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ØÅÊÀÐÀØÛËÀÐ ØÅÊÀÐÀØÛËÀÐ 

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНДА 
ҚАНДАЙ ЖАҢАЛЫҚ БАР?

Әлемдік пандемияның салдарынан еліміздің 
білім беру жүйесі өткен жылы қашықтан оқытуға 
көшкені белгілі. Әрине, бұл алдымен ұстаздарға, 
одан кейін білім алушыларға оңайға түскен жоқ. 
Вирустың әсерінен туындаған жедел шешім білім 
саласының оқыту   технологиясы   толыққанды дайын 
болмағанын жасыруға мүмкіндік бермеді, яғни  
за ман талабына сай құрылғылар, ғаламтордың 
қолжетімділігі, компьютерлер сияқты барлық қа-
жетті ресурстардың қамтылуы маңызды болды. 
Бастапқыда мұндай кемшіліктер мектепте 
айқын байқалды. Дегенмен пандемияның 
күшеюі ұстаздарды жаңа бағытта білім беруге 
жетеледі.  Нәтижесінде білім басқармасының 
арнайы Youtube арнасында педагогтардың 500-
ден аса телесабақ топтамасы әзірленіп, қол-
же тімді ресурс қалыптасты. Онлайн оқыту мек-
тептердің компьютерлік паркін жаңартуға да 
септігін тигізді. Осылайша компьютерлер паркін 
100% жаңарту нәтижесінде бір оқушы санына 
шаққанда компьютерлер көрсеткіші 14-тен 5-ке 

дейін төмендеді. Мұғалімдердің ақпараттық технологияны меңгеруіне жол ашылды. Бұл – өткен жылдың 
еншісіндегі жаңашылдық. Биыл өңір білімінде өзгеріс болмақ. Мұны облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова дәстүрлі тамыз конференциясында мәлімдеді.
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ЕРАСЫЛ – 
ҚОЛА ЖҮЛДЕГЕР

 «ШАҢЫРАҚ» БАЙҚАУЫ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

АУЫЛЫМА КІТАП
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ЗЕЙНЕТАҚЫ МЕН ЖӘРДЕМАҚЫҒА 
ҚАТЫСТЫ ЗАҢ ЖОБАСЫ

ҚОР ҚОЛДАУ ЕТТІ, ЖИҒАНЫҢ НЕГЕ ЖЕТТІ?ҚОР ҚОЛДАУ ЕТТІ, ЖИҒАНЫҢ НЕГЕ ЖЕТТІ?
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БІЛІМ БІЛІМ 
АЛАҢЫНДАҒЫ АЛАҢЫНДАҒЫ 
БІРЕГЕЙ ЖОБАБІРЕГЕЙ ЖОБА

«АЛТЫН БЕЛГІ» «АЛТЫН БЕЛГІ» 
ҮМІТКЕРІНЕ ҮМІТКЕРІНЕ 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСҚҰЛАҚҚАҒЫС
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«Жұртым үшін құрбан болсам, атына 
тұрман болсам» деген Өзбекәлі Жәнібеков 
өзгелерге ұқсамайтын. Замандастары оны 

«тыңнан жол табатын реформатор», «бірегей 
ұйымдастырушы, бірегей ұйытқы» деп бағалады. 

Ал мемлекет және қоғам қайраткері Михаил 
Есенәлиев Өзбекәліні  «қазақтың ұлттық рухының 

символындай» деп жазды.
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ТУҒАН ЖЕР
ЫСТЫҚ ӘРҚАШАН
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ТАЛҒАТТЫҢ ТАҢДАУЫ
Қазақстан ұлттық 

құрамасының бас 
бапкері Талғат 

Байсуфинов 
қыркүйек айында 
өтетін ойындарға 

шақырылған 
футболшылардың 
тізімін нақтылады. 
Қазақстан футбол 

федерациясы 
мәлімдегендей, 

2022 жылғы әлем 
чемпионатының 

іріктеу матчтарына 
келесі ойыншылар 

шақырылды.

Токио Олимпиадасынан кейін ел боксшыларына біршама сын тағылғаны 
белгілі. Ел егемендік алғаннан бастап қатысқан Олимпия ойындарында 
былғары қолғап шеберлері алтынсыз қайтпаған еді. Жапонияда үкілеп қосқан 
шаршы алаңның майталмандары жолдан жаңылды. Небәрі қос қоламен 
Қазақстанға қайтты. Тіпті құраманың тең жартысы нокдаун алып, жанкүйерлер 
жаға ұстарлық жағдайға жетті. Сәтсіз сайысқа бокс федерациясы түрлі 
анализ жасауда. Бақтияр Артаев кәсіпқой боксшыларды құрамаға тарту 
идеясын ұсынса,  2000 жылы Сидней Олимпиадасында  білікті бапкер болған 
Тұрсынғали Еділов Артаевтың ұсынысы тым артық деп баға берді. Бекзаттай 
батырды, Ермахандай алыпты чемпион қылған жаттықтырушы еліміздің бүгінгі 
боксына шолу жасады. 

РЕЙТИНГТЕГІ 
РЕТТІЛІК
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JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

“Тәуелсіздік қарлығаштары” 
айдарын тұрақты түрде ұсынып келе 

жатқанымызға үш айдан аса уақыт өтті. 
Біз осы айдарымыздың ел арасында 

оқылымды екеніне қуанамыз. Бүгін  
Қазалы ауданы, Өркендеу ауылының 

тұрғыны Талап Алтынбекұлы өзінің 
Тәуелсіздікке қатысты ойымен бөліседі. 

Талап  Өркендеу ауылындағы №104 
орта мектебінде оқыған. «Қазақ-
Қытай» академиясында қаржы 

мамандығында білім алған. Өркендеу 
ауылдық қоғамдық жастар ұйымының 
төрағасы, Қазалы аудандық «Жастар 
Парламентінің» депутаты, «Үздік жас 

депутат» номинациясының иегері. 
Шымкент қаласындағы Қазақстан 

инженерлік-педагогикалық халықтар 
достығы университетін музыкалық білім 

мамандығында бітірген. «Өркендеу 
ауылдық клубы» мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорнында 
әдіскер болып қызмет атқаруда. 

Бүгінгі таңда ең қажетті 
мамандықтың көшін бастап 

тұрған – ІТ саласы. ТМД елдері 
бойынша бұл мамандықта 

көбіне ерлер сұранысқа ие. 
Алайда соңғы уақытта қыздар 

қаумының да таласы бар. 
Көпшілік “бұл жұмыс ерлерге 
арналған”, “ерекше қабілетті 
қажет етеді”, “технология тек 
ерлер үшін” деген қағидаға 
сенеді. Сонымен бұл пікірді 

сынап көрейік.

Әлемнің 20 университетінен Әлемнің 20 университетінен 
шақырту алған қазақстандық 

қыз Литваны таңдадықыз Литваны таңдады
Соңғы күндері әлеуметтік желіде 
сүйінші сұраған жұрт көп. Оның 

басты себебі – ЖОО-ға грант 
иегерлерінің тізімі жариялануы. 
Ата-анасы баласының, ұстазы 

шәкіртінің сенімді ақтағанын айтып, 
қуанышымен бөлісіп жатыр. Ал 

біздің кейіпкеріміз  сәуір айында 
әлемнің 20 жоғарғы оқу орынынан 
шақырту алған. Ал мұны танымал 

кәсіпкер Айдын Рахымбаев 
сүйіншілеген еді.


