.
Задачи
проектирования.
Задача
социально
направленной проектной деятельности – углубить
представления учащихся об общечеловеческих ценностях,
развить навыки служения обществу, способствовать
развитию творческих способностей, инициативы и
самостоятельности, умения работать в команде.
Социально направленный учебный проект с точки
зрения обучающегося – это возможность максимального
раскрытия своего нравственно-духовного потенциала. Данная
деятельность позволит проявить себя индивидуально и в
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания,
принести пользу, публично продемонстрировать достигнутый
результат.
Социально направленный учебный проект с точки
зрения учителя видится не только как организация
увлекательной деятельности для учащихся, создание условий
для поиска и нахождения способов решения поставленной
проблемы, форма организации взаимодействия учащихся с
учителем, учащихся между собой и с родителями, но и как
возможность развития в процессе разработки и реализации
проекта ключевых компетенций обучающихся, к которым
относятся:
• понимание смысла и значения общечеловеческих
ценностей;
• готовность нести ответственность за собственные
мысли, слова и действия;
• стремление оказывать помощь и поддержку
окружающим людям и природе;
• умение распознавать прекрасное, возвышенное,
трагическое и комическое в жизни и выражать свое
отношение к этому, т.е. способность к различению;
• понимание своей роли в семье, коллективе и
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обществе;
• осознанное отношение к своей жизни и здоровью
как ценности, использование на практике знаний о
здоровом образе жизни, стремление исключить из жизни
вредные привычки;
• понимание важности сознательного выбора
будущей профессии;
• умение распределять и контролировать свое
личное время;
• умение объективно соизмерять свои желания и
возможности, различать потребности материального и
нематериального плана;
• понимание значимости взаимопомощи в жизни;
• стремление к осознанию своей гражданской
принадлежности.
Метод проектов в системе нравственно-духовного
образования всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся – индивидуальную, парную,
групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени во имя осмысления,
поиска путей решения различных нравственных,
социальных проблем во имя торжества идей гуманизма.
Методологической основой использования метода
проектов
на
уроках
самопознания
являются
общепедагогические и дидактические принципы:
 связь теории с практикой;
 научность, сознательность и активность усвоения
знаний;
 доступность, систематичность и преемственность
обучения;
 наглядность и прочность усвоения знаний.
Образовательная функция подразумевает знакомство
учащихся с основными знаниями, умениями и
терминологией.
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Воспитательная функция состоит в развитии таких
личностных качеств, как деловитость, предприимчивость,
ответственность.
Развивающая
функция
состоит
в
осознании
школьниками возможностей применять абстрактные знания и
умения для анализа и решения практических задач.
На уроках самопознания в начальном и среднем звене
проектная деятельность является одним их видов творческой
деятельности, результаты которой отражаются в портфолио
ученика. Уже в начальных классах ученики выполняют
небольшие
проекты,
которые
помогают
развить
представления о ценностях и ценностных качествах человека.
Темы, рассматриваемые в курсе самопознания, тесно
связаны друг с другом, потому что при изучении того или
иного понятия следует учитывать, что в основе всех
общечеловеческих ценностей лежат любовь и добро. Это
ключевые понятия программы начальной школы, и чтобы
развить умение осознанно анализировать эти понятия,
продумана система самых разных заданий, подобраны тексты
для чтения. Рассмотрим, как идет подготовка ученика
начальной школы к выполнению творческих мини-проектов,
на примере постижения граней ценности «добро».
Рассмотрим проектную деятельность по самопознанию
учащихся среднего звена. Основная цель программы для этой
возрастной группы – стимулировать духовно-нравственное
развитие личности; способствовать усвоению знаний об
общечеловеческих ценностях; содействовать формированию
социально значимых личностных качеств и жизненных
навыков школьников, определѐнных Государственным
общеобязательным стандартом среднего образования
Республики Казахстан по предмету «Самопознание».
Программа
для
5-9
классов
обеспечивает
преемственность в изучении предмета от начальной до
старшей ступени школы. В ней определены основные задачи
учебного предмета:
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- ориентировать учащихся на самопознание и
постоянное самосовершенствование;
- заложить основы культуры общения учащихся;
- содействовать пониманию учащимися сути
общечеловеческих ценностей;
- помочь учащимся понять свою роль в коллективе и
обществе;
- стимулировать осознание взаимозависимости природы,
человека и общества;
- формировать опыт социализации и нравственного
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях.
Базовое
содержание
предмета
«Самопознание»
предусматривает усиление ценностного отношения учащихся
к себе и миру не только через расширение знаний об
общечеловеческих ценностях, но и через эмоционально
окрашенное усвоение системы общечеловеческих ценностей,
развитие чувств, воспитание ценностных отношений и качеств
личности.
Тематика уроков самопознания включает широкий
диапазон сведений о человеке и окружающем мире не только
познавательного, но и проблемного характера, что
актуализирует исследовательский поиск учащихся, их
творческий подход к осмыслению вопросов, рассматриваемых
на конкретном уроке.
Важнейшей особенностью подросткового возраста
является ярко выраженная потребность в самоутверждении.
Темы уроков ориентированы на развитие у учеников
понимания подлинной человеческой природы, человеческого
достоинства, стимулирование потребности в самопознании и
самосовершенствовании.
Учебная программа направлена на развитие у учащихся
гражданской позиции,
культуры общения, привитие
ценностного отношения к семье.
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Предусмотрено рассмотрение таких вопросов, как образ
мира, мировосприятие, позитивное мышление, созвучие
человека с окружающим миром.
Особое внимание уделяется осознанию учащимися
своей принадлежности к человеческому роду и
формированию ответственности за всѐ, что происходит на
планете.
Данные особенности отражаются и на организации
проектной деятельности: она больше направлена
на
исследование вопросов проблемного характера. Это касается
как мини-проектов
индивидуального,
группового и
коллективного характера, так и долгосрочного проекта «Мое
поколение», который в течение года выполняют учащиеся 9
класса. Как подготовить учащихся к выполнению такого
проекта? Важно успешно развить и обогатить традиции
начальной школы в этом направлении и актуализировать
имеющиеся знания, умения и навыки подростков.
7. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММЫ
НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМОПОЗНАНИЕ» ВО ВНЕУЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА
Каждый новый этап в развитии общества ставит на
повестку дня вопрос о главных духовных ценностях и
идеалах. Учитывая, что залогом успеха предстоящих
преобразований является духовное развитие нации, школа
должна готовить своих учеников к жизни, к переменам,
развивать у них такие качества, как мобильность, динамизм,
конструктивность. Такая подготовка не может быть
обеспечена только за счѐт усвоения определѐнного
количества знаний. На современном этапе требуется другое:
выработка умений делать нравственный выбор, эффективно
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использовать ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и
многие другие способности, необходимые для жизни в
быстро меняющемся обществе.
Этот посыл стал вдохновляющим фактором при
разработке учебной программы обновленного содержания и
учебно-методических
комплексов
по
предмету
«Самопознание», что отразилось прежде всего в
определении
назначения
учебного
процесса
по
самопознанию. Оно заключается в выявлении духовнонравственного потенциала, заложенного в природе каждого
человека; формировании системы ценностей личности;
практических навыков творческого приложения знаний в
решении проблем, направленных на служение обществу;
основ нравственного поведения учащихся; социально
значимых ориентаций, обусловливающих отношение
человека к себе, окружающему миру, человечеству в целом;
развитии его как личности, как субъекта деятельности и как
индивидуальности с учетом его возрастных особенностей.
Этому способствует тематическая долгосрочная
проектная деятельность, включенная в учебную программу
основной и средней школы. Проектная деятельность – один
из методов развивающего обучения, направленный на
развитие исследовательских и творческих способностей
учащихся, навыков полезной деятельности. Являясь
инновационным
способом
организации
учебновоспитательного
процесса,
проектная
деятельность
способствует развитию у школьников таких ключевых
компетенций, как умение общаться, решать жизненно
важные проблемы на основе общечеловеческих ценностей,
стремление созидать, служить обществу.
Суть проектного обучения состоит в том, чтобы создать
условия для самостоятельно приобретения недостающих
знаний из разных источников, использования приобретенных
знаний для решения познавательных и практических задач;
для приобретения коммуникативных умений (в случае работы
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в различных группах); развития исследовательских умений
(выявление проблемы с точки зрения ее ценностной
значимости, сбор информации, наблюдение, проведение
экспериментов, анализ, построение гипотез, обобщение),
системного
мышления,
социально
направленной
практической деятельности. Важно так организовать учебный
процесс, чтобы не просто дать ученикам знания об
исследуемых процессах и сформировать у них навыки работы
над проектом, но и решить более глубокую задачу, которая
заключается в создании условий для познания себя, развития
нравственных качеств, необходимых для продолжения
образования, успешной деятельности в различных сферах
жизни на основе понимания
своего истинного
предназначения.
Введение долгосрочных проектов – это реализация
комплексного подхода к обучению, ведь он включает
исследовательскую, творческую и социальную деятельность
учащихся, реализуемую на уроке и во внеурочное время,
когда учащиеся включаются в интересный, насыщенный,
разносторонний познавательный процесс.
Это осуществляется посредством вовлечения их в такие
виды деятельности, как работа с учебной литературой
 поиск информации в библиотеке, в электронных базах
 поиск информации в школьной медиатеке
 использование информации из интернета
 конспектирование разработка различных моделей
 фотографирование объектов
 проведение экспериментов
 проведение социологического опроса, интервьюирование, анкетирование
 создание презентации
 создание буклета, альбома, газеты, коллажа и т.п.
 участие в конкурсах разного уровня
 участие в дискуссии
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 участие в экскурсии
 социальная деятельность, направленная на служение
обществу
Это обеспечивает реализацию деятельностного подхода
в процессе обучения, когда создаются условия для
формирования компетенции личностного самосовершенствования. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в
целом. Ученик овладевает способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражается в его
непрерывном
самопознании,
развитии
необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании
психологической грамотности, культуры мышления и
поведения, основанных на общечеловеческих ценностях.
Полноценная познавательная деятельность школьников
выступает главным условием развития у них инициативы,
активной жизненной позиции, находчивости и умения
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в
стремительном
потоке
информации.
Эти
качества
формируются у школьника только при условии
систематического включения его в самостоятельную
познавательную деятельность, которая в процессе выполнения
им особого вида учебных заданий – проектных работ –
приобретает характер проблемно-поисковой и социальной
деятельности, т.е. деятельности, направленной на служение
обществу.
В то же время следует отметить, что в большинстве
случаев проектная деятельность не вполне самостоятельна.
У школьников вызывает затруднение необходимость
самостоятельно планировать, формулировать цель,
осуществлять поиск и анализ необходимой информации на
ценностной основе, выполнять эксперимент, представлять
результаты исследования, осуществлять рефлексию,
грамотно выстраивать презентацию. Это происходит
вследствие того, что школьников не обучают проектной
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деятельности. Им приходится пользоваться предложенным
учителем алгоритмом без предварительной подготовки, не
имея базовых знаний и умений, что ведет к отсутствию
внутренней мотивации.
Процесс
формирования
навыков
проектной
деятельности будет протекать успешно при соблюдении
определенных условий, которые включают:
- профессиональную
готовность
учителей
к
осуществлению данной задачи;
- формирование
мотивации
на
проектную
деятельность у учащихся и учителей;
- системный подход к реализации проектной
деятельности учащихся;
- педагогическое
сопровождение
проектной
деятельности;
- мониторинг формирования ключевых навыков, в
том числе качеств истинного лидера.
Проектная деятельность учащихся как способ
самостоятельного
участия
школьника
в
учебнопознавательном процессе и овладения способностью к
переносу своих навыков в сферу своего опыта для
становления
разного
рода
компетенций
является
неотъемлемой
частью
современного
образования.
Современный школьник должен овладеть сегодня всей
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций,
знаний,
умений,
навыков,
способов
деятельности,
необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально
значимую продуктивную деятельность.
Главная цель самопознания – способствовать духовнонравственному образованию, раскрытию нравственнодуховного потенциала личности посредством развития таких
жизненно важных компетенций, как
1) навыки самопознания, самооценки, самовоспитания,
саморазвития;

121

2) готовность к нравственному выбору на основе
общечеловеческих ценностей и способность действовать
на его основе в различных жизненных ситуациях;
3) готовность проявлять созидательную активность,
гражданственность и патриотизм, навыки служения
обществу;
4) умение выстраивать доброжелательные отношения
с окружающими, работать в команде;
5) навыки здорового образа жизни.
В этом перечне фактически отражены социальные роли
человека, овладение которыми является обязательным
условием его полноценной жизни в семье, коллективе и
обществе. В совокупности компетенции являют нам модель
человека, который, осознав свое истинное предназначение,
способен
быть
хорошим
членом
семьи,
высококвалифицированным
специалистом,
доброжелательным сослуживцем, приятным соседом,
надежным партнером, верным другом, гражданином и
патриотом своей страны, здоровым человеком, гармонично
развитой
личностью,
стремящейся
к
постоянному
совершенствованию.
Другими
словами,
выпускник
общеобразовательной школы, вступающий во взрослую
жизнь, обладает ценностно-смысловой, общекультурной,
учебно-познавательной, информационной, коммуникативной,
социально-трудовой
компетенциями и
компетенцией
личностного развития.
В реализации национальной идеи «Рухани жаңғыру»
проектная деятельность имеет неоспоримый приоритет,
так как меняет сознание растущего человека через его
стремление понять смысл учения, труда, творчества,
служения людям во имя постижения своего истинного
предназначения, которое и заключается в том, чтобы быть
достойным членом общества, быть Человеком.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДМЕТУ «САМОПОЗНАНИЕ»
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тематика проектов по предмету «Самопознание»
Класс
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Доброта начинается с меня
Природа – бесценный дар
Дружба в коллективе
Служение обществу
Мое поколение
Мое призвание
Истинные лидеры человечества

По
продолжительности
исполнения
социально
направленные проекты являются долгосрочными, т.е.
рассчитанными на один учебный год и содержащими задание
на летние каникулы.
По своей структуре и содержанию с учетом
доминирующей деятельности учащихся проект является и
исследовательским, и творческим, и информационным, и
социальным.
Задача учителя – помочь учащимся осмыслить свое
«Я» в современном мире через исследование целей,
интересов,
интеллектуальных,
духовных
запросов,
нравственных ориентиров, достижений своего поколения,
свои возможности в общественно полезной деятельности.
В реализацию проекта вовлекаются не только учащиеся,
но и члены их семей, друзья, знакомые. Таким образом,
проект объединяет многих людей разных профессий,
возрастов, социального статуса и способствует объединению
здоровых
сил
общества
во
имя
утверждения
123

общечеловеческих ценностей.
Ход деятельности по проекту отражается в Дневнике
проекта, который размещен в Тетради ученика. Тетради
ученика для 5–10 классов представлены на портале
нравственно-духовного образования www.ozin-ozi-tanu.kz.
Возможно ведение Дневника в произвольной форме, для
чего можно использовать альбом, файловую папку,
специально отведенную для этого тетрадь формата А-4 и т.д.
Проект состоит из четырех частей. Каждая часть связана
с содержанием определенного раздела, однако не
ограничивается им. Все это предполагает четыре этапа
исследования.
Схематически
структуру
представить следующим образом.

проекта

можно

Название проекта

Первый этап
Постановка
цели.
Разработка
плана
деятельности

Второйэтап
Реализация
задуманного
в сотрудничестве с
педагогами и
родителями

Третий этап
Реализация
задуманного в
сотрудничестве
с педагогами и
родителями

Четвертый
этап
Обобщение
исследовательс
кого материала,
защита проекта

На первом этапе учащиеся смогут осуществить
рефлексию, т. е. анализ своего внутреннего состояния, отвечая
на вопросы, данные в учебнике или Тетради ученика.
Возможно, эти вопросы не исчерпывают всех эмоциональноволевых запросов личности, но, несомненно, помогут
проанализировать отношения с собой и окружающим миром.
Вопросы могут быть дополнены и учителем, и учащимися.
Поиск ответов на данные вопросы рекомендуется в
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качестве домашнего задания, результаты выполнения
которого прозвучат на уроке самопознания. Для повышения
интереса к обсуждаемой теме опрос можно начать с учащихся,
выразивших желание ответить, постепенно вовлекая в
разговор всех остальных.
Важным аспектом работы над проектом является
постановка цели. Наметить ее поможет предварительное
размышление над вопросами каждого из учащихся.
Определение цели тоже может быть предложено как
домашнее задание с обязательным обсуждением на
следующем уроке. Таким образом, появляется возможность
сформулировать общую и понятную для каждого цель
проекта. Цель записывается на доске учителем и в Дневнике
проекта каждым учеником. Однако помимо общей цели у
каждого должна быть сформулирована индивидуальная цель
исследования.
На первом этапе также составляется план
деятельности по проекту, который включает в себя и этап
изучения, и конкретные дела, и подведение итогов. Основой
для составления плана служат задания, предложенные в
учебнике и Тетради ученика, которые могут быть творчески
осмыслены и дополнены учителем самопознания и
учащимися.
Исследование может вестись на основе изучения
научно-популярной литературы, просмотра художественных и
документальных фильмов, телепередач, культпоходов в
театры, музеи, посещения выставок изобразительного
искусства, музеев родного края, организации встреч с
интересными людьми, проведения коллективных добрых дел
на благо человека и природы.
Таким образом, первый этап – это постановка цели и
планирование деятельности с обязательным указанием
сроков. План включает исследовательскую и практическую
деятельность.
На втором и третьем этапах происходит реализация
задуманного. Важно, чтобы наряду с исследованием нашли
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отражение и конкретные дела: благотворительные акции,
трудовые десанты, концерты, изготовление поделок для
ветеранов, воспитанников детских домов, одиноких людей. В
эту деятельность могут быть вовлечены члены семей, друзья,
знакомые и все желающие принять в ней участие. Важно,
чтобы учащиеся понимали взаимосвязь исследовательской и
практической деятельности, ведь практические дела тоже
являются полем для исследования. Именно в условиях
приложения своих сил человек может оценить свое
внутреннее состояние (волнение, радость, удовлетворение от
совершенного доброго дела и т. п.) и таким образом познать
себя.
Четвертый этап завершающий. Он предполагает
обобщение и систематизацию материалов проекта и
подготовку презентации.
Защита проекта, или его презентация, заключается в
демонстрации результата его выполнения, который может
быть представлен в разных видах: видеоролике, фотоколлаже,
красочно оформленной книге-раскладке, стенной газете,
многожанровой композиции с показом сценок, исполнением
произведений собственного сочинения, песен нравственнодуховного содержания и др.
Защита проекта предусмотрена на заключительных
занятиях и рассматривается как праздник самопознания, на
который могут быть приглашены гости: учителя, члены семей
учащихся, друзья класса и те люди, которым оказывалась
помощь в процессе реализации проекта. Рекомендуется
подготовить адресные памятные подарки, продумать
напутственные выступления. Уроки, посвященные защите
проекта, совместно готовят учитель самопознания и классный
руководитель.
К уроку-празднику рекомендуется оформить выставку
творческих работ учащихся: рисунков, коллажей, эссе,
которые выполнялись в течение года, а также дневников
проекта. Учитывая вклад каждого в выполнение проекта,
можно продумать номинации.
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По числу участников проект можно рассматривать и как
индивидуальный, и как групповой, и как коллективный.
Индивидуальный он, в первую очередь, потому что, несмотря
на общие полезные дела, предполагает личное осмысление
проблемы каждым учащимся и возможность сделать
собственные открытия.
Разработкой проекта руководит учитель самопознания,
реализацией задуманного – классный руководитель. В планы
классных руководителей реализация проекта входит как
необходимое условие организации всей системы внеурочной
воспитательной работы. Задача педагогов – создать у
учащихся положительный мотивационный настрой и помочь
на основе предложенной темы определить конечный
результат, сформулировать задачи, разработать план действий,
согласовать способы совместной деятельности.
Социально направленные долгосрочные проекты
являются
одновременно
и
исследовательскими,
и
творческими, и практико-ориентированными.
Ход проекта отражается в Дневнике проекта и
предполагает творческий подход автора. Дневник проекта
имеет следующие структурные компоненты.
1. Титульный лист с указанием фамилии, имени, класса,
школы, названия города или населенного пункта
2. Название проекта
3. Цель проекта
4. План реализации каждого этапа с указанием сроков
5. Материалы исследования: наблюдения, фотографии,
зарисовки, схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы
(впечатления) по результатам дел, направленных на служение
обществу, выводы по результатам деятельности на каждом
этапе
6. Обобщающие выводы, открытия, сделанные в
процессе всего исследования
7. Сценарий защиты проекта и результат проектной
деятельности
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Этапы работы учителя и учащихся над проектом
Стадии
работы над
проектом

Содержание
работы на этой
стадии

Подготовка

Обсуждение темы
и целей проекта

Планирование

Определение
источников
информации;
определение
способов ее сбора и
анализа.
Определение
способа
представления
результатов (формы
отчета) на каждом
этапе.

Деятельность
учащихся
Обсуждают тему с
учителем и
получают
дополнительную
информацию.
Определяют цели
Вырабатывают
план действий.
Формулируют
задачи
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Деятельность
учителя
самопознания
Знакомит со смыслом
проектного подхода и
мотивирует
учащихся. Помогает в
постановке целей
Предлагает идеи,
высказывает
предложения

Деятельность
классного
руководителя

Исследование

Анализ и
обобщение

Презентация
проекта

Распределение
заданий и
обязанностей между
членами команды
Сбор информации
Решение
промежуточных
задач. Основные
инструменты:
интервью, опросы,
наблюдения,
участие в социально
направленной
деятельности
Анализ
информации,
оформление
результатов,
формулировка
выводов на каждом
этапе
Формы
представления
результатов –

Выполняют
исследование в
соответствии с
планом

Наблюдает, советует,
по возможности
участвует в социально
направленных
полезных делах и
косвенно руководит
деятельностью

Анализируют
информацию
Обобщают
результаты

Наблюдает, советует

Отчитываются,
обсуждают, делятся
впечатлениями,

Слушает, задает
целесообразные
вопросы в роли
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Наблюдает,
советует,
организует
социально
направленную
деятельность и сам
участвует в ней,
косвенно руководя
деятельностью

Слушает, задает
целесообразные
вопросы в роли

Определение
перспектив
деятельности

заполненный
отвечают на
Дневник проекта и
вопросы
специально
присутствующих
оформленный
результат
(видеофильм,
презентация,
стенная газета, книга
и т. д.)
Участвуют в оценке
путем
коллективного
обсуждения и
самооценки на
заключительных
уроках по защите
проекта
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рядового участника

рядового участника

Оценивает усилия
учащихся, их
творчество, участие в
исследовательской и
практической
деятельности, дает
задание на лето

Анализирует
достижения в
личностном
развитии

Последовательность выполнения проектов
Этапы

Задачи

Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя самопознания

1.
Начинание

Определение
темы, уточнение
целей, исходного
положения
Анализ темы
проекта.
Определение
источников
информации.
Постановка задач
и выбор
критериев оценки
результатов.
Распределение
ролей в команде
Сбор и уточнение
информации.
Обсуждение

Уточняют
информацию.
Обсуждают
задание
Формируют
задачи.
Уточняют
информацию.
Выбирают и
обосновывают
свои критерии
достижения
цели

Мотивирует учащихся. Объясняет цели
проекта. Наблюдает

Работают с
информацией.
Проводят

Наблюдает. Консультирует

2.
Планирова
ние

3.
Принятие
решения

Деятельность
классного
руководителя

Помогает в составлении плана с опорой
на задания по проекту в учебнике
самопознания. Наблюдает
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Советует по
вопросам
организации

4.
Выполнени
е

5. Оценка

6. Защита
проекта

альтернатив.
Выбор
оптимального
варианта
Выполнение
проекта

Анализ
выполнения
проекта. Анализ
достижений
поставленной
цели
Подготовка
итогового
продукта.
Обоснование
процесса
проектирования

синтез и
анализ идей.
Выполняют
исследование
Выполняют
исследование,
работают над
проектом.
Оформляют
проект
Участвует в
коллективном
самоанализе
проекта
Защищают
проект,
участвуют в
коллективной
оценке
результатов

практических
дел
Наблюдает.
Советует

Наблюдает,
направляет процесс

Участвуют в
коллективном
анализе
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Организует
социально
направленную
практическую
деятельность

Критерии оценки
Ведение Дневника проекта
1. Цель проекта: конкретность и реалистичность цели
2. План реализации каждого этапа: социальная
направленность практической деятельности
3. Материалы исследования: практическая ценность
для достижения результата
4. Выводы, открытия, сделанные в процессе всего
исследования: самостоятельность и нравственнодуховная глубина содержания
5. Результат проектной деятельности: вклад
в коллективное творчество

Оценка
педагога
0–2 балла
0–2 балла
0–2 балла
0–2 балла
0–2 балла

Система оценивания проектов
По результатам выполнения проекта в 1-м полугодии в
Дневнике проекта должны быть отражены:
1) Цель
2) План выполнения проекта с указанием сроков
3) Материалы исследования, отражающие деятельность
на первом и втором этапах: наблюдения, фотографии,
зарисовки, схемы, модели, анкеты, опросы, отзывы
(впечатления) по результатам дел, направленных на служение
обществу. Выводы по результатам исследования на первом и
втором этапах.
По результатам выполнения проекта во 2-м полугодии в
Дневнике проекта должны быть отражены:
1) Материалы исследования, отражающие деятельность
на третьем этапе: наблюдения, фотографии, зарисовки, схемы,
модели, анкеты, опросы, отзывы (впечатления) по результатам
дел, направленных на служение обществу. Выводы по
результатам исследования на третьем этапе.
2) Обобщающие выводы, открытия, сделанные в
процессе всего исследования.
3) Сценарий защиты проекта и результат проектной
деятельности.
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