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Аннотация: Таанып билуу процессиндеги бирдиктуу иш аракеттер, ар бир студентке окуу материалдарын

ездештурууго жана оз ой пикирлерин айтууга, ошону менен бирге оз билимин андан ары енуктурууго

мумкунчулук берет.

Окутуунун жаны технологияларын пайдаланып окутуучу менен студентгин ортосундагы бирдиктуу,

натыйжалуу кызмаггашуу иш аракеттерин жургузуго болот. Мында окутуучунун сабак учурундагы ролу

болуп жалпы багыт беруу, уюштуруу, кецеш беруу, сабакка керектуу окуу материалдарын талдап корсете

билуу, гуура так жооптор менен толукгоо болуп саналат. Ушундан улам студентгердин таанып - билуусу,

тушуно билуусу, колдоно билуусу, билгичтиги, кондумдеру калыптанат жана практикада ишке ашат.

Сабакты етуунун стратегиясы - бул отулуучу темага жараша ьщгайлуу ыкмаларды, шарпарды,

компьютердик техникаларды пайдалануу болуп саналат. Мында сабакты ездештуруудегу мазмунуна карата,

бил им алуунун туура багыгын керсетет.

Сабакты уюштурууда окутуучу сабактын негизги максатын тузулген шартка, чечилуучу проблемага

жана учурдун кырдаалына карала аныктайт. Сабак учурунда окутуучу студенттер менен герс же туура эмес

мамиледен алые болууга тийиш. Ал учун сабак аяктаганда студенттер менен бирдикге экспертгик анализ

жургузулет.

Биздин кез-карашыбыз боюпча Л. Г. Вяткин жана Р.Л. Низамов оз алдынча ишке толук аныктама

беришкен. Алар «оз алдынча ишти» таанып билуу ишмердуулугунун туру катары тушунушкен. Р.А.Низамов

студентгердин оз алдынча иштер] студентгердин жекече, группалык таанып бил ишмердуулукгерунун ар

турдуу турле катарында окутуучунун кеземелунде жана ан жардамы жок эле аудиторияда, ошондой :

аудиториядан тышкаркы сабакгарда ин ашырылат деп белгилейт.

А.В. Усова жана А.А. Бобров оз алдыг ишти окуу ишмердуулугунун бир форма катары карашып жана

аны ишке ашыру) теменку билгичтиктер зарыл экендиг белгилешкен: таанып билуу
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уюштуруучулук, езун-езу текшеруу ж? баалоочулук.

Таанып билуу ишмердуулуту инсанд интеллекту алдык, рухаиий жана физикал сапатгарынын

калыптануусунда чечуучу рот ойнойт. Коптеген педагогикалык жг психологиялык изилдоолор корсеткондей,

ка
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гана студентгерде таанып билуу ишмердуугг пайда болгондо жана уюштурулганда oi процессинин

эффективдуулугу арп Педагогикалык илим изилдоечулор ж окутуучулар окутуунун жацы жолдор

каражаттарын изилдоедо уг

ишмердуулуктердун негизине таянышат.

Окутуудагы ишмердуулук

мамилелери белгилуу психолог Т.В.Кудрявцев, Л.С.Выготский, В.В.Давьг П.Я.Гальперин, А.Н. Леонтьев, (

Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, Н.Ф.Талыз! Б.М.Теплов жана башкалардын эмегектери карал ган.

Окуучулардын таанып бг ишмердуулукгерунун жолдору, каражагт жана аларды калыптандыруу бок

Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, В.ИЗагвязинс К.Г.Маквардт, В.Г.Разумовский, М.Н.Скат А.М.Матюшкин,

В.Т.Ок

Э.М.Мамбетакунов, И.Б.Бекбоев, ЛП.Кибардина, Н.И.Ибраева ж.б. изилдешкен.

Академик Е.П.Велихов билим беруу жтемасында компьютер дик билим берууну ~~рт этапка белуп

керсоткен:



              

    

Информатика женундогу жалпы багыттагы фундаменталдык билим беруу;

1 Компьютерди колдонуудагы негизги тушунуктеру жана ага коюлган талаптар;

г ЭЭМде женокей программаларды жазуу;

* ЭЭМди турмушта пайдалануу жактарын билуу.

Академик А.А.Самарский мекгеп окуу з*стемасында компьютерди колдонуу жана лхграммалоону

окутуу менен бирге ар турдуу «гтематикалык моделдер менен иштоого ’-деген.

Окутуу программаларын иштеп чыгууда сменку критерийлерге кенул буруу зарылдыгы 1±тил чыгат:

Программанын операциялык _>стемасы. (Мында, кандайдыр бир маалыматты кыа студент

аткара турган аракетгерди свггыган болукту система деп тушунуу керек). - программанын негизги белугу

болуп сьалат. Мында маалыматты кабыл алуу менен 5-рге аны эске тутуу, системалаштыруу жана ар ~рлуу

абалда колдоно билуу маселелери оггылат.

- Тескери байланыш системасы - Мында ту цент езденпурулуучу материалды кандай сбыл алып

жаткандыгы тууралуу

«ззлымдалып туруу зарылдыгы. Мындай тгяланыштын негизинде студент озунун окуу дд^кеттерин башкарат

жана оз алдынча :*-доолорду жургузет. Тескери байланышты тал (студентке) жана сырткы (окутуучуга) деп

:е.т^Т1 кароого болот.

Ошондукган программанын

: перациялык системасы менен бирдикте тескери 'гиланыш системасы дагы пландаштырылышы TiiCbui.

Мыдай системапарды студенттин д?гкеттеринин тууралыгы, кетирген <дтачылыктардын себептерин

аныктоого жана _~дрды жоюга карата пайдаланууга болот.

Бугунку кунде компьютер дик

программалардын жана электрондук окутуу каражаттарын практика] ык методикада

колдонушун баалоо критерийлери жеткиликтуу турде иштелип чыккан змее.

Ошондукган биздин иштин максаты, окутуучу компьютер дик программалардын окутуу

эффекгивдуулуктерун жана алардын женокейлуулукторун анализдее менен бирге окуу процессинде колдонуу

методикасын иштеп чыгуу.

«Электрондук окуу каражат» деген эмне жана кадимки китептерден айырмачылыктары кандай?

Негизинен электрондук окуу каражатгын езу окутуунун, текшеруунун, моделдештируунун жана магниттик

маалымат алып журуучулерде сакгалган башка программалардын (катуу жана ийилчээк диск), комплектисин

тузот, мында негизинен окуу дисциплинасынын илимии мазмуну чагылдырылат.

Азыркы учурда айрым электрондук окутуу’ каражаттарын пайдалануу озгече эффективдуу, алар

кыска убакыт ичинде тескери байланышты камсыз кылат жана керектуу маалыматты бат табууга жардам

берет (текстик издее). Андан сыргкары коп жолку гипертекстгик кайрылууда убакыт уномдолет.

Мулътимедиялык технологиялардын бардык мумкунчулукгору пайдаланылууда.
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