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Аннотация:  «Информатика» жана «Компьютердик технология» сабактарын етууде практикадан теорияга

етуу жолу чоц мааниге ээ.

Информатика жана компьютердик технология сабактарын отууде мугалимдин алдында темонку

койгойлер пайда болот. Негизги кейгой - студентгердин информатика сабагы боюнча жогорку окуу жайына

киргенге чейики алган билимдин сапаты. Озубуз билгендей, биздин агрардык университетке, студентгердин

копчулугу айыл жерлеринен келишет. Биринчи сабакта эле, студенттер менен тааныша келгенде теменкудей

кейгойлерду жолуктурабыз. Кээ бир алыскы жерлерде информатика сабагы отулбойт, отулсо даты «Корвет»,

«Агат», «Искра» деген эски типтеги персонал дык ком пьютерл ердин моде лдери н колдонушат. Кээ бир

мектеггтерде компьютерлер жокко эсе. Мектептерде материалдык базанын жоктугу, балдардын компьютер

менен таанышсыздыгы бул сабакгы откен мугалимге бир гоп ыцгайсыздыкты алыл келет. Бул бир жагынан.

Экинчи жагынан, студентгердин арасында шаардык мектептерден, лицейлерден, гимназиялардан келген бал

дар ездерунун бул тармакгы жакшы билгендиги менен айырмаланышат. Копчу лук шаар жеринде жашаган

студентгердин уйлерунде Pentium тибинен кем эмес, Интернетке кошулган компъютерлери бар. Кепчулук

студенттер интернет борборлордо, ар кандай компьютердик курстарда бул тармактагы билимдерин

терендетишет. Мына ушундан улам, биринчи эле сабакта мугалимдин астында татаал маселе пайда болот -

бул кээ бир студентгердин компьютер менен таанышсыздыгы жана кээ бир сту денттердин KOMI гьютердик

технологияньп i иштое ыкмапарын жакшы билгендиги.

Ушул негизде студентгердин арасында компьютер тушунукгеру боюнча чон айырма келип чыгат. Уйунде

компьютерлери бе студенттер, башка студенттерге Караганда, компьютердик технологиянын иштое ыкмалар

боюнча билим денгээлдери жогору экендип корсете алышат. Кээ бир студенттер компьюп менен иштеп

кербегенден кийин техникадг «коркуу» сезими пайда болот, башка’ айтканда, психологиялык фактор орун

ала Компьютерди «сындырып албайын», «буз; албайын», «башка программами ачып албайьп деген

техникадан коркуу сезими, студентгерд! компьютер менен ишгоесуне терс таасир! берет. Ал эми уйунде

компьютер менен ишт кенген студенттер, мугалимдин ишин бир п женилдетет. Белгилей кете турган нер

«Информатика» жана «Компьютера] технология» сабагында студенттер кадим] шыкгуу суретчулердей кооз

суреттер, тартышат, татаал эсептеелерду жургузутш Студентгердин компьютер боюнча бил! децгээлинин

айырмасы теменку факторлорд даты билинет. Компьютерди жакшы билг студенттер сабактан кийин даты

ишт мумкунчулугун кебуреок колдонууга арак кылышат жана ушуга байланынгп компьютерди жакшы

билген студенттер бил] децгээли боюнча бир топ ал га кетип кальш Бул айырма «Информатика» жа

«Компьютердик технология» сабактарын етк мугалимге «стандарттык программа» боюг сабак отууге бир топ

ыцгайсыздыкты ал] келет. Албетте, бул айырма айылдан келт биринчи курстун студенттери менен ушул ■

курстун компьютерди жакшы бил! студентгердин ортосунда пайда болот. Айыл; келген балдардын копчулук

убагы компькт менен иштоо ыкмапарын уйронууге кет чычкан менен иштое, клавиатураны уйрен компьютер

менен иштееде стандарт операциялардын удаалаш келуу тартиС уйренуу.



           

   

Компьютердик технология кун сайын -Есуп. жаныланыл тургандыкган, компьютерди А2КШЫ билген

студенгтер компьютерди андан жакшы оздоштурушко аракет кылышат. * ггтчулук студенттер компьютердик

фирмаларда «стешет, бирок алар практиканы жакшы билсе дгы. теория боюнча билим денгээлдери томен,

rouctor, LOGO, Alenka уйретуучу лхграммаларын билген студенттер, «смпьютердин иштоо ыкмаларын

ылдам уйронуп «гишет дагы, Microsoft Office программаларын кзхшы оздештурушот (MS Word, MS Excel,

MS ~:^er Point). Бул программатор менен иштоо —•ленттер учун абдан кызык, анткени алар зелерат жазып,

аны суроттоп, слайддарды ^тушет, демонстрация жасоого мумкунчулук 1/ъанат, ушул себепген

студенттердин тгахтикалык сабактары биринчи орунда турат. ^форматика жана компьютердик технология -

згактарын отууде практикадан теорияга отуу жс.'у чоц мааниге ээ.

Дагы бир негизги кейгойдун бири, <мльютердик класстардын жетишсиздиги.

Башталгыч группа, улангуучу груплата •^челиш учун кошумча сабактар отулет. Ь^спалгыч

группадагы студенттер учун •е-одикалык колдонмолор, электрондук окуу г таIдары, пракгикалык сабактар

боюнча оз г’дынча иштоо учун лабораториялык иштер казылган.

Эн негизги койгей - информатика жана ^смльютердик технология сабактарын чамлекетгик тилде

окутууда адабиятгардын к^ишсиздиги. Ком пьютердик технологиянын -с* ушу менен персоналдык

компьютерлердин лхграммалык жабдуусу дагы улам жацы 'йскьгчтарга котерулуп, тийинггуу (айрыкча

<:.тгыз тилиндеги) адабиятгардын жоктугунан ь-дгды оздоштуруу студенттер учун бир кыйла

<£<йъ1нчылыктарды алып келип жатат. Орус ~*шнде окуу куралдарынын жетиипуу хлгондугу, информатика

жана компьютердик Негизи, ар бир компьютердик класста 12 компьютер болуш керек жана ар бир

компыотерге бирден студент олтуруш керек.Эгерде студенттердин саны коп болсо, группадагы студенттер

эки группага болунушот. Бизде компьютерлердин жетишсиздигинен, ар бир компыотерге экиден студент

олтуруп жатат. Бул албетте жагымсыз корунуш.

Бул кейгойлор, практика сабагын етуудо, мезгилдин талабына жараша педагогикалык жана

компьютердик технологиялардын ыкмаларын жана формаларын колдонууго негиздейт. Эн негизги ыкма

студентке жеке мамиле жасоо ыкмасы (индивидуальный подход) - ар бир студентгин озгечулуктерун билууте

жардам берет. Дагы бир ыкма дифференциалдык ыкма (дифференцированный подход). Бул ыкманын

негизинде билими бирдей децгээлдеги студентгерди группаларга болуу: 1) башталгыч;

2) улангуучу;

3) терендетуучу.

технология сабактарын отууде кыйынчылык туудурбайт. Бул койгейду чечуу максатында бир топ окуу

колдонмолору жазылды. Анын ичинде компьютерди жацы уйренуп жаткан студенттер учун «Компьютер

менен таанышуу» деген окуу методикалык колдонмо кыргыз тилинде жазылды.
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