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«Әлемді өзгерткің келсе,  
өзіңнен баста»

«Step by step» бағдарламасы (техно-
логиясы) әлемдік педагогиканың барлық 
үздік дәстүрлерін қамтитын инновациялық 
технологиялардың бірі болып табылады. 
Жаңа уақыттың талаптарына сай келетін 
бұл бағдарлама біздің ұлттық бағдарла-
маны жоққа шығармайды, оны жаңа демо-
кратиялық тәсілдермен толықтырады, 
бала тұлғасының дамуын және отбасының 
білім беру үрдісіне қатыстырылуын қамта-
масыз етеді. 

Бағдарлама 4 жастан 12 жасқа дейінгі 
балаларға және олардың ата-аналарына 
арналған (бала бақшаларда 4-6 жастан 
бастап қолданылады). Осы бағдарламада 
ұсынылатын әдістеме сыныпта белгілі бір 
қызметті таңдау еркіндігін бере отырып, 
әр баланың жеке қасиеттерін дамытуды 
көздейді. Бұл кезде баланы құрметтеу, 
қолдау қамтамасыз етіледі, қате жібе-
руге рұқсат беріледі. Осының нәтижесінде 
балаларда дербестік, сыни ойлау дағды-
лары, командада жұмыс істеу қабілеті, 
өзінің іс-әрекеттерін түсіну және ұғыну 
сияқты қасиеттер қалыптасады, өз пікірін 
қалыптастыру және оны қорғау дағдысы 
дамиды. 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ  
МАҚСАТТАРЫ

Бағдарлама педагогтардың алдына 4 
мақсат қояды: 

1) өмір бойы оқып-іздену дағдысын 
қалыптастыру; 

2) өзара құрметке негізделген оқу 
ортасын жасау; 

3) оқу үздіксіздігін және оқудың 
тәжірибемен байланысын қамтама-
сыз ету; 

4) демократиялық қоғамға сәтті түрде 
араласу үшін, барлық оқушылар-
дың академиялық көркем, эстети-
калық және практикалық дағды-
ларды меңгеруін кепілдендіру. 

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 
балалардың келесі қасиеттерін тәрбиелеу 
маңызды: 

- тыңдау, зейін қою, ықыласпен бел-
сенді түрде тыңдау қабілеттері;

- ақпарат беру, ойын дұрыс айту 
қабілеттері; 

- шешімдер қабылдау, жауапкер-
шілік алу қабілеттері; 

- жолдастарын серіктес деп қабыл-
дау қабілеті; 

- бір-біріне қамқорлық көрсету 
қабілеті.

«STEP BY STEP» 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ПРИНЦИПТЕРІ

1. Оқу орталығында оқушы немен 
айналысқысы келетінін өзі таң-
дайды. 

2. Мұғалім – оқулық, оқулықты 
жазғандар емес, мұғалім балаға 
нені және қалай үйрету керек 
екенін жақсы біледі. 

3. Мұғалім мен оқушының қызығушы-
лықтары сәйкес келеді. 

4. Бала өз-өзіне сенуі керек. 

5. Сынып мұғалімге емес, балаға 
арналған. Бала өзін жайлы сезінуге 
тиіс, сыныпты жұмыс орны деп 
түсінуі қажет. Бала бақшада Степ 
бай степ сыныпында бала ойлай 
алатын, жұмыс істеп, дами алатын 
орта жасалады. 


