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Choose the right size. 1.
Our school buys uniforms for over several
hundreds of students every year, therefore
sometimes the size might not fit us perfectly. In
this case, you can either ask to change it or go
into your local atelier/ sewing workshop to fix it
the way you want. The right size does not always
mean exactly your size. You might feel more
confident in oversized or more tight clothing. It
depends on your body type and preference. Also,
make sure that the length of your skirt suits your
legs, but don’t make it too short. If you wear
pants, you can try putting on a belt to make them
sit better. Try experimenting until you find your
perfect match. 

How to look
stylish at
school
without
breaking the
dress code
Many students do not like wearing
the school uniform because they
think it looks boring, and they can
not feel stylish in it. However the
classic style of clothing can look
amazing if you wear it the right way.
Here are some tips on how to follow
the school dress code and still look
voguish. 
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school uniform
school uniform
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2. Accessories.
It’s a great way to express your individuality as you can add some
fun details into your regular look. Those can be earrings, bracelets,
chainlets, watches, glasses, rings, hairpins, bows, scrunchies and
many more. It depends on the way you want to present yourself. For
example, if you want to look more expensive and elegant, you can               
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3. Shoes. 
Shoes are very important as they complete

the look. Make sure that they are not only

good-looking, but also comfortable as you

will spend most of your day in them. Most

teens prefer wearing sneakers because

they fit almost anything. The best thing is

to choose white, black or some pastel

colored sneakers to match the classic

style. You can also try ballets if you wear a

skirt. They will make your look more girly

and soft. Shoes are also a way to

manipulate your height if perhaps you

want to look taller. High heels would be

inappropriate in school, but a little

platform would be just fine.

try wearing some small gold or

silver jewelry, which fits the

classic style the best. Or if you

wish to appear more sweet and

bubbly, you can wear colorful

scrunchies and cute earrings. But

make sure that they match your

outfit and makeup, otherwise it

can make you look tasteless. 
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4. Hairstyle. 
At school, we are always asked to tie our hair and many girls do not

enjoy this requirement. Yes, when you do a quick ponytail it can often

look messy and not pretty at all. To make it a less unpleasant process,

try some hairstyles, like braids and buns, which you can do at home and

then not worry about your hair for the whole day. There are tons of

ideas on the internet, try finding something that would suit you. You

can also make the hairstyle more interesting by adding hairpins and

maybe using a bow instead of a regular hair tie. 

5. Always be neat. 

There is no better way to appear more

attractive than staying clean and fresh.

Have nice hygiene, have a skincare

routine and never forget to keep your

hair clean. Make sure you smell good.

Iron your uniform, do not allow any

stains or tears on it. Pay attention to

your shoes, wipe and wash them

whenever they get dirty. As long as you

stay clean and neat, there should be no

worries about the way you look. 

Treat the school uniform as a creative task, not a constraint. Wear what makes

you feel comfortable and follow your style. There are no limits to your

imagination!
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“ZHAZGYSH” 

ЖОБАСЫ

Бүг�нде  мүмк�нд�ктер�
шектеул�  адамдардың
құқықтарының  қорғалуы
мен  қажетт�л�ктер�н
қанағаттандыру  мәселес�
ел�м�зде  өзект�  де
ауқымды  тақырыптардың
б�р�  болып ,  әртүрл�
жоғары  технологиялық
құрылғылар  мен
цифрландыру  жүйес�н
�ске  қосуды  талап  етуде .
Бұл  туралы  мемлекет
басшысы  Қ .К .Тоқаев
өз�н�ң  2019 жылдың  2
қыркүйег�нде  “Сындарлы
қоғамдық  диалог  -
Қазақстанның
тұрақтылығы  мен
өркендеу�н�ң  нег�з�” атты
Қазақстан  халқына
жолдауының  “Әлеуметт�к
жаңғырудың  жаңа  кезең�”
атты  төрт�нш�  бөл�м�н�ң
ек�нш�  бөл�г�нде  “Тек
ресми  статистика
бойынша  80 мыңнан
астам  бала  мүгедект�г�не
байланысты  есепте  тұр .
Балаларға  қолжет�мд�
болу  үш�н  шағын  және
орташа  оңалту
орталықтар  жел�с�н
кеңейту  қажет .”  деп
жазып ,  Үк�метке  ерекше
қажетт�л�ктер�  бар
адамдар  үш�н  б�рдей
жағдай  жасауға
м�ндеттеп ,  осы  мақсатты
�ске  асыру  үш�н  үш  жыл
�ш�нде  кем  дегенде  58
миллиард  тенге
қаржыландыру  бөлуд�
тапсырған  болатын .   

Сонымен қатар,  2020 жылы 22 қазанда өткен
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің төртінші
отырысында 2022 жылға дейін Қазақстан 2015
жылы қабылдаған мүмкіндіктері шектеулі
жандардың құқықтары жайлы конвенцияның
факультативтік хаттамасын ратификациялау
үрдісін аяқтау керектігін атап өтті .  Осы орайда,
Қазақстанда ерекше мұқтаж жандарды қолдауда
инклюзивті  білім,  кедергісіз орта мен қолжетімді
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуді күшейтуде
өз үлестерін қосқан мектебіміздің 12-сынып
оқушылары Рысмаханов Арман мен Ким
Екатеринаның зағип жандардың жазу мүмкіндігін
кеңейту аясында жасап шығарған “Zhazgysh”
жобасы жайлы сұхбатынан:

С�здерге  “Zhazgysh” жобасын  қолҒа
алу  жайлы  ой  тастаған  арнайы  оқиға
болды  ма? Өздер�ң�зд�ң  зағип
адамдар  үш�н  ойлап  тапқан
құрылғыларыңыздың  �с  жүз�нде
жасалу  тарихымен  бөл�ссең�здер .

Жалпы біз Арман екеуіміз жобамен жұмысты TOM
(Tikkun Olam Makers)  байқауында бастап кеттік.
Аталмыш мейкатонда (мүмкіндіктері шектеулі
адамдардың мәселесін технологиялар мен
тапқырлық арқылы шешетін өнертапқыштар
қауымдастығы) бізге ерекше қажеттіліктері бар
адамдардың бірнеше дайын мәселелерін
ұсынды. Нәтижесінде,  біз көру жүйесі
зақымдалған жандардың қолдан жазу
мәселесіне өз шешімімізді ұсынуды таңдадық.
Себебі ,  берілген мәселе біз үшін үйреншікті
емес,  жаңа көзқарас пен технологиялық
бағдарды талап ететін тақырып ретінде
көрінді .Біз мәселенің бірден сырт көзге анық
болмауына қарамастан, оның шын мәнінде
өзекті  екендігіне көру мүмкіндігінен айырылған
адаммен сұхбат нәтижесінде көз жеткіздік.  



Жоба  барысында  с�здер  үлг�
рет�нде  санаған  арнайы  модель
немесе  нұсқа  болды  ма?

“Zhazgysh” құрылғысы  қандай
принцип  нег�з�нде  жұмыс
жасайды? Оқырмандарға
құрылғының  құрылысы  мен
жұмысы  жайлы  айтып
берсең�здер .
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 Шын мәнінде,  жобаның басында біз
болашақ құрылғының қандай
болатыны жайлы анық та дәл
бейнесін алдын ала кескіндедік.  Сол
себепті ,  жоба бойы осы өзіміздің
бірегей идеямызды іс жүзінде жасап
шығаруға талпындық. Ең алдымен,
құрылғының қоғам үшін қолжетімді
бағада болуы мен тәуелсіз түрде
қолдануда қолайлылығын
басшылыққа алдық. Біздің құралымыз
визуалды көріністің болмауын өтеу
мақсатында тактильді есту
байланысын қолдану керек болатын.
Осылайша, ол символдар мен
әріптерді жазуда қолдың дұрыс
қимылына септігін тигізіп,  соңында
жазбаны тексеру керек болатын.

Бүгінде,  зағип жандардың мүмкіндігінің шектеулігіне қарамастан, көптеген
қоғамдық мекемелерде құжаттарға қол қоюды сұрағандықтан, оларға қолдау
көрсету керектігін түсіндік.  Заң бойынша ерекше мұқтаж жандарға осы жағдайдың
қарастырылмауы бізді таң қалдырып қана қоймай, осындай адамдардың әлі де
маңызды құжаттарды толтыруда қол қоюдың қиын болуы бізді алаңдатты. Сонымен
қатар, жобаны іске асыруда бізді ойландырған тақырып - инклюзивті  қоғам құру
мәселесі .  Жалпы, бұл мәселенің негізі  кейбір адамдардың денсаулығына
байланысты бір нәрсені жасай алмауында емес,  қоғамның осындай ерекше
қажеттіліктері бар адамдарға жеткілікті  түрде қолайлы жағдай жасап, қолдау
көрсетуінде жатыр. Сол себептті ,  біз 21-ғасыр технологияның жоғарғы сатыға шығу
кезеңі болғандықтан, көру қабілетінен айырылған адамдар үшін өзге адамдармен
бірдей деңгейде қолдан жазуға мүмкіндік бере алатын арнайы техникалық құрылғы
жасап шығаруға кірістік.

Жобаның соңғы прототипі CNC
машинасы немесе 3Д принтерінің
принципі негізінде жұмыс жасайды.
Тұтынушы қаламды ұстаған сәтте
құрылғы қаламмен бірге
қолданушының қолын і  ось бойынша
қимылға келтіріп,  әріптерді жазады.
Осылайша, қолданушы 1-ші
сыныптағы ұстаздың үйретуіне ұқсас
түрде жазуды үйренеді .  Зағип адам
жазылған символдарды бірнеше рет
қайталай отырып, көре алатын
адамның бұлшықет жадысының
көмегімен көзін жұмып отырып
жазғанындай жаза алуы тиіс.
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Жобаның  болашақта  қандай
перспективалары  бар?
Құрылғыны  жақсартып ,  ел�м�зде
мүмк�нд�ктер�  шектеул�
адамдарды  қолдауға  арналған
құрал  рет�нде  �ске  қосу
ойларыңызда  бар  ма?

Қазіргі  уақытта біз көру
мүмкіндігінен айырылған
ересектермен тестілеу жүргіздік.
Сол себепті ,  ендігі  кезекте зағип
балалармен тестілеу өткізуді
жоспарлаудамыз. Осы мақсатта,
№10 мамандандырылған
гимназиямен келісім жасап,
аталмыш мектеп оқушыларымен
тетстілеу жүргізуге жақын арада
кірісетін боламыз. Оған қоса,
жеке құрылғымызға патент алуды
қарастырып жатырмыз.

Алдағы  уақытта  осындай
пайдалы  да  өзект�  жаңа
технологиялық  құрылғыларды
жүзеге  асыру  жайлы
жоспарларыңыз  бар  ма?

 Дәл қазіргі  уақытта жаңа
жобалық идеялар жайлы
ойластырып жатқан жоқпыз.
Алайда, мүмкіндігі  шектеулі
жандарға көмек көрсетіп,
қолдауда пайдалы
технологияларды жасап
шығарудан бас тартпаймыз
деген ойдамыз. Жоба барысында,
осы мәселе бойынша жеткілікті
түрде терең зерттеулер
жүргізгендіктен,  мұқтаж
жандарға көмектесуге деген
құштарлығымыз артып,
болашақта осы бағытта
жұмысымызды жалғастыруды
қарастырамыз деп ойлаймын.
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Өздер�ң�зд�ң  ғылыми  жоба
барысында  жеткен  жет�ст�ктер�ң�з
бен  құнды  тәж�рибелер�ң�зге  сүйене
отырып ,  мектеп  оқушыларына
ғылыми  жоба  жасауда  қандай
кеңестер  бере  аласыздар?

 Негізінен,  ғылыми жобалар оқушылар
ойлағандай аса қиын немесе күрделі
жұмыс емес.  Бұл өте қызықты да әсерлі
жоба болып табылады. Мен 7-9
сыныптарда оқыған кезде біздің
параллельде ешкім аса белсенділік
танытпайтын, ешқандай жобалар мен
байқауларды қатыса бермейтін.
Меніңше, мұндай ойлау тұрғысынан
аулақ болу керек.  Себеі ,  мектепшілік
және мектептен тыс іс-шараларда,
олимпиадалар мен жоба
байқауларында белсенділік танытып,
қатысу әрдайым қызықты оқиғаларға
жалғасып, пайдалы істерге баулиды.
Егер мен Республикалық байқау
бойынша Шымкентке саяхаттың
қаншалықты есте қаларлықтай әсерлі
де көңілді боларын ертерек білгенімде,
осындай сайыстарда жыл сайын
қатысар едім!

“Ғылыми  жобаларда  қатысу  үш�н
оқушының  бойында  қандай  б�л�м
болуы  ти�с? Арнайы  б�р  ғылым
саласында  терең  б�л�м  мен
дағдылардың  болуы  м�ндетт�  ме?

 Меніңше, ғылыми жобада ең бастысы  
оқушының критикалық тұрғыда ойлау 

қабілетінің жоғары болуы
керек.  Себебі ,  өзге
техникалық дағдыларды біз
жоба барысында ғана
үйрендік.  Біздің жобамыз
шынымен де мүмкіндігі
шектеулі жандарға жағдай
жасау мәселесін шешуде
детальді әрі ұйымдасқан
түрде ойластырылған жұмыс
жасайтын, тиімді
техникалық өнім жасап
шығруда сәтті  шықты деген
ойдамын. Аталған нәтижеге
жетуде,  жобаға аса
ұқыптылық және
жауапкершілікпен қарап,
тұтынушының ерекшеліктері
мен мәселелерін талдап,
бүгінде ұсынылған
шешімдерді қарастыра
отырып, өз шешіміміздің
бірегейлігі  мен тиімділігін
негізге алу маңызды рөл
атқарды. Менің кішігірім
кеңесім,  талапта
көрсетілген бағалау
критерийлері мен берілген
тапсырманы мұқият
қарастырып, өз
жобаларыңыздың осы
талаптарға сәйкес
келетініне көз жеткізу керек,
-   деп қорытындылады
“Дарын” желілік жобалар
байқауының 1-орын
жүлдегерлері .

 Мектеп қабырғасында тұрақты түрде ұйымдастырылып жатқан
ғылыми жəне жеке жобалар мен жарияланып жатқан байқаулар -  тек

Қазақстанның ғана емес, бүкіл дүниежүзі бойынша өзекті мəселелерді
шешуде оқушының өзіндік ерекше əрі шығармашылық ойлауын

көрсететін шешімдерді ұсынып, идеяларымен бөлісуге бағытталған
таптырмас мүмкіндіктер. Осы орайда, мектеп оқушыларын “Zhazgysh”

секілді қоғамдық мəселелерді шешіп, жаңа көзқарас пен бағытқа жол
ашатын технологиялық өнімдер мен құрылғыларды ойлап табуға

шақырамыз. Жоба авторлары Арман мен Екатеринаға сұхбат үшін алғыс
білдіріп, алдағы уақытта таңдаған бағыттарында жаңа жетістіктерге

жетіп, биіктерді бағындыруына шын жүректен тілектеспіз!
 



Забота о коже и борьба с 

МАСКНЕ

       Ежедневное ношение масок в общественных местах
является ключевым правилом, помогающим замедлить
распространение вируса COVID-19. Однако, длительное
ношение маски может вызывать дискомфорт и раздражение
кожи лица, которое называют маскне. 

Elmira ABENOVA
IBeasy staff writer

Shugyla MYRZAGABYL
IBeasy designer

PAGE 28 IBEASY



то происходит из-за того, что маски
создают закрытую среду, которая
создает высокую влажность. 

Она не является поводом для беспокойства,
если человек носит маску в течение короткого
периода времени, например, во время похода в
магазин. Однако при ношении маски в течение
4-5 часов избыток влаги может привести к
высыпаниям и раздражениям на переносице,
подбородке и щеках.
К счастью, бережный уход за кожей поможет
предотвратить появление проблем с кожей,
появляющихся из-за длительного
использования маски.

Мы предлагаем вам 7 советов по уходу за
кожей

Э  1. Ежедневно очищайте и
увлажняйте лицо

Керамиды, питающие кожу
и защищающие от
агрессивных факторов

Самое главное, что вы можете
сделать, чтобы предотвратить
высыпания и раздражение, -
это поддерживать кожу чистой
и хорошо увлажненной.
Старайтесь умывать лицо,
используя мягкое очищающее
средство без отдушек.
Наносите увлажняющий крем
сразу после умывания. 

Для того, чтобы получить
максимальную пользу от
увлажняющего крема,
сертифицированный
дерматолог и доктор
медицинских наук, Кэрри Л.
Коварик, рекомендует
использовать крем с одним из
следующих ингредиентов: 
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Гиалуроновая кислота,
регулирующая водный баланс кожи и
обеспечивающая ее упругость

Диметикон, создающий «барьер»,
который помогает уменьшить
раздражение кожи

Сухая и потрескавшаяся кожа губ - частая
проблема кожи в холодный сезон.
Длительное использование масок может
усугубить состояние  губ.   Для того, чтобы

2. Используйте гигиеническую
помаду для защиты губ

После умывания
лица
Прежде чем надеть
маску
Перед сном

предотвратить
появление трещин на
губах, наносите
гигиеническую помаду
регулярно: 

3. Используйте меньше макияжа
при ношении маски

Под маской макияж с большой вероятностью
закупорит поры и приведет к высыпаниям. Если
макияж необходим, то используйте продукты с
пометкой «некомедогенные» или «не забивают
поры».

4. Избегайте пробовать
агрессивные продукты по
уходу за кожей, которые

могут вызвать раздражение

SC
RA
B

Ношение маски даже на
короткое время может
сделать вашу кожу более
чувствительной. Даниэла
Крошински, дерматолог,
доктор медицинских наук и
магистр здравоохранения
утверждает, что для того,
чтобы уменьшить проблемы
с кожей, необходимо
избегать использования
агрессивных продуктов,
таких как химический
пилинг, эксфолианты или
ретиноиды.
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Правильно подобранная маска должна плотно
прилегать к носу, по бокам и под подбородком
для того, чтобы обеспечить полную
безопасность Вам и окружающим. Плотная и
удобная посадка маски на лице также
уменьшает проблемы с кожей. К примеру, если
маска является слишком тугой или скользит по
лицу, она может вызвать раздражение кожи.
Это происходит, потому что неудобную маску
будет необходимо постоянно поправлять, а
прикасаясь к ней, вы можете перенести
микробы на маску и свое лицо. 
Также, при выборе маски очень важен
материал. Необходимо избегать
синтетических тканей, таких как нейлон,
полиэстер и вискоза. Именно они чаще всего
вызывают раздражение кожи и высыпания,
поскольку не пропускают воздух. 

5. Подберите подходящую маску

Следовать инструкциям по стирке для каждой маски.
Стирать маски в горячей воде, если в инструкции не
указана другая информация.
Использовать гипоаллергенные средства для стирки
без отдушек.

Очень важно стирать тканевую маску после каждого
использования, ведь грязная маска, наоборот, создает
благоприятную среду для развития вируса. При мытье с
маски удаляются масла и клетки кожи, которые
накапливаются внутри, что и вызывает дерматологические
проблемы. Тканевую маску можно стирать в стиральной
машине или вручную. Оба способа удаляют микробы и
другие частицы. Необходимо: 

6. Регулярно стирайте тканевые маски
7. Продолжайте

лечение,
составленное вашим

дерматологом

Если у Вас есть
кожное заболевание,
как акне или розацеа
(розовые угри), то
Вам особенно важно
следовать своему
плану лечения. Он
поможет держать
состояние кожи под
контролем.
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РУССКИЙ ЯЗЫК SL И HL
D P  S U B J E C T

«Язык А: язык и литература» — первая
группа предметов, которая включает в
себя Русский и Казахский язык. Программа
курса направлена на изучение сложной и
динамичной природы языка и изучение
как его практических, так и эстетических
аспектов.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА DP СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ (ЮНИТОВ):

ЗАУРЕШ ЗАЙНУЛЛОВНА, УЧИТЕЛЬ-ЭКСПЕРТ РУССКОГО
ЯЗЫКА В DP-ПРОГРАММЕ ОТВЕТИЛА НА НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТА.

Читатели, писатели и тексты (50ч SL, 80ч HL)
Время и пространство (50ч SL, 80ч HL)
Интертекстуальность (50ч SL, 80ч HL)

Общее количество учебных часов (150ч SL, 240ч HL)

Чем отличается Русский язык HL и SL? 

В литературных разделах большее
количество обязательного чтения на
HL, чем на SL. 
В языковых модулях от учащихся
требуется изучение гораздо большего
числа текстов разного рода на HL, чем
на SL. 
Соответственно, есть разница в
количестве и степени сложности
экзаменов.

В целом модель курса на разных уровнях
одинакова, но имеются значительные
количественные и качественные
различия. 

 

Например, на Paper 1 SL учащиеся
анализируют один текст, на HL –
учащиеся выполняют анализ двух
текстов. Кроме того, учащиеся HL
сдают дополнительный экзамен –
исследовательское эссе, которого нет
на SL.
Для предметов HL и SL IB рекомендует
разное количество часов занятий.
Поэтому занятия по предмету «Язык и
литература» высокого уровня
проходят 4 раза в неделю,
стандартного уровня - 3 раза в неделю. 
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Кому вы рекомендуете взять Русский
язык HL?

                    К выбору высокого уровня изучения предмета «Язык и литература»
нужно подходить ответственно. Учитывая высокие требования предмета «Язык А:
язык и литература» на HL, рекомендую выбирать этот уровень тем учащимся,
которые имеют интерес к чтению художественной литературы, объемных
текстов, владеет определенным уровнем знаний по теории литературы и
навыками анализа.

Какие важные аспекты этого
предмета должны учитывать
ученики при выборе? 

Важно, чтобы ученик, выбравший
предмет «Язык и литература», любил
читать, имел определенный
читательский опыт и культуру. Без
определенной читательской культуры,
без понимания различных контекстов,
влияющих на смысл текста, будет
сложно полноценно воспринимать
художественные произведения,
которые изучаются в Дипломной
программе. 

Редакция IBeasy также спросила
учащихся об их выборе и впечатлениях о
предмете.

Почему вы выбрали Русский
язык?

Анеля (HL): Я выбрала русский язык,
так как мне интересен этот предмет.
При выборе предметов в первую
очередь смотрела на то, что дается мне
легко, чтобы учеба на протяжении
последующих двух лет мне нравилась.

Майя (HL): Предмет русского языка
учит как из одного маленького
отрывка вывести огромную идею и
написать об этом так структурировано
и ясно, чтобы было понятно даже
ребенку. 

Аида (SL): Если честно, изначально
раздумывала над выбором казахского
языка, но решающим фактором
оказались экзамены (или ИУК) и то, как
хорошо ты сможешь их сдать на
выбранном языке.

Кому вы рекомендуете взять
этот предмет?

Анеля (HL): Если Вам интересен
предмет, успеваемость высокая, то
определенно стоит выбрать его. 

Майя (HL): Я бы посоветовала выбрать
этот предмет тем, кто любит
углубляться и рассматривать детали в
тексте, в разных произведениях. А
также тем, кто действительно любит
глубоко поразмышлять над любой
темой, так как в данном предмете нет
неправильных точек зрения. Мы
обсуждаем разные перспективы,
какими бы необычными они ни были.
Так что вы будете чувствовать себя
свободно в высказывании
собственных идей.

Аида (SL): Как SL предмет, русский
доступен многим, а как HL, предлагаю
тем, у кого глубокий интерес к
литературе и желание отточить
навыки критического анализа.
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Как изменилось ваше впечатление об этом предмете?

Анеля (HL): Со временем предмет стал нравиться еще
больше, я прочитала одно произведение по программе за
ночь, поскольку было очень интересно. Эта книга -
«Бегущий за ветром». 

Майя (HL): Раньше все думали, что русский это только о
художественных средствах и тропах, но придя в DP, мы
начали рассматривать и другие литературные и
психологические приемы, которые возымели какой-либо
эффект на читателя. Также, многие думаю, что анализ
целого романа - это нудное и тяжелое занятие, но на самом
деле это не так. Когда вы анализируете произведение,
которое вам действительно интересно, у вас появляется
возможность рассмотреть его с совершенно другого угла. И
иногда даже с той позиции, о которой вы и подумать не
могли.

Аида (SL): Надо отметить, что между русским языком в
средней и старшей школах есть ощутимая разница.
Возможно тот факт, что мы начали рассматривать проблемы
с новых перспектив и контекстов (а еще начали с изучения
переведенной работы), изменил мое восприятие. Русский
язык и литература, как предмет, обрел новый облик.

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК SL
 
 

D P  S U B J E C T

Пән туралы сұрақтарға сарапшы-мұғалім
Жадыра Шәріпханқызы жауап берді

 
 

Қазақ тілін DP пәні ретінде кімге алуға ұсынасыз?

Біздің мектепте DP-да оқытылатын курс "Әдебиет" деп аталады, яғни көркем
шығармаларға терең талдау жасай отырып, академиялық жазылым жұмыстары арқылы
оқушылар өз білім, білік дағдыларын дәлелдейді. Әрине, "Әдебиет" курсын таңдауға әр
оқушының құқығы бар. Дегенмен, курсты таңдағанда қазақ тілімді дамытқым келеді деп
таңдайтын оқушыларға "Әдебиет" курсын оқу кезінде табандылық, жауапкершілік
секілді дағдылар қажет. Сонымен қатар, мектепте оқитын әр оқушыға "Қазақ әдебиетін"
таңдауды ұсынамын. Өзі тұратын елдің тарихын, мәдениеті мен әдебиетін білу әр
азаматтың міндеті, патриоттық белгісі. 
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Қалыптастырушы, қорытынды бақылау жұмыстарында қиындықтар 
болатыны - заңдылық. Негізгі мектептен жоғары мектепке өткенде мақсат, 
талап пен критерий де өзгереді. Қалыптастырушы жұмыстар бағаланады.
 Сонымен қатар, жұмыс түрі, талдау тереңдейді. Бұл жоғары мектепке өткен
 барлық пәндерде кездеседі. Сондықтан, Әдебиет курсын таңдаған әр оқушы
 талдау үшін көркем шығармаларды оқуға баса назар аударғаны дұрыс. Басты
қиындық-талдау кезінде әдеби тілді қолдану, ойды сауатты, жүйелі құрылымдап
жеткізу. Осы жерде оқушыларға негізгі мектепте шығарманы талдауға баса назар
аударуды ұсынамын. Автор тілі, көркемдік құралдар шығармада көтерілген мәселелер
мен сюжеттік талдау жолдарын меңгеріп келген оқушыларға дипломдық
бағдарламадағы Әдебиет курсындағы бақылау жұмыстары қиындық тудырмасы анық

Орыс сыныптарының оқушылары оқу барысында
қиындықтарға тап бола ма?

Орыс сыныптарынан да, қазақ сыныптарынан келген
оқушыларда да қиындықтар кездеседі. Ең алдымен, көлемді
көркем шығармаларды оқып, мазмұнын меңгеруде
сөздердің мағынасын түсінбеу. Сөздің мағынасын
түсінбегенде мәнмәтінмен жұмыс істеуге назар аудару
қажеттігі туындайды. Келесі кедергі өз ойын жеткізудегі
сенімсіздік деп айта аламын. Кейде орыс сыныптарынан
келген оқушылар біліп тұрған жауабын толыққанды
жеткізбей қысқа ғана айтып шығуға тырысады. Осы жерде
шығармаға талдау жасай алатын оқушының оны жеткізу
үшін жұмыс істеуін жетілдіру маңызды. Орыс сыныптарын
бітіріп келген оқушылардың академиялық тілді меңгеруге
баса назар аударуы басты шешім деген ойдамын.

Қалыптастырушы және қорытынды жұмыстар оқушыларға қиындық
туғыза ма?

Қазақ тілінің таңдау кезінде оқушылар қандай маңызды жақтарын
ескеруі керек?

 Әдебиет курсын таңдау кезінде оқушылар академиялық жазылым
мен академиялық тілге назар аударылатынын ескеру керек. Өйткені
ішкі және сыртқы бағалауда тілді қолдануға баса назар аударылады.
Әр оқушы болашағын өз елінің өркендеуіне үлес қосу арқылы
жоспарлауы - жарқын өмірдің көрінісі. Келешекте Әдебиет курсын
оқушылардың саналы түрде таңдайтынына сенеміз. әдебиетті
таңдайтын топтардың көбейетінін де күтеміз. Жыл өткен сайын
Әдебиет курсын таңдауда орыс сыныбын бітірген оқушылардың саны
көбейгені қуантады.

Elmira ABENOVA
IBeasy staff writer

Inkar KUANYSH
IBeasy designer
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Бұған қоса, IBeasy редакторлары
оқушылардан олардың таңдауы мен пән
бойынша әсерлері туралы сұрады.

Неге сіз қазақ тілі пәнін
таңдадыңыз?
Аяжан: Мен бұл пәнді таңдаған себебім ол
қазақ әдебиетіне деген жеке
қызығушылығым. Сонымен қатар, мен
өзіме қазақ тілі туралы білімімді нығайтуды
және сөздік қорымды байытуды, әдеби
шығармаларды жақсы талдауды үйренуді
мақсат еттім.

Куралай: Қазақ тілі менің ана тілім
болғандықтан таңдадым десем, жауабым
өте қарапайым болып көрінетін болар.
Расында да солай, дегенмен бұл көп
себептердің бірі ғана. «Өзге тілдің бәрін біл,
өз тіліңді құрметте» деп өскен ұрпақпыз
ғой, сондықтан да ана тіліме деген құрметім
ерекше. Қателеспесем, Халықаралық
Бакалавриат мектептерінің арасында
Дипломдық Бағдарламада қазақ тілі мен
әдебиеті пәнін ұсынатын жалғыз мектеп -
біздің мектебіміз. Осы бағытқа үлес қосу
мақсатында туған тілімнің мәртебесін
көтеру үшін жасаған бұл таңдауым маған
ғанибет әкелуде.

Сіз бұл пәнді таңдауға кімге
ұсынар едіңіз?

Аяжан: Мен өз күшіне шын мәнінде сенімді
адамдарға Қазақ тілі мен әдебиетін
таңдауға кеңес беремін. Егер сіз әдебиетті
зерттеуді, шығармалардан жасырын
мағыналарды іздеуді, сыни тұрғыдан
талдауды және жеке көзқарасыңызды
білдіруді ұнататын болсаңыз, онда бұл пән
сіз үшін шынымен де қызықты болады!

Куралай:  Егер де сіз қазақ әдебиетін және
тарихын зерттеуге қызықсаңыз, мәтіндерді
талдауды ұнатсаңыз және де, ең бастысы,
қазақ тілінде еркін сөйлей алсаңыз, сіз қазақ
тілі мен әдебиеті пәнін таңдауға лайықсыз.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін қазақ тілінде
ойлана алатын оқушыларға ғана таңдауға
кеңес беремін.

Бұл пән бойынша әсеріңіз қалай
өзгерді?

Аяжан: MYP-де мен қазақ тілін Language B
ретінде оқыдым, сондықтан мен
Дипломдық Бағдарламаның пәнінен не
күтетінімді білмедім. Алайда ол шынымен
де өте қызықты пән деп сенімді түрде айта
аламын. ДБ-да әдебиеттерді зерттеуге және
талдауға көп көңіл бөлінеді. Пән
бағдарламасы оқушыларға әртүрлі
әлеуметтік мәселелерді шығармалар
арқылы өз бетінше зерттеуге, өз пікірлерін
айтуға мүмкіндік беретіні маған өте ұнайды.
Ең қызығы, әрине, біз оқыған кітаптардың
әртүрлілігі: әртүрлі жанрлар, авторлар және
мәдениеттер.

Куралай: Мен қазақ тілі пәні Негізгі Мектеп
Бағадарламасындағыдай болады деп
күткенмін. Осы уақытқа дейінгі
тәжірибеммен салыстырсақ, Дипломдық
Бағдарламадағы қазақ тілі Негізгі Мектеп
Бағдарламасына қарағанда әлдеқайда
күрделі. Дегенмен мен үшін ДБ-дағы қазақ
тілі курсы өте қызық, себебі біз әдеби
шығармаларға терең талдау жасаймыз:
көркемдегіш құралдардың рөлі,
кейіпкерлердің іс-әрекеті және
психологиясы (темперамент), автордың
көз-қарасы, тарихи мәнмәтінді, тіпті кей
жағдайда шығарма желісі мен автордың
өмірбаяны арасында байланысты табамыз.
ДБ-ға дейін мен еш шығарманы
соншалықты жан-жақты қарастырып
көрмедім.

В заключение, группа предметов «Язык А: язык и литература» — очень интересная и увлекательная.
Выбранный вами предмет поможет вам улучшить языковые навыки и ознакомиться с захватывающими
литературными произведениями. У каждого из предметов есть свои преимущества и недостатки,
поэтому мы рекомендуем каждому студенту оценивать свои знания и навыки, расставляя приоритеты.
Желаем вам удачи с выбором и двухлетним изучением предмета в DP!

Elmira ABENOVA
IBeasy staff writer

Inkar KUANYSH
IBeasy designer
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