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                                           ВВЕДЕНИЕ 

 

 

      В журнале собраны работы учащихся сети «Назарбаев 

интеллектуальные школы» с целью развития коммуникативных навыков и 

навыков творческого мышления учащихся, обмена опытом по адаптации к 

дистанционному обучению в условиях самоизоляции. 

Услышь и будь услышанным 

 

*** 

      Журналда «Назарбаев Зияткерлік мектептері» желісі оқушыларының 

коммуникативтік жəне шығармашылық дағдыларын дамыту, 

оқшаулану  жағдайында қашықтан оқытуға дағдыландыру жəне тəжірибе 

алмасу мақсатында жұмыстары жинақталған. 

 

Тыңдай біл, естілсін. 

 

*** 

 

 

The journal contains the works of students of the network «Nazarbayev 

Intellectual Schools» with the aim of developing communication and creative 

thinking skills of students, sharing experiences on adaptation to distance learning 

in conditions of self-isolation. 

 

Hear and be heard 
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СЕКИЦИЯ «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК» 

 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ

                         Амангелдиев Шерхан, 11 Е  

         Тараз қаласыдағы ФМБ НЗМ  

  

 Пандемия бүкіл мемлекеттердің экономикалық жағдайына ғана емес, 

адамдарға да қатты əсерін тигізді. Бүкіл əлемді билеген індеттің əсерінен 

карантинде бір жылдан астам уақыт үйде отырдық. Бұл уақыт 

кейбіреулердің өмірін өзгертті десем артық айтпаймын. Бір жыл  жылдан 

астам уақыт ішінде өте көп нəрсе өзгерді, кейбіреуінің жақын адамы 

дүниеден өтті, біреулер болса ерікті ретінде ауруханаларға көмектесуге 

барды. Біреулер үшін бір жыл мүмкіндіктерге толы, өзін-өзі дамытуға 

арнаған жыл болса, кейбіреуі өзін-өзі жоғалтып, уақыттарын босқа кетірді. 

Алайда, карантинде ең есте қалатыны – онлайн оқыту. Оқушылар мен 

мұғалімдердің жəне ата-аналардың да бас қатырғаны білім берудің жаңа 

жүйесі болды. Онлайн оқыту кезінде əртүрлі жағдайлар орын алды жəне 

əркімге бұл уақыт əртүрлі əсер етті. Дегенмен, өзіме онлайн оқыту пайдаға 

асқанымен, дəстүрлі оқу үйреншікті əрі оңай болып көрінді.  

Онлайн оқыту алғаш рет болғандықтан, ешкім оған дайын болмады 

жəне қалай болатыны да белгісіз болды. Ең алғаш онлайн оқыту 

басталғанда, жаңалықтардан ата-аналардың наразылықтарын жиі еститін 

едік. Жарықтың жиі өшіу, интернеттің жылдамдығы нашар жəне керекті 

құрал-жабдықтардың жетіспеуі. Осы кезде интернетте бір сурет пайда 

болды, қаланың сыртында тұратын кішкентай ғана қыз үйінің сыртындағы 

топырақтан жасалған төбешікте сабақ оқып отыр. Ешқандай шағымсыз, 

сылтаусыз сабағын оқып жатқан қыз мені біраз ойландырды. Басқалары 

шағымданып жатса, неге бұл қыз жағдайының жоқтығына қарамастан оқып 

жатыр деген ой келді. Дегенмен, егер адам шын жүрегімен бір нəрсені 
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қаласа, ол өз мақсатына жету үшін іс-əрекет жасайды, ал кейбіреулері тек 

сылтау тауып, өмірге шағымдануды құптайтынын түсіндім. Сократ «Әрекет 

етуді қалайтындар мүмкіндік іздейді, қаламайтындар себеп іздейді» дейді. 

Осы кішкентай қыздың ұмтылысы басқалардың шағымының жауабы 

болғандай көрінді. Әрине, ондай жағдайда білім алу қиындық тудырады, 

дегенмен адам қатты қаласа, ол ешқандай кедергіге қарамастан алға 

жылжитынын түсіндім. Бұл мысал мені барлық нəрсе адамның өзіне 

байланысты деген ойға əкелді. Қоршаған ортаға қалай жауап 

қайтаратынымыз да өзімізге байланысты. Мысалы, жаңағы қыздың 

қоршаған ортасы нашар, яғни жағдайы төмен болғанымен, ол 

мүмкіндігінше оқыды. Ол қыздың ішкі сенімі мықты болғаны соншалық, 

сыртқы ортасы оған əсер ете алмады. Бұл қыз көптің жүрегінен орын 

алмағанымен, мен үшін бұл оқиға карантин кезінде түйген 

ашылымдарымның ең бастысы жəне маңыздысы болды.     

Онлайн оқыту кезінде сабақтың құны кеткендей болды. Алғашында 

ешкім оны менсінбеді, ата-аналар балаларының біліміне көп көңіл бөлмей 

кетті, оқушылар да өз жақтарынан оқуды тастады. Оған себеп мұғалімнің 

берген тапсырмалары мен ТЖБ, БЖБ-ның жауаптарын интернеттен, 

оқулықтардан ала салу жəне бір-бірінен көшіру. Бұл, əрине, үлкен мəселе 

болды, өйткені  академиялық шындықсыз жазылған жұмыс шынайы білімді 

көрсетпейді, сəйкесінше алынған білім дұрыс игерілмейді. Мұғалімдер бұл 

мəселемен өздерінше күресті, біреуі тапсырмалардың санын бірнеше есе 

көбейтсе, екіншісі бірнеше есе қиындатты. Онымен қоса оқушының 

көңілінің тез ауып кететіні де жиі кездесетін проблема. Мектепте тек оқу 

атмосферасы билейді, яғни оқушы телефон қолдана алмайды, оны ешкім 

мазаламайды жəне оған тек сабақ оқудан басқа ешнəрсе қалмайтын. Ал 

үйдегі атмосфера мүлде басқа, оқушы сабақ көріп, тыңдап отырып кез-

келген уақытта ойын ойнап кетеді немесе көңілі басқа нəрселерге тез 

бөлініп кетеді. Сабақ оқып отыр деген аты болмаса, ешкім де оқуға толық 

көңіл бөлмегені шындық. Бұндай кездерде мұғалімнің ескертуі немесе 
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төмен бағалар ғана оқушыны санасына келтіретіні өтірік емес. Онлайн 

оқытудың əлсіз тұсы тек бұлар ғана емес, онымен қоса стресс те бар, яғни 

осындай пандемия уақытында оқығандықтан, əлемдегі жəне еліміздегі 

жағдай сені алаңдатпай қоймайды. Бір жағынан оқу үлгерімін дамыту керек, 

ал екінші жағынан көршіңді немесе туысқаныңды жедел жəрдем əкетіп бара 

жатқанын көру кері психологиялық əсер беріп, көңіл-күйді түсіреді. 

Дегенмен де, таныстарымның көбісі онлайн оқытудың пайдаға 

асқанын айтады. Шынында да, дамимын деген адамға бос уақыт өте көп 

болды, сабақтардың уақыты қысқарып, барлық ойын сауық орталықтар 

жабылды. Түске дейін сабақ, ары қарай өзін-өзі дамыту – мінсіз күн тəртібі, 

солай емес пе? Осы уақытты пайдаланып, өздеріне жаңа дағдылар мен білім 

жинағандар да жетерлік. Кейбіреуі жаңа тілдер үйренді, ал басқалары жаңа 

мамандық иесі атанды, иə, бұл ересектер емес, оқушылар. Кейбір 

достарыммен «Merhaba»-дан бастап сөйлесетін болдым, ал кейбіреуі жаңа 

мамандыққа үйреніп, сонымен ең алғашқы табысын көре бастағанын 

естідім. Карантиннің пайдаға асқаны, əрине, қуантарлық жағдай, ал мектеп 

бітірмеген оқушылардың оны дұрыс қолдана алғандары үлкен жетістік деп 

білемін. Өзім де бірнеше сыныптастарыммен осы мүмкіндікті пайдалану 

мақсатында, келе жатқан емтихандарға бірге дайындалуға кірістік, онымен 

қоса жаңа стартап бастадық. Қысқаша айтқанда, барлығы онлайн оқудың 

мүмкіндіктерін толығымен пайдаланып, өздерінше əрекет жасай бастады. 

Онлайн оқыту кезінде, шыны керек, адамдарды бағалауды үйрендім. 

Достарымды ең болмаса экранның арғы жағынан көру немесе дауыстарын 

естудің өзі бір қуаныш болып көрінді. Өйткені, əлемді билеген індеттің 

құрбаны болды ма деген қорқынышты ойлар да келді. «Адамның күні 

адаммен» демекші, күнде көріп жүрген адамдарды бірнеше күн көрмесең, 

сағына бастайды екенсің. Мектеп қабырғасында жүріп, бірге кітапханаға 

барған, білімді бірге сіңірген, саған өз білімімен бөлісіп, ақыл айтатын 

адамдарды көрмеу қиын əрі ыңғайсыз. Қорытындылай келе, онлайн оқыту 

карантиннің ең есте қалар кезеңі болары сөссіз. Бос уақыттың көп болуы 
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көпшілік үшін өзін-өзі дамытуға мүмкіндік болды. Онлайн оқыту өзіме 

пайдаға асқанымен, дəстүрлі оқу түрі əлдеқайда ыңғайылырақ екеніне көзім 

жетті. Пəндерді жетік меңгеру үшін оқу атмосферасы ауадай қажет, ал 

ондай атмосфера тек мектеп кабинетінде сыныптастарыңмен, 

мұғалімдермен бетпе-бет отырғанда ғана болады. Онлайн оқыту барысында 

өзім үшін көптеген ашылымдар жасадым, оның бірі – ішкі дүниені дамыту, 

сол кезде сыртқы кедергілер саған əсер ете алмайды. 

 

 

 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

Баймаханова Фатима, 10 С 

Тараз қаласыдағы ФМБ НЗМ   

 

2020 жыл əлем үшін  аяқ астынан, күтпеген жерден пайда болған 

«тосын сыймен» басталды. Баршаға аян, короновирус –  екінші 

дүниежүзілік соғыстан кейінгі əлемде қалыптасып отырған күрделі жағдай. 

Әлемдегі барша адамды өздерін қорғау үшін үйлерінде отырып қорғану 

керек болды. Қашықтықта оқытуды талап етті. Осы уақыт аралығында 

адамдар өздеріне көптеген  жаңалықтарды ашты.  

Менің бірінші таңғажайып жаңалығыма  қолжетімді электронды-

виртуалды-онлайн білім алу, өз-өзімді жетілдіру, адамдармен қарым-

қатынасты жетілдіру жатады. Қашықтықтан оқыту мені креативті, 

позитивті болуыма көмек берді. Ұстаздар виртуалды білім беруде Padlet, 

Quizizz, Kahoot, Google docs, Microsoft teams мобилді қосымшалары арқылы 

сабақты қызықты өткізуі техниканы бес саусақтай білуіме жол берді. Екі 

яқты бір етікке тыққан  тіккен уақытта адам жеті дарияның ар жағы, жеті 

қырдың асты, жер аяғы қиянда өтіп жатқан онлайн курстарға қосылып, өзін-

өзі дамытуға, қосымша ақпаратпен танысуға мүмкіндік алды. ҚР Еңбек 

жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі мен «Еңбек ресурстарын 
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дамыту орталығы» АҚ арқылы Coursera  платформасы факультативтерін 

қолдана алдым. Мен «Елбасы медалі» жобасы қатысушысы атанып,  

billionaires. thinkific  ресурсын  қолданып, мобилография, ораторлық 

қабілет, дизайн, сандық жəне қаржы сауаттылық, маркетинг жағын жаңа 

қырынан таныдым. Түрлі курстардан бөлек, мен кітап оқуға көп көңіл 

бөлдім. Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» детективі, Синг 

Онг Ю «Азиатский стиль управления. Как руководят бизнесом в Китае, 

Японии и Южной Кореи» бизнес оқулығы, Сун Цзы «Искусство войны» 

философия кітабы, Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» классика сынды 

кітаптарымен таныстым. Оған арқау болған сыныпта сабақтан тыс 

«2021жыл – 210 кітап» марафонының жүргізілуі деп ойлаймын. Қазіргі 

өмірде отбасыма тиісті уақытымды бөле алмағандықтан, қашықтықтан оқу 

кезінде отбасыммен көп уақыт өткіздім. Мысалы, сіңіліммен бірге тігуді 

үйрене бастадық. 

Маңдайы күнге күйген індет кезі мені грек ойшылдары Аристотель, 

Геродот сынды неше түрлі көкейді тескен ойларға батырды, мен оны 

өзімнің екінші керемет ашылымым деп санаймын. Мен бір сырқаттың бүкіл 

Жер шарын алаңдата алатынын ешқашан ойлаған емеспін, яғни адамзаттың 

жасау керек жұмысы əлі көп екенін түсіндім. Тағы осы тəжірибе əлемде 

əділетсіздіктің толық жойылмағанын көрсетті. Кей адамдар əлемдік желі, 

гаджет, электр желісін қолдана алғанда, басқалары тек офлайн өмірге 

дағдыланғандықтан, сең соққан балықтай болды. Одан бөлек, көптеген 

шағын бизнестің жабылуы мемлекеттегі бизнестің əлі де қарқынды даму 

керектігін көрсетті, оны əрине, ертеңгі біздер, оқушылар, жалғастыратын 

боламыз. Мың түрлі ойға əр заттың екінші жағы болуы саналады, көп 

адамдар эпидемия əсерінен төрт қабырғада қамалып қалғанда, екінші 

жағынан, табиғатқа əсер ететін кəсіпорындардың жұмысының тоқтатылуы 

қоршаған ортаны ластауға кедергі болды. Жер Күнді айналатындай, адам 

табиғаттың ортасында өмір сүреді. Жердің созылмалы еместігін адамзат 

түсініп, альтернативті энергия іздеуге тырысып бағуда. Осы əлеуметтік 
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тақырыпты біз химия сабағында қарастырып, өнер сабағында пластиктен 

«Болашақ қаласын» жасап шығуға күш жұмсадық. 

Менің үшінші іздеп тапқан жаңалығыма адами қатынастар жатады. 

Аристотельдің «Адамзат – қоғам жануары» цитатасының тамырын тауып, 

қалыпты өмір өзгеруден тірі жан психологиясы өзгергенін бақыладым. Әр 

пенденің  маска кию, арақашықтықты сақтау сынды жауапкершіліктерді 

орындауы жер мен көк сынды деңгейлерде орналасуы ашылды. Онлайн 

кезінде түрлі мобилді қосымшаларға қарамай, сыныптастар, достар, 

ұстаздарды бəрі сағынды деп ойлаймын. Персоналық құндылықты ой 

елегінен өткізу, эмоционалды интеллектті жетілдіру, өз ой-өрісін талдау, өз 

қорқынышын түсіну арқылы  үйреншікті, ыңғайлы шеңберден шығып, жаңа 

өзгерістерге əрекет жасауға тырыса бастады. Біздің құндылықтарымыз бен 

əлемге деген көзқарасымыз қайта бағаланды. Отбасындағы ананың рөлі 

жəне бала тəрбиесіне деген көзқарас, патриархалды қоғам əлемдегі біздің 

жеке басымызға қалай əсер етуі, қашықтық білім сапасы, кадрлау 

жетіспеушілігі сұрақтары қарастырылды. Мəдениетітті тұтастай қайта 

қарауға жəне мүмкін болса өзгертулер енгізуге тамаша мүмкіндікті дұрыс 

қолдану керек. Адамдар өлім қорқынышын түсінді. 

Төртінші ашылымға мен денсаулықтың маңызын аңғаруым жатады. 

Осы онлайн кезінде компьютер, телефон алдында оқушы шамамен 4-5 сағат 

отыруы үшін мықты денсаулық қажет. «Денсаулық – зор байлық» сөзінің 

мəні осыда жатқан шығар. Мен өз физикалық қасиеттерімді қадағалауды 

бастадым. Оны бізге сабақтарда да айтатын, қоңырау кезінде сергіту сəтін  

жасаңдар деп кеңес беретін. 

Бесінші жарияланған құпияға қазір XXI ғасыр екенін толықтай 

қабылдау жатады. Видео кездесулер, түрлі чаттар, үйде жұмыс жасау, 

жылдам ақпарат алмасу, синхронды жұмыс, цифролизация, бюрократты 

функция, технология саласының дамуы, мобилділіктің артуы, желі 

жылдамдығын адамдар өз пайдасы үшін қолдана алады. Бірақ жағымсыз 

жаққа конфиденциалды дерек жоғалуы жатады. 



 12 

Менің алтыншы ашылымыма уақытты үнемдеу жатады. Транспортқа 

көп уақыт кетірмеу арқасында, мен сабақтар мен сабақтан тыс жобаларға 

көңіл бөле алдым. Волонтерлік, жасөспірім стартап ұйымдарына назар 

аударуға уақыт таптым. Онлайн сабақтар мені тайм менеджментіне үйретті. 

Сабақтардан бөлек болатын қосымша сабақтарды қадағалау үшін көп 

жұмыс жасалды. Сабаққа деген концентрация, құлшыныс деңгейім өсті. 

Адам өмірінің ешқашан тоқтамауын мен жетінші ойға кіргіземін. 

Қаншама қиындық болмаса да, адамзат ешқашан дамуын тоқтатпайды. 

Ыстық-суықты, жалаң аяқ жар кешу, қызыл аяқ қар кешу, қилы-қилы қиын-

қыстау заманда адам баласы қанатын сындырмай, онлайн оқуды ашты. Осы 

ақ табан шұбырынды, алқа көл сұлама уақыт ең қараңғы түнде де Күн шуағы 

көрінетін көрсетті.  

Қашықтықтан оқытудағы сабақтардың сапасы көзбе-көз болатын 

білімнен төмен екенін табу маған жетінші жаңалық болды, себебі 

технологиянынң қаншама дамуы, интернеттің тез жұмыс жасауы, мұғалім 

мен оқушының сабаққа деген құлшынысы жоғары болса да, онлайнда 

материалды түсіну көп қиындықтарға əкеледі.  

     2020-2021 жылдардағы пандемия адамзаттың алқымынан алып, 

жауырынан жел өткізсе де, адам жігері құм болмады. Офлайн сабақтардан 

оқушылар онлайн түрге өтті. Менің ойымша, осы уақыт маған ұмытылмас 

естелік сыйлап, əртүрлі көкейімдегі сұрақтарға жауап алдым. Қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалайтын уақыт жақындасын. Өзіңізді жəне 

жақындарыңызды қорғаңыз. Мен сізге өзіңіздің ерекше ашылымыңыз 

болғанына тілектеспін! 

 

 

 

 

 

 



 13 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

Бахтиярқызы Жанерке , 9 С  

Қостанай қаласындағы ФМБ НЗМ  

        Мен үшін 2020 жылдың 14 наурызы қарапайым күн болып басталды. 

Есімде, француз тілі сабағында отыр едім, кенеттен куратордан «Біз екі 

апталық демалысқа шығамыз» деген хабарлама келді. Әрине, мен балаша 

қуандым, бірақ мені не күтіп тұрғанын білмедім. Оқушылар екі күн ішінде 

тоқсандық жиынтық бағалау жұмыстарын шұғыл жазып, үйге қайтты. 

Осылайша қатаң карантин жарияланды, үй жағдайында оқитын болдық. 

Шынымды айтсам, мен мазасыздандым. Сəуірдің 6-сы күні онлайн оқыту 

басталды жəне менің өмірім күрт өзгерді. Ал қалай жəне қандай жағына 

өзгергенін баяндап берейін. 

       Онлайн-оқыту менің дағдыларымды жан-жақты шынықтырып 

жетілдірді деп айтсам, қателеспеймін. Біріншіден, ақпараттық 

технологияның қыр-сырларын тереңінен біле бастадым. Себебі қазіргі білім 

алуым тек ғаламтор жəне компьютер арқылы жүзеге асады. Әрине, 

алғашында «Teams» платформасы мен үшін жат нəрсе, өте қиын болды деп 

айта аламын. Өйткені не істеу керектігін жəне оны қалай қолдану 

қажеттілігін мүлдем түсінбедім. Уақыт өте келе, мұғалімдерімнің жəне 

сыныптастарымның арқасында бұл қиындықты да жеңе білдім. Қазір бəрі 

ойдағыдай, есіме алсам, өз-өзіме күлемін. Мен компьютермен еркін жəне 

тез жұмыс жасай аламын. Компьютер – менің досым!  

       Екіншіден, менің туып-өскен жерім жəне ата-анам тұратын мекен – 

Рудный қаласы. НЗМ оқушысы мəртебесіне ие болғалы, 3 жыл сол мектеп 

қабырғасында өтті. Өмірім бұрынғыдан өзгеше болатын. Уайымсыз! Бəрі 

уақытында: тамақтану, сабақ оқу, дайындалу, сүйікті ісіммен айналысу, 

құрбыларыммен сырласу. Ал қазіргі жағдай менің бойымда шыдамдылықты 

жəне жауапкершілікті ұштады. Себебі күні-түні үйде отырамын. Карантин 
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рұқсат етпейді. Отбасымызда үш бала бар, мен – үлкенімін. Сіңілім мен інім 

де мектеп оқушылары. Олар да онлайн оқуына көшті. Ата-анамның жұмысы 

да үй жағдайына ауысты. Әрқайсысы компьютерге түніліп, өзара 

сөйлесуден қалдық. Осы жерде мен өз ойымды ұсындым. Мектеп 

жатақханасында үйренгендей, бəрін уақытында орындау: сабақты, 

жұмысты, қарым-қатынасты, ойынды. Мен отбасымды алдымен 

компьютерді дұрыс қолдану ережесімен таныстыруды шештім. Өйткені 

мені алаңдатар жайт – компьютерді ұзақ қолдану, олардың денсаулығына 

кері əсер тигізу болды. Сол себептен жақындарыма компьютерді қолдану 

қауіпсізідігін түсіндірдім. Техника қауіпсізідігін сабақ барысында 

информатика мұғалімі өте жақсы меңгерткен болатын. Мен де отбасыма бар 

ақпаратты жеткізуге тырыстым. Менің бойымда жақындарыма аса 

жанашырлық сезім пайда болды. Мен бақыттымын!  

        Үшіншіден, отбасымның бюджетін қарастырсам. Қашықтықтан оқыту 

біздің отбасымыздың қаражатын үнемдеуге көмектесті. Санап отырсам, ата-

анам жүз пайыз қаражатының отыз пайызын маған жұмсайды екен. 

Мысалы, достарыммен киноға, ойын алаңына бару жəне кафе отырыстарым, 

үсті-үстіне киім алу. Абай атамыз айтқандай «Бекер мал шашпақ!» Бекер 

малшашпақ – маңдай тердің қадірін білмеу деген сөз. Қашықтықтан оқыту 

мені отбасымның қаражатын үнемдеуге үйретті деп нық айта аламын. Мен 

отбасымның экономикасының дамуына үлес қосқаныма қуаныштымын! 

      Ойымды қорытындылай келе, жоғарыда айтылған жаңалықтар – тек 

менің ғана емес, əлем бойынша барлық жасөспірімнің басынан кешкен 

жайт. Түсінгенім – əр адам кез-келген қиындықты ауызбіршілікпен шеше 

білгені ақиқат, ақылға салып жеңе білгені дұрыс. Ең бастысы, өзім үшін 

қашықтықтан оқыту жағдайында үш өмірлік принцип түйдім. Біріншісі, 

ойлай біл, өз бетінше шешім қабылда, проблемаларды шешудің ең жақсы 

жолдарын іздеп, таба біл. Екіншісі, əдемілікті түсін, өзіңде əдемілік сезімді 
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тəрбиеле, жаның сұлу, жүрегің мейірімді болсын, тілектес бола біл. 

Үшіншісі, денің сау, төзімді, күшті бол. 

 

 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

Рысбек Ануар, 11 С  

Талдықорған қаласындағы ФМБ НЗМ 

 

     Кемел келешекке қарыштап қадам басқан күллі əлем үшін аталған 2020 

жыл тосын сыйға толы болғаны анық. Әлем бұрын соңды басынан кешпеген 

коронавирус пандемиясының ілмегіне ілініп, талай асуларды бағындырып, 

тосқауылдарды кезіктіргеніміз ащы болсын, шындыққа жанасады. Адамзат 

баласы əлекке салынған беті талай зауыт-фабрикаларды тоқтатып, мерейлі 

мерекелерді шектеп, оқушыларды қашықтықтан оқытуға көшіріп, бетперде 

пен антисептик өміріміздің «ажырамас» бөлігіне айналды десек те болады. 

Әрине, қауіпсіздік шаралары мен қағидаларын ұстанған жөн, дендеген 

дертті тек осылайша жеңбекке жол бар.  

     Ендігі кезекте онлайн оқытуды тілге тиек етер болсақ, оқушы үшін ғана 

емес ұстаз үшін де бұл сынақ алаңы іспеттес, жаңа «оқу», «білім алу» 

ұғымдарын түбегейлі өзгертті. Білім беру жүйесі қатқыл тестілеуден өтіп 

жатқанда, біз, жылдам адаптациядан өтіп, қайсарлықпен, жігермен аталған 

жаңалықты қарсы алғанымыз тайға таңба басқандай анық көрініс табады. 

Әрине, індет осал тұстарымызды анықтап, жығылғанға жұдырық болса да, 

заман ағымы баршаны өз қалпына келтіріп, дамудың даңғыл жолына салып 

бергендей. Айта кететін жайт, жыл керемет жаңалықтар мен өмірге деген 

көзқарасқа, қарым-қатынасқа тікелей əсер етіп,  танымымыздың көкжиегін 

кеңейтті.  

     Қашықтықтан оқыту барысында біз бірнеше пайдалы техникалармен 

танысып, жаһандану процессімен бірге болашаққа аттандық. Мысалы, «5 
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секунд» əдісі, жылдам шешім қабылдау, анализ жəне синтез 

дағдыларымызды одан бетер жақсартып, оқу сапасының тиімділігіне 

жағымды əсерін қалдырса, «Помадоро» əдісі күнделікті əрбір ісіміздің 

маңызды бөлігіне айналғандай. 25 минут бойы ұсынылған тапсырманы 

орындап, 5 минут тынығу арқылы ойыңды қалпына келтіру таптырмас 

құрал, бір ағынан қолғабыс десе де болады. Жапон халқы философия мен 

адам ойының əрбір бұрышын зерттеу арқылы «Кайдзен» əдісін пайдаға 

асырғаны мəлім. Қазіргі таңда, бұл ерекше сұранысқа ие болып, талайдың 

ісін өрге домалатып отырған əдіс-тəсіл. Тамырын тереңнен алатын амалдың 

өзегінде 5 негізгі қағидат орын алып, белгілі уақыт шамасында идеяларды 

генерациялап, оптимизациялап, жеке ауытқуға қарсы, тек жетістекке 

жетелеуге бастамашы болып табылады.  

     Онлайн оқу барысында оқушылар мен қатар ұстаздар да гаджеттермен 

шектен тыс уақыт өткізуі, физикалық жəне менталдық жағымсыз əсерлер 

тудыруы жиілеп, тіпті өршіп барады. Мамандар сөзіне сенер болсақ, сырт 

келбет пен ойыңды тазарту, таза ұстау, жетілдіру мақсатында «digital detox» 

қолайлы құрал. Аудармасында «технологиялардан тазару» білдіретін амал, 

белгіленген уақыт шамасына гаджеттерден бас тарту арқылы, қоршаған 

ортаның əдемілігі, өзіндік сұлулығына тамсану, пайдалы əс-əрекетпен 

айналысуды меңзейді. Жоғарыда аталған əдіс-тəсілдер қашықтықтан білім 

алу барысында қолайлы, таптырмас, жəне бірегей болып табылғандықтан, 

міндетті түрде өмірді жақсы жаққа өзгертетініне сенеміз.  

    Тоқсан сөздің тобықтай түйіні, онлайн білім алу халқымызды əбігерге 

салса да, жылдам адаптацияланып, жарқын болашаққа жол бастау біздің 

басты міндетіміз екенін ескере отырып, бүгінгі кереметке толы заманда, біз 

өз адами ресурстарымызды тиімді пайдалану арқылы көштің шаңын 

жұтпай, алдына шығатынымыз анық. 
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ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

Сәмибекқызы Ақсұңқар, 9 С 

Алматы қаласындағы ФМБ НЗМ  

 

        Бүкіл тіршіліктің анасы – Жер, ықылым заманнан бері тылсым 

табиғаттың сансыздаған алапаттарын ғана емес, адамзаттың қолымен 

жасаған жойқын зұлматтарға да төзіп келеді. Жер Ана бəріне төзіп 

келеді... 

         2020 жыл дүние жүзі күнтізбесінде айшықты белгілерімен, қасіретті 

əуендермен жазылып қалды... Карантин, короновирус, пандемия секіді 

терминдер құлаққа үйір болды.  Аурудан сақтанудың ең тиімді тəсілі 

оқшаулану деп танылып, біз, оқушылар онлайн оқуға көштік.  

        Бір күнде бəрі өзгере салды. Алғашқы кездерде онлайн оқудың 

рахатын көрдік. Ұйқы қанған, асхана қол созым жерде, өзің би, өзің 

қожа... бұл кімге жақпасын... Көктемнің жайма-шуақ күндері төрт 

қабырғаға қамалуымен өткен, ағаштың бүрлеп, жердің бусағанын, 

тіршіліктің түрленгенін көрмей өту көңілге кірбің орнатты. « “Қолда 

барда алтынның қадірі жоқ” дегенді түсіну үшін адамзатқа осынша көп 

бодау беру керек пе еді?!» деген ой мазалай бастады. Аяулы 

ұстаздарымды, мектебімді сағындым. Шынында біз бардың бағасын тым 

кеш түсінеді екенбіз. 

      Онлайн оқу оқушылар үшін үлкен сынақ болды. Бұрынғыдай мұғалім 

тақтаға бүге-шүгесіне дейін түсіндіріп отырмайды, сені қадағалап 

отыратын адам жоқ, ары қарай оқу жолындағы тағдырың өз қолыңда. Өз 

тəжірибемнен ойға түйгенім, мен мұндайға дайын емес едім. Бірақ, бұл 

жағдай тек менің емес, күллі əлемдегі оқушылардың басына келді. Қол 

қусырып отыруға жол жоқ. «Бұл жолда мен өзімді өзім ғана тəрбиелеп 

алып шыға аламын» деген сенім менің ішкі күшімнің рөлін ойнап, мені 

алға сүйреді.  
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       Осы тұста кімнің өз ісіне ұқыпты, өзін-өзі бақылауда ұстай алатын 

үлгілі оқушы екені, кімнің сыртқы орта əсерінсіз өзін тəртіпке келтіре 

алмайтындығы қатты көзге түсті. Не де болса, қатып қалған қағида жоқ, 

əркімнің өз үлгерімін жақсартуда өз əдіс-тəсілдері бар. Әр адам əртүрлі, 

əркім өз басына жеке-дара тұлға болып табылатындықтан, маған тиімді 

болған тəсілдер, сіздерге басқаша ықпал етуі мүмкін.  

 Тайм-менеджмент –  өз уақытын дұрыс жоспарлауды білдіреді. Осы 

арқылы мен өз мақсаттарыма жетуді көздедім. Бұл жоспарым тек осы 

жағдайға ғана тəн болмағандықтан, ұзаққа барды. Қол қусырып, өзімнен 

көңілім қалған кездер де болды. Бірақ мұндай кезде мен өзіме тек мықты 

тəртіп пен бақылаудың арқасында шынайы табысқа жете алатынымды 

айтып, еске салып отырдым. Тайм-менедженттің арқасында мен оқудан 

біраз жетістіктерге жете алдым.  

 Бөлмемдегі жиһаздардың орнын ауыстырып, өзіме оқуға ыңғайлы 

орын жасадым. Оқу үстелімнен артық барлық заттарды алып тастап, тек 

сабаққа ең керек деген дүниелерді қалдырдым. Партамды əрқашан 

жинақы ұстауға тырыстым. Үйден шықпағандықтан, үзілістерде 

бөлмемнің ауасын алмастырып, басқа бөлмеге барып, дене жаттығуларын 

жасап тұрдым. Бұл менің концентрациямды ұстауға көмектесті. 

 Ең басты түсінгенім, онлайн болсын, оффлайн болсын, білім алу 

кезінде адамға тəртіп пен жоспарлау керек екен. Бір істі бастап, оны 

аяғына дейін жеткізу үшін табандылық керек. Бауыржан Момышұлы да 

«тəртіпке бас иген құл болмайды» деп бекер айтпаған ғой. Менің онлайн 

оқу кезінде өзім үшін ашқан жаңалығым – тəртіп пен адал еңбек, бəрін 

жеңеді жəне ол бəріміздің қолымыздан келеді.  

 Әлемде короновирус тезірек жойылып, бəріміз ардақты ана 

мектебімізде амандықта қауышайық! 
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ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

Сұлтанмұрат Айнұр, 9 А  

Ақтау қаласындағы ХББ НЗМ 

 

Онлайн оқыту арқылы өзіме жаңа мүмкіндіктер аша аламын ба? 

Осы сұраққа онлай оқу барысында əрбір оқушы жауап іздеп, өзгелерге 

де, өзіне де көмек берер жаңалық əкелгісі келді деген ойдамын. Әлемде 

орын алған жан түршігерлік жағдайдың əсерінен мектеп қабырғаларымен 

уақытша қоштасуға мəжбүр болғанымызбен, мақсат пен сенімді жоғалтпай, 

алға қарай ұмтылуға тырыстық. Онлайн оқу кезінде де біршама 

жетістіктерге жеттік, бірақ əлі де бағындырар белестеріміз жетерлік. Кеше 

мен бүгіннің арасында орын алған өзгерістер біздің өмірімізге біраз оң 

өзгерістер əкелгенін ұмытпаған жөн. 

Дəстүрлі оқыту түрі, яғни офлайн оқыту кезіндегі ойлау қабілетім 

қазіргімен  салыстырғанда өзгеше болатын. Мен үшін тек қана пəндер 

бойынша алған жетістіктерім маңызды болатын, ал бос уақытта 

айналысатын сүйікті істеріме, хоббиыма уақытымды жеткізе алмайтынмын. 

Оны мен тек онлайн оқыту форматына көшкенде ғана түсіндім. Барлығы өз 

күніңді жоспарлаудан басталатынын ұғындым. Кез келген іске арнайы 

уақыт бөлсе, бəрін де үлгеруге болатынын  білдім. Әйтпесе, мен де бір-

бірінен еш айырмасы жоқ, қүнделікті қайталана беретін тіршіліктің иесі 

едім: күнім ешқандай жоспарсыз, тек оқуға арналатын. Барлық пəндерді 

жақсырақ түсініп алсам деген ниетпен қосымшаларға қатысып, одан бөлек 

өз бетіммен дайындалдым. Бұның бəрі не үшін? Себебі нақты мақсатым 

болмады.  Бұл менің кешегі күндерімнің ең сəтсіз кездері болатын. 

Алайда, қазір бəрі басқаша.  Онлайн оқыту форматы өзінің  оң əсерін 

тигізіп, өзгеріс енгізуді менің күн тəртібімнен бастады. Ғаламтор 

желілерінде өз күніңді жоспарлауға арналған түрлі қызықты мобильді 

қосымшалар кеңінен таралған. Арнайы күнтізбелік дəптер арнаудың қажеті 

де жоқ екен. Күніңді жоспарлауға арналған мобильді қосымшалардың 
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арқасында, бұрын қол жеткізе алмай жүрген, бос уақыт таба алмай жүрген 

сүйікті ісім – бейнелеу өнеріне жəне кітап оқуға уақыт таба алдым. Бар 

болғаны əрбір ісіме дедлайн қойыа, тайм менеджментті сақтау мақсатында 

таймер немесе кез келген дедлайн мобильді қосымшаларын қолдандым. 

Ұялы телефонның бізге берер мүмкіндіктері жетерлік қой. Сол берілген 

мүмкіндіктерді орынды қолдана білсек, өмірімізді жақсартып, ең бастысы 

уақытымызды тиімді пайдаланып, өнімді өткізіп қана қоймай, өмірімізде 

өзге де керемет жаңалықтардың ашылуына қол жеткіземіз. Сондықтан да 

уақытыңыздың зая кетуіне жол бермей, өз күніңізді жоспарлауды қазірден 

бастауға кеңес беремін. 

Күн тəртібімді бір жүйеге келтіріп, өз уақытымды тиімді қолдануға 

қадам жасай отырып, өмірімде тағы бір өзгерістің орын алуына ықпал еттім. 

Онлайн оқыту форматының денсаулыққа кері əсері бар екендігі бəріне 

айқын. Көгілдір экраннан көз алмай, төрт қабырға ішінде білім алу білім 

деңгейімізді жақсартқанымен, өз ағзамызға кері əсерін тигізері хақ. 

Сондықтан да өз денсаулығымызға күтіммен қарап, аптасына кем дегенде 2 

рет дене шынықтыру мақсатында жаттығулар орындап тұру қажет екендігін 

түсіндім. Жаттығулар ғаламтор желісінде кеңінен таралған жəне 

жаттығулармен қоса дұрыс тамақтану секілді басқа да қызықты əрі пайдалы 

тақырыптарға қатысты ақпараттарды іздеп табу қиынға соқпайды. Көріп 

отырғанымыздай, бір жаңа ақпарат пен жаңалық, екінші жаңа мүмкіндіктің 

пайда болуына əкеледі. Онлайн оқыту режимі қолданысқа енгеннен бастап, 

бұл заңдылықтың əсері күшейе түсті жəне де өзіндік маңызы да арта түсті 

деген ойдамын. 

«Онлайн оқыту арқылы өзіме жаңа мүмкіндіктер аша алдым ба?» деген 

сұраққа сеніммен «Иə!» деп жауап бере аламын. Онлайн оқытудың берген 

басты мүмкіндігі – менің жеке тұлға ретінде бұрын соңды көрінген 

қабілеттерімнің көрінуі. Расымен де, қашықтықтан оқыту режимі 

жасөспірімдер арасында жаңа идеялардың туындап, сан алуан жобалардың 

іске асуына жəне де оқушылар тарапынан белсенділіктің артуына өз үлесін 
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қосты. Жаңа жобаны зерттеуге, жетістіктерге жетуге, таңғаларлық 

көрсеткіштер көрсетуге деген талап пен ынтаның пайда болуы – онлайн 

оқыту барысында қол жеткізген басты жетістігім ретінде санаймын. 

Әрбір туындаған сұрақ – болашаққа қойған мақсатыңа жетудің негізі. 

Өз-өзіңе сұрақ қою арқылы өміріңде өзің қалаған өзгерістерің орын алуына 

қол жеткізесің. Ең бастысы – əрбір мүмкіндікті болашақтағы арман-

мақсаттарыңның кірпіші ретінде қабылдай білу.  

 

 

 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖӘНЕ МЕН: МЕНІҢ КЕРЕМЕТ АШЫЛЫМЫМ 

                                                                                            Шайхиева Динар, 9 А 

Ақтау қаласындағы ХББ НЗМ 

 

Технологияның өркендеуімен жəне интернет құралдарының барлық жерде 

қолданылуымен біз соңғы жылдары жиі еститін қашықтан білім беру жүйесі 

өмірімізге тез еніп, қалыпқа келе бастады. Осы уақытта дейін қашықтықтан 

оқыту секілді ұғымдар іс жүзінде қолданылмаған. Бірақ қазіргі уақытта 

қашықтықтан оқыту пандемияға байланысты өзінің құндылығы мен 

өзектілігін дəлелдеді. Бүгінгі күні қашықтықтан оқыту білім беру үдерісіне 

басқаша қарауға мүмкіндік берді. Бірақ əлі күнге дейін көпшілігінде бұл 

оқыту түріне байланысты күмəнді ойлар туындайды. Шындығында да, 

қашықтықтанан оқыту дəстүрлі оқыту түрінің орнын баса ала ма? 

Қашықтықтан оқытудың оң жəне теріс жақтары да бар. Мен үшін оның 

басты кемшіліктерінің бірі – практикалық білімнің жеткіліксіздігі. Ең 

заманауи технологиялар да нақты тəжірибені алмастыра алмайды. 

Дəстүрлі оқыту кезінде химия, биология жəне физика секілді пəндерде 

тақырыпты нақтылап, дəлелдеу мақсатында практикалық жұмыстар 

өткізілетін. Сол арқылы тақырыпты іс жүзінде көре алу мүмкіндігіміз 

болатын. Бірақ оқу түрінің ауысуына байланысты бұл қиынға түсті. Тағы 
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бір кемшілігі, мұндай білім беру коммуникативті дағдыларды дамытуға 

жарамайды. Бұл қашықтықтан оқытуда оқушылардың тек мұғаліммен 

ғана емес, сонымен қатар бір-бірімен байланысының минималды болуына 

байланысты. Сондықтан, оқытудың бұл формасы командалық жұмыс 

сияқты дағдыларды дамыта алмайды. Ал бұл дағды оқушылар үшін 

болашақта аса қажетті деп ойлаймын. 

Соған қарамастан қашықтықтан білім берудің көптеген артықшылықтары 

бар екенін айта кету керек. Оның бастысы – кез келген уақытта 

оқушының географиялық орналасуына, денсаулық жағдайына 

қарамастан білім алу мүмкіндігі. Қашықтан оқу кезінде оқушылар 

оқулықтардың немесе басқа материалдардың жетіспеушілігі 

проблемасына тап болмайды, өйткені Интернеттің пайда болуымен 

адамдар желідегі əртүрлі ресурстарға тікелей қол жеткізу мүмкіндігіне ие 

болды. Қашықтан оқыту кезінде мұғалімдер интернет арқылы пайдалы 

ақпараттармен бөлісіп, оны электронды түрде қауіпсіз сақтай алады. 

Қосымша бейнелер, электронды оқулықтар, тіпті сабақ барысындағы 

бейнежазбалар арқылы мен түсіндіруді қажет ететін немесе естімей 

қалған ақпаратпен қайтадан танысып, пайда болған сұрақты шеше алдым. 

Бұл олардың қол жетімділігін арттырып, оқу процесін жеңілдетті. 

Дəстүрлі оқу кезінде біздің күніміз алдын ала жоспарланып тұратын жəне 

біз өзімізге, хоббиіміз бен қызығушылығымызға уақыт табу қиынға 

соғатын еді. Оқытудың жаңа жүйесінің пайда болуымен оқушылар хобби 

пен оқуды біріктіре алады, өйткені оқудың уақыты қысқартылды. 

Көптеген оқушылар жаңа қызығушылықтар тауып, сол бағытта өзін-өзі 

дамыта бастады. Ал қалғандары бұрын уақыт тапшы болып, тастап кеткен 

хоббиларын қайтадан жаңғыртты. Мысалы, менің кітап оқуға деген 

құмарлығым артты. Бұл менің ең сүйікті хоббиларымның бірі еді, бірақ 

оны оқумен қатар байланыстырып жүру қиынға соғатын. Бірақ онлайн 

оқытудың арқасында мен өзімнің ой-өрісімді кеңейте отырып, өзімді 

дамытуға уақытты бөле алдым. 
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Осылайша, қашықтықтан оқыту кең ауқымды білім беру мүмкіндіктерін 

ұсынады, дегенмен, бұл жүйе əлі де толық жетілдірілмеген. Соған 

қарамастан қашықтықтан оқыту өз-өзімізбен күресуге жетелеп келеді. Сіз 

өз қабілеттеріңізге сенімді болсаңыз жəне білім алуға құштарлығыңыз 

болса, қашықтықтан білім беру кəсіби жəне тұлғалық дамудың түрлі 

мүмкіндіктерін ұсынады.   
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И  Я: МОЁ НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Адиль Алдияр, 10 В 

НИШ ФМН г. Нур-Султан 

      Онлайн обучение – это суровые реалии времени, вызов альтернативной 

форме обучения. Школьники, студенты и работники перешли на  

дистанционный режим, на удалённую форму. Такой формат позволил 

посмотреть на мир другими глазами, и некоторые из нас использовали эту 

редкую возможность задуматься о своей жизни, поставить её на стоп-паузу 

и, возможно, «перезагрузить». Как же все-таки карантин повлиял на 

обычного 16-летнего подростка? 

     Пандемия, к сожалению, нежданно-негаданно ворвалась в нашу жизнь, 

сильно изменив представление о безопасности и возможности науки 

контролировать ситуацию. И хотя сидеть взаперти довольно утомительно, 

многие признаются, что не всё так плохо и что не страшен чёрт, как его 

малюют. Я, как и многие из моих знакомых, открыл для себя что-то новое. 

Нет, это не просто открытие, это – переосмысление жизни. Как бы пафосно 

это ни звучало, я кардинально изменил себя. Подросток наконец понял, что 

ему нужно в жизни и кем он в конце концов хочет стать. К тому же, ко мне 

пришло осознание важности многих аспектов, на которые в обычной жизни 

я мало обращал внимание (наука, музыка, моя любимая домбра, мои родные 

и близкие). Конечно, как прежде уже не будет: мы стали вдруг взрослее и 

мудрее. В той повседневной школьной жизни было живое общение с 

друзьями. Да, что там! Мы порой не ценили то, что имели: беззаботно 

радоваться каждому прожитому дню... Да, всё, действительно, познаётся в 

сравнении. Когда мне говорили, что не всё то золото, что блестит, я не 

придавал этому значение. Теперь же в каждом своём сне я вижу тихие 
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уголки нашей школы. Как она там без нас? Скоро ли мы наполним радостью 

и смехом этажи своей Alma mater?!! 

      Что же касается моей семьи, мы стали ближе друг к другу, стали 

проводить больше времени вместе. Общение – это бесценный ресурс, это 

тот лучик тепла, который нам будет светить всю жизнь. 

      А кем же хочет стать автор статьи, спросите вы? Я достаточно долго 

думал над своей будущей профессией, еще с самого детства. Когда-то хотел 

стать пилотом и даже – космонавтом, но в период онлайн обучения мой 

выбор пал именно на программиста. Юный кодер начал заниматься этим 

совсем недавно, но он уже уверен в своих силах: он сможет занять призовые 

места на олимпиадах всех уровней. Помимо программирования, я начал 

играть на гитаре (хотел заняться этим давно, но совсем не было времени). И 

давайте признаемся сами себе, что раньше мы откладывали дела на потом, 

а спустя время, совсем забывали об этом или просто ленились.Что же я хочу 

этим сказать? Суть в том, что, чтобы достичь целей, нужно, как ни странно, 

начать действовать. Все просто, не так ли? Приведу пример: хотел почитать 

книгу, а отложил на завтра. И так каждый день. Вместо прокрастинации, 

лучше взять себя в руки и начать делать что-то. Все действительно очень 

просто. И именно сейчас у вас есть идеальный шанс на саморазвитие. 

Можно записаться на онлайн курсы, вести блог, выучить самостоятельно 

ещё один иностранный язык, как это успешно делают мои друзья. Никогда 

не поздно начать что-то: вот вам мой совет.  

       Заметьте, что если раньше мы всегда были в движении, то сейчас мы 

зачастую сидим дома целыми днями. Другими словами, нужно активно 

заниматься физической культурой и дышать свежим воздухом. Желательно 

тренироваться дома или на улице. После просмотра аниме «Волейбол» 

безумно полюбил этот вид спорта, потому что эта командная игра учит 

никогда не сдаваться (решил записаться на спортивную секцию).  Если же 

сидеть дома и ничем не заниматься, в конечном итоге большинство таких 
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людей, возможно, будет испытывать как краткосрочные, так и 

долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, 

бессонницу и эмоциональное истощение. А в чем секрет здоровой и долгой 

жизни? Все верно, ее основами являются полноценное питание и спорт. Для 

этого и нужно всегда быть в движении и питаться правильно. Сейчас, когда 

у нас есть тонна свободного времени, нам стоит проводить этот досуг с 

пользой. Если благодаря книгам, онлайн курсам и движению волонтеров мы 

развиваем наши личностные качества и расширяем свой кругозор, то спорт 

обеспечивает нам здоровое тело и здоровый дух. В такое время мы должны 

заниматься именно саморазвитием. 

        В XXI веке можно решить любую проблему и даже предотвратить 

пандемию коронавирусной инфекции. Наблюдая за научно-техническим 

прогрессом, в одном можно быть уверенным: рано или поздно практически 

все сферы жизни человека будут автоматизированы. Даже сейчас онлайн 

обучение показало нам, насколько продвинулись технологии. Мы можем 

обучаться, не выходя из дома. Такая форма обучения позволяет нам 

защитить самих себя и других окружающих нас людей от распространения 

заболевания. Для обеспечения всех учащихся необходимым оборудованием 

наша школа, например, предоставила ноутбуки. Глядя на то, как все в нашей 

жизни окружено разного рода технологиями и гаджетами, можно заметить 

существенную разницу жизни в прошлом столетии и сейчас. Если у наших 

родителей в свое время не было даже и интернета, то сейчас 60% населения, 

а это около 4,5 миллиарда человек, используют интернет. Он проникает во 

все сферы человеческой жизни и становится ее неотъемлемой частью. 

Дистанционное обучение, несомненно, показало наш уровень владения 

ИКТ. 

       За целый год, проведенный в режиме самоизоляции, я в конце концов 

смог понять, что мне нужно делать для достижения своих целей и для 

развития себя как личности: я начал действовать. Осознание важности 
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полезного времяпрепровождения дало значительный толчок к 

совершенству. А дистанционное обучение наглядно показало, насколько 

быстро человек может адаптироваться к новым условиям жизни. И 

интернет, использующийся во многих областях человеческой деятельности, 

разумеется, в очередной раз доказал свою значимость: весь мир у нас как на 

ладони. Приятно осознавать, что мы не одни в этом пространстве: люди 

мира протянули друг другу руки через совместные проекты. Хотя карантин 

и создал массу финансовых и социальных проблем, он дал шанс познать 

себя. В этом и заключается мое невероятное открытие: онлайн обучение 

открыло мне глаза на невообразимые возможности человека.  

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И Я: МОЁ НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Қаратаева Жазира, 10 С 

НИШ ФМН г. Нур-Султан 

        Каждый из нас понес немалые потери и ощутил на себе стресс от 

злободневного коронавируса. В то время как человечество пыталось 

сконструировать новые социальные правила для граждан, проблема 

образования стала острой задачей и испытанием для людей по причине 

неготовности мира к резкой смене обстановки. Все ученики, студенты и 

учителя перешли на дистанционное обучение, однако, если кто-то сразу 

привык к такому формату, всегда были и те, кто так и до сих пор не смог 

отойти от традиционного метода образования. И уже можно смело заявить, 

что дистанционное обучение – рай для интровертов, пытка для 

экстравертных личностей. 

      Лично для меня онлайн обучение стало невероятным открытием, неким 

прогрессом в сфере саморегулирования деятельности, тайм-менеджмента и 

различных форм работы.  
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        В первую очередь, хотелось бы отметить платформу, на которой 

работает сеть НИШ – Microsoft Teams. Благодаря этой платформе 

проходили и проходят уроки, кураторские часы и даются задания, которые 

нам нужно выполнять и даже устанавливаются сроки окончания времени на 

выполнение, что было в первые дни запуска образовательной платформы 

удивительно. По разным причинам было сложно привыкнуть к такому, 

потому что в обычной жизни задания не имеют определенного срока по 

часам и минутам. Рельеф давления между офлайн и онлайн обучением был 

заметен с первого дня учебы. Однако несмотря на все трудности и, 

анализируя все нововведения от корки до корки, было достаточно легко 

подстроить под себя порядок дня и учебы. У меня появились свои 

«хитрости», благодаря чему я смогла без шума и гама влиться в 

виртуальный мир образования.  

        Как мы знаем из уроков истории, дистанционное обучение придумали 

еще 1874 году в университете штата Иллинойс, а дальше оно 

распространилось по всему миру. Поскольку требовалось проводить 

занятия из дома, это стало регенерацией данного типа обучения. Чем оно 

было полезно? Тем, что для всех оно стало своего рода «ренессансом» в 

нахождении альтернативных путей решения и импровизации.  

        Во-первых, вопрос стоял о самом важном – о здоровье и успеваемости. 

Долгое нахождение перед компьютером негативно воздействует на 

организм, что, несомненно, очень вредно для подросткового здоровья. 

После нескольких часов учебы нужно было готовить порой объемные 

домашние задания, которые также выполнялись перед экраном компьютера. 

«Неужели нельзя совместить все дела, находясь дома?» – задавалась я этим 

вопросом каждый день. Специально для этого я смогла выработать метод 

1:2:2:2, появившийся благодаря полному синтезу моего дня. Смысл метода 

заключается в том, что час после завершения учебного дня уходит на отдых, 

затем 2 часа на повторение изученного материала, 2 часа на спорт, а также 
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домашние дела и еще 2 часа на выполнение домашней работы. Данный 

метод, по моему совету, помог не только мне, но и моим друзьям, которые 

не могли справиться с самоорганизацией дня. Во-вторых, была задача 

успеть по всем дедлайнам, которые порой не совпадали с моим режимом 

дня. Я уверена, что такая проблема существовала практически у всех 

учеников, и каждый из нас порой чувствовал эмоциональное выгорание, 

которое вызывало тревожность, переходящую в страх, разочарование или 

лень. Невозможно одновременно делать несколько задач, поэтому, чтобы 

сохранить стабильность морального здоровья, важно помнить, что человек 

– это существо с миллиардным количеством особенностей как и 

физических, так и ментальных. Порой мне было невероятно трудно 

справляться со всеми задачами синхронно, впоследствии чего наступал 

кризис учебной мотивации.  Естественно, это сопровождалось ленью, что 

означало появление прокрастинации. Поначалу я винила себя в отсутствии 

силы воли, пока не поняла, что это лишь было сигналом от моего организма 

на такой сильный стресс. Как говорится, без худа нет добра. Необходимо 

было найти выход из этой ситуации, и тут появился очередной просвет в 

психологии дистанционного обучения. «Нужно всё делать, не откладывая 

на потом» – таков мой девиз по сегодняшний день. Как я и упомянула, 

нереально выполнять все задачи одновременно, поэтому суть девиза в том, 

чтобы мы не начинали другое дело, не закончив существующее, а главное, 

своевременно. Таким образом, мы не только сохраним наш позитивный 

настрой, но и потенциально увеличим возможность управления всеми 

заданиями и сроками. Данный метод стал мантрой действий, при которых у 

вас не будет застоев в учебной деятельности.  

        И последнее моё невероятное открытие, в то же время немаловажное, 

— это сотрудничество и коммуникация с одноклассниками и учителями. 

Хоть и онлайн обучение представляет собой дистанционное общение, никто 

не отменял групповые работы и работы в парах. Согласитесь, обсуждение 

проектов и заданий виртуально кажется не таким уж серьезным, нежели в 
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жизни. Несмотря на это, нам нужно было относиться с полной 

сосредоточенностью к работе, ибо это важная часть образования. К счастью, 

платформа Teams имела функцию личных чатов и каналов, на которых мы 

спокойно могли обсуждать всю совместную деятельность. В целях 

сохранения субординации и позитивного настроя я решила, что стоит 

придумать несколько правил для новой формы работы в командах. Первое, 

поскольку мы не можем сами ставить задания и дедлайны, я подумала о 

возможности сроков лично для себя. Отмечать определенный день для 

окончания своей части работы и приступить к следующему этапу – стал 

основным принципом удачного командного дела. Формирование 

командного духа позволило не только улучшить навыки по успеваемости, 

но и развить коммуникабельность среди моих одногруппников. Все три 

метода помогли мне полностью освоиться в онлайн формате учебы, причем 

безболезненно и без стресса. 

         Суммируя вышесказанное, что же я открыла для себя во время онлайн 

обучения? Дистанционное обучение стало невероятным открытием моих 

разносторонних способностей, о которых я и не подозревала. Я считаю, что 

каждый мой сверстник благодаря онлайн формату открыл в себе новые 

горизонты и цели на пути познания, которые ранее казались им 

недостижимыми. 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И Я: МОЁ НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Рахимжанов Иманали, 10 А 

НИШ ФМН г. Нур-Султан 

       Как мы знаем, 2020 год был полон сюрпризов для всех жителей 

Земли, и порой печальных. Прошедший год запомнился человечеству 

следующими событиями: многие крупные компании потеряли 

миллиарды долларов; имелись факты нападения и сжигания 5G вышек; 
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шли массовые погромы в США после убийства полицейскими 

афроамериканца Джорджа Флойда; выборы президентов в Белоруссии и 

других странах, распространился по миру опаснейший вирус COVID-19. 

Все это, безусловно, повлияло на качество нашей жизни. Этот 

промежуток времени мы будем, наверняка, рассказывать нашим внукам, 

вспоминая, насколько трудно было потерять близких и родных, 

сохранить работу, зарабатывать деньги на пропитание, а для подростков 

и молодежи выстроить обучение в совершенно новом формате. Тем не 

менее, с точки зрения учащихся и студентов,  2020 год открыл для многих 

из них абсолютно новый взгляд, перспективы и креативный подход к 

обучению. В своей статье я поделюсь с невероятными открытиями и 

плюсами онлайн обучения, также почему оно является альтернативно 

хорошим решением, на который все-таки стоит обратить своё внимание, 

особенно той части взрослого населения, которая до сих пор противится 

ему. 

       Гуманная цена и экономия – первое моё открытие в пользу онлайн 

обучения. Онлайн обучение обычно дешевле, чем офлайн. Не все люди 

могут так спокойно позволить себе записаться на какие-то курсы, 

учитывая трудную финансовую ситуацию после пандемии. Именно 

поэтому онлайн курсы являются хорошим выбором для нас. Например, 

цена на курсы языковой школы LTC - 34000тг офлайн, а онлайн  - 28900тг.  

Кроме того, онлайн курсы также помогают понять человеку: нравится ли 

ему выбранный курс, при этом не бьёт так сильно по карману. Такие 

ведущие американские университеты как MIT предлагают все материалы 

онлайн курса без каких-либо затрат. Бесплатные курсы обычно не идут с 

сертификатом об окончании, но они все равно более чем полезны стали 

для меня, так как я уже сегодня хочу определиться со своим 

профессиональным направлением в жизни. Не правда ли, идеальный 

вариант для студентов и выпускников школ, которые скоро будут решать, 

в какой сфере науки в дальнейшем они хотят двигаться? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0
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       Второй плюс онлайн обучения – комфорт и независимость от 

геолокации. Вы можете, как и я, забыть о том, что придется сидеть в 

неудобных креслах часами, таскать на спине рюкзак, полный книжек и 

тетрадей, и тратить свое время на общественный транспорт, при этом, 

боясь заразиться коронавирусом,  или искать деньги на покупку бензина 

для автомашины. Все эти неудобства и трудности исчезли с переходом на 

онлайн обучение – ведь все лекции и уроки проходят на онлайн 

платформах, так что у нас есть легкий доступ к ним. Также не стоит 

забывать, что вам не придется рано вставать, то есть можно будет решить 

проблему с недосыпом. Плюс к этому, можно спокойно сидеть на уроках 

в свободной одежде без обязательного и, порой, неудобного дресс-кода. 

Такого рода преимущества можно продолжать перечислять до 

бесконечности, но не стоит, друзья, расслабляться, ища комфорта во всем 

этом, иногда это может отрицательно сказаться на вашей успеваемости в 

учебе. 

       Гибкое и свободное расписание – еще одно невероятное открытие. 

В наше время очень приятно, когда графики хобби, дополнительной 

подработки и т.д. подстраиваются под тебя или оставляют достаточно 

свободного времени. Это связано с тем, что у молодежи также имеется 

основная работа или подработка, под которую обязательно надо 

подстраивать свое расписание дня. Иногда хочется, чтобы твое 

образование происходило тогда, когда тебе удобно и нужно, не мешая 

твоему привычному графику. С этой задачей отлично справляется формат 

онлайн обучения. Человек, записавшийся на онлайн курсы, сам может 

выбрать, в какое время ему учиться. Например, ученики нашей школы 

имеют сокращенное расписание занятий и, если они отсутствовали на 

уроке по некоторым причинам, то легко могут пересмотреть его запись. 

Одним словом, онлайн обучение позволяет изучать материал в 

комфортные для тебя время и месте. 
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      Доступность информации – следующая фишка. Вы можете выбрать 

программу обучения и в традиционном режиме, но зачастую это будет 

связано с поездками в другое место, частыми переездами, проживанием в 

абсолютно неизвестном для вас месте. Информация и знания, которые вы 

получили в ходе всего этого, разумеется, бесценны. Однако вы можете 

забыть их со временем. Что же с этим делать? Пройти этот курс онлайн, 

конечно же. Университеты предоставляют студентам как бесплатные, так 

и платные курсы. Что меня лично поражает в онлайн курсах, так это 

разнообразие изучаемых тем. После завершения курса мы скачиваем 

материал на свой ПК и …О, чудо! – приобретенные знания навсегда 

останутся с нами. Не стоит забывать и про интернет, имеющий  ответы на 

все волнующие и насущные вопросы. Неважно, где мы живем и что хотим 

изучать, – всегда можно найти подходящий курс или даже программу 

получения ученой степени, не выходя из дома. Удобно, согласитесь?! 

      Пятое моё открытие – получение квалификации и, возможно, 

грамоты об окончании обучения. Если вы думаете, что онлайн курсы 

являются более плохим решением в плане надежности знаний, то спешу 

вас разубедить. Зачастую онлайн курсы создаются людьми, которые 

заняты в какой-либо сфере науки не один десяток лет. Они имеют не 

только теоретические знания как преподаватели в школах и 

университетах, а также и практические. Это означает, что создатель 

курсов знает, по каким критериям человека будут брать на работу, какими 

знаниями и навыками он обязательно должен обладать. Одним словом, 

получаем от коуча опыт настоящего специалиста в своем деле. А для 

подтверждения своей состоятельности и компетентности некоторые 

онлайн университеты приглашают ведущих ученых с мировым именем 

для чтения лекций и имеют свои грамоты, которые на сегодняшний день 

признаны учеными. Например, грамоты онлайн университет Skillbox, 

Geekbrains. Также в качестве аргумента могу привести встречи наших 
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учащихся в сети НИШ с учеными Казахстана и зарубежья в процессе 

реализации проекта «Ученый четверг».  

      Таким образом, можно заметить, что онлайн обучение имеет свои 

уникальные преимущества по сравнению с офлайн. Конечно, не все так 

гладко. В жизни нет ничего идеального, максимум только приближенное 

к нему. Вот таким-то и является онлайн обучение, которое открывает 

абсолютно новые возможности и перспективы ученикам, легко 

адаптирующимся к изменениям и готовым извлекать из нее пользу, а 

порой и выгоду для себя. Удачи нам всем на этом пути! 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И Я: МОЁ НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Талгат  Тамир, 10 В 

НИШ МШ г. Нур-Султан 

 

       Самая высокая степень человеческой мудрости – это умение 

приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки 

внешним угрозам. 

Даниель Дефо 

 

С началом мировой пандемии коронавируса, последний год стал 

настоящим испытанием для всего человечества и затронул множество 

социальных сфер, которые в свою очередь претерпели значительные 

структурные изменения. К примеру, образовательные программы и методы 

обучения в школах по всему миру подверглись корректировке, ученики и 

учителя перенеслись в онлайн пространство для продолжения учебного 

процесса, а методы проведения занятий в таком формате продолжают 

меняться и совершенствоваться в зависимости от положительных и 

отрицательных сторон нововведённой программы. На мой взгляд, несмотря 

на минусы удалённого обучения как ограничение в ведении живого диалога 
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и частичное понижение эффективности работы, оно имело положительное 

влияние на компьютерную грамотность учеников и учителей, а также, в 

моём случае, способствовало развитию самостоятельности и 

самоорганизации. Лично для меня, это стало необычным опытом, и 

удалённое обучение для меня сопряженно с множеством открытий и новых 

возможностей. 

Стоит признать, что качество образования зависит от бесконечного 

множества факторов, влияющих на его эффективность и доступность, что 

свидетельствует о том, что любая образовательная программа имеет 

потенциал стать успешной в случае соответствия современным тенденциям 

и требованиям масс. По этой же причине мы до недавних пор 

придерживались модели традиционного обучения: определенный круг лиц 

собирается в аудитории или кабинете для проведения лекций или 

семинарских занятий. Учебный процесс иногда представляет собой монолог 

учителя, в случае, если это лекция, или же дискуссию, презентацию мыслей, 

идей и позиций учащихся, в случае, если это практическое занятие. В такой 

среде обучения темп урока подбирается интуитивно, в зависимости от 

ощущений учителя. Ему легче анализировать успеваемость учеников, 

учитывая их активность в процессе урока, нежели чем сейчас, когда учитель 

не может определить, записывает ли ученик в тетрадь заметки и получается 

ли у педагога изложить мысль так, чтобы ученики уловили его идею или же 

сконцентрированы ли они на уроке вовсе. Это явление стало для меня 

самым первым открытием: я удивился важности невербальной 

коммуникации в условиях прямого взаимодействия и был поражён 

насколько это влияет на взаимодействие преподавателя и студента. 

Моим вторым, не менее важным, наблюдением стало всеобщее 

развитие навыков работы в онлайн пространстве, а также его видимое 

превосходство в концепции обмена информации между учениками и 

преподавателями, не только в рамках школьных занятий, но и в обучении в 

других образовательных учреждениях. В процессе работы с источниками 
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информации учителям доступно большее количество разных ресурсов для 

предоставления ученикам. Знания, получаемые учениками, не 

ограничиваются учебником или конспектом, записанным в тетрадь. На мой 

взгляд, это огромный плюс, потому что мы не только вольны использовать 

любые ресурсы, а также тренируемся выявлять достоверные и релевантные 

источники из этого бесконечного множества. Кроме работы с источниками 

хотелось бы отметить доступность обучения и прохождения курсов в других 

интересующих учреждениях. Онлайн семинары, конференции и 

дополнительные уроки по внеклассным темам стали ещё доступнее, а 

главное, чаще всего бесплатными из-за легкости проведения. Я посетил 

несколько онлайн конференций о поступлении в заграничные ВУЗы и даже 

записался на тренинг, где успешные бизнесмены страны делились своим 

опытом, и могу свидетельствовать о том, насколько это просто и быстро в 

наше время, что явно не может не радовать. 

На мой взгляд, организованное, грамотно спланированное и хорошо 

скоординированное дистанционное обучение ничем не уступает очному. 

Оно способствует повышению качеству получаемых знаний, пробуждает 

интерес в учениках и улучшает усваиваемость материала, но только при 

условии качественного подхода, интернет соединения и технической 

подготовки учителей. В будущем мы сможем возвести эти параметры в 

Абсолют, а до тех пор будем учиться, ошибаться и исправляться. 

 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ И Я: МОЁ НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ 

 

Туреханова Ажар, 9 F 

НИШ ФМН г. Тараз 

 

 «Саморазвитие – это путь, который ведет вас к счастливой и здоровой 

жизни», – гласит Википедия. В период пандемии, вошедшей в современную 
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жизнь внезапно, каждый из нас решил  выйти из сложившейся ситуации по-

своему. Одни уехали за город, а другие и вовсе в далёкие страны,  третьи 

просто приспособились к нынешней ситуации, а остальные придумывали 

новые способы работы и учебы, записывали идеи и сами создавали условия, 

под которые подстраивались другие. Чего же достигла я за время карантина? 

Что выбрала: прокрастинацию или продуктивность? Какие выводы сделала 

для себя? А самое главное, как онлайн обучение повлияло на меня? 

Нынешняя ситуация перевернула нашу жизнь вверх дном. Произошли 

глобальные изменения. Во время пандемии экономика многих стран 

пошатнулась, крупный и малый бизнес понес огромные убытки. Многие за 

время пандемии потеряли близких… Самоизоляция сильно отразилась на 

ментальном здоровье и психологическом состоянии людей. Если быть 

честной, когда одноклассники вели здоровый образ жизни, усердно 

учились, поддерживали собственный иммунитет, занимались спортом и 

личностным ростом, то я просто деградировала. Меня не интересовали 

вопросы развития, обучения и «забота о себе», о которых в последнее время 

так много говорят в социальных сетях. Я ждала того самого момента, 

знакомого по мотивационным фильмам, где главный герой обретает 

вдохновение для саморазвития. Я часто задавалась вопросами: «Когда и как 

я узнаю, что этот момент настал? Настанет ли этот момент? А может, это 

просто миф и мне самой нужно начать что-то делать?» Я садилась за 

ноутбук, чтобы поискать статьи о саморазвитии, почитать в социальных 

сетях посты людей, занимающихся самообучением и личностным ростом. 

Мне очень хотелось быть похожей на главного героя кого-нибудь 

американского фильма. Но все мои действия были безрезультатны. Я не 

могла найти идеальный для себя распорядок дня. Увлеклась  упражнениями 

на развитие гибкости, но очень быстро потеряла к ним интерес. Иногда мои 

действия огорчали и расстраивали меня, это отражалось на моем обучении, 

на концентрации внимания на уроках и, конечно же, на моих оценках.  



 38 

Втянувшись в онлайн обучение,  я вдруг стала замечать, как  

постепенно меняюсь: начала самостоятельно  интересоваться разными 

книгами, терминами, сайтами для изучения английского языка. А главное -  

научилась рационально использовать своё время. Если раньше, готовясь к 

урокам, я часто сидела допоздна; работая за ноутбуком, пренебрегала 

перерывами, то теперь я не трачу время на пустое времяпрепровождение и 

делаю десятиминутный перерыв во время выполнения домашних заданий.    

Читая дополнительную литературу, я поймала себя на мысли, что я 

покупаю билет в один конец, сажусь на поезд, который отправится в 

неизвестное мне направление, и вот-вот начнется мое путешествие в 

неизведанный мир. Во время этого «путешествия»  я пришла к мысли: «А 

что если люди, которые ищут себя и свое место в этом мире, и вовсе не 

теряли себя, может, просто мы перестали прислушиваться к себе, 

отвернулись от себя, как от далекого и родного «друга детства». И вот мои 

советы тем,  кто потерял своего «давнего друга»: 

1. Ваше убеждение в собственной несостоятельности не имеет никакого 

реального основания.  

2. Прислушивайтесь к себе, примите свои эмоции и будьте искренними с 

собой.  

3. Запаситесь терпением, начните доверять себе и наслаждайтесь 

процессом развития. 

Онлайн обучение открыло для меня “lifelong learning”, что с 

английского переводиться как «непрерывное обучение». Это процесс, цель 

которого сделать обучение частью жизни и дать возможность влюбиться в 

знания, освоить навыки из различных сфер деятельности. Наше обучение 

идёт непрерывно, даже когда мы листаем ленту в Instagram. Наш мозг 

воспринимает любую информацию одинаково, и неважно, физика это или 

просто песня. Если вам по душе обучение в течение всей жизни, то вот вам 

ещё несколько советов: 
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1. Подружитесь с микрообучением.  Это обучение новому за краткое 

время, но каждый день. Вы можете применять разные форматы обучения, к 

примеру: фильмы, подкасты, книги, образовательные сайты и каналы в 

социальных сетях. С помощью микрообучения вы сможете легко расширить 

кругозор. 

2. Учись на ошибках – банально, не правда ли? Мы действительно 

учимся на ошибках. Ошибаться можно по-разному: завалить экзамен, 

упасть с велосипеда, не тем цветом закрасить картину. Именно ошибки 

делают нас сильнее. 

3. Фиксируйте информацию. Записывайте перед сном, что вы узнали за 

сегодня, а если выучили новый термин, зафиксируйте его в заметках на 

телефоне. 

К какому выводу пришла, обучаясь дистанционно? Я многое узнала о 

себе, раскрыла скрытые в себе таланты и нашла идеальный формат для 

саморазвития, улучшила свою успеваемость и стала проще смотреть на 

вещи. Благодаря пробам и ошибкам, я смогла преодолеть сложные 

ситуации, выйти на новый уровень развития. Открыла для себя мир, 

хозяйкой которого являюсь только я. Правда, еще не научилась им в полной 

мере управлять, но все это ждет меня впереди.  

Смело шагайте вперед. Это ваш путь, и вы должны проделать его сами. 

Если действительно отважитесь на это путешествие, то знайте, оно будет 

ярким и незабываемым.  
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

ONLINE LEARNING AND ME: MY INCREDIBLE DISCOVERY 

Amina Baktiyarova, 11 C 

NIS of Chemistry and Biology in Oskemen 

 

        “Learning is limitless”. These words of wisdom are like a permanent scar 

left on my soul by the whip of an unexpected horseman riding on an unknown 

beast. Although it came out of nowhere and was not really desired, I will 

remember it forever. Such kinds of scars were put on everyone in 2020 and, like 

all scars, are unique for each person. However, unlike usual blemishes, these serve 

as reminders of something that has immense significance. For some individuals, 

they are marks of growth because the pandemic forced them to grow up faster 

than was expected. For others, they are marks of freedom because these people 

spent the year fighting for peace. For me, these are marks of knowledge because 

I learned that education has no borders. The world is your teacher and you are free 

to study anything you want. During the beginning of the quarantine, everyone 

seemed to finally acknowledge the importance of the Internet and of the great 

number of opportunities it offers. Majority of educational platforms gave access 

to thousands of free online courses for anyone and a lot of electronic books were 

available free of charge. Many non-profits and volunteering organizations took 

the responsibility of teaching children from less fortunate families. All of this, of 

course, had a huge impact on eager youth. They had time to read, to listen, to 

watch, and to analyze everything that was happening around them. Eventually, 

enthusiastic students in all parts of the world came up with new, brilliant ideas 

because it was important to not stand still in this historical situation and to utilize 

the technologies at their fullest. They became the masters of the online era, I 

would say, because their innovativeness and flexibility are astonishing. For 

example, aspiring students of NIS Oskemen launched a discussion club called 

“NIS Polemics” which enabled teenagers to discuss various exciting topics. The 

Instagram account of the club is unbelievably colorful and incredible. They know 
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exactly how to use modern technologies and online tools to present information 

in an interesting way. They gave a fresh start to the clubs’ movement of the school, 

motivating others to follow their example. Now, we have a bunch of new clubs 

for everyone to join. The opportunities became truly unbounded. Whether a 

student is interested in coding, psychology, languages, literature, or ecology, they 

are always welcome in the amicable online communities of NIS students. 

      Another thing I realized is that anything and anyone can become your teacher 

if you are willing to become their student. As beauty is in the eye of the beholder, 

knowledge is in the mind of the scholar. It is a question of whether the perceiver 

wants to learn something from the thing they are perceiving. Be it an experience, 

a book, a bird, a poem, or even a leaf fallen from a tree, it has an obscure potential 

to teach. 

The frail wings of the newborn bird could not lift it off the ground. 

The little bird did not believe someday it will reach the clouds. 

But one day it did! and when the moment came to pass 

The little bird thought, “Wings never strengthen fast”. 

 

      This short poem written by me shows that it was my conscious decision to 

learn about patience from a bird. Some other person could have seen just a bird, 

but I saw a lesson about the importance of trusting the time. You can go outside 

and learn patience from the birds or you can read the poem and learn the same 

thing from it. You just need to have a desire. To give an example, I chose to devote 

most of my time during the quarantine to studying English literature and creative 

writing. I can proudly say that Emily Dickinson is my teacher. The soul of this 

American poet who passed away centuries ago is immortal because it dwells in 

her poems. And the poems will never vanish, for they are the never-ending songs 

of her students – her readers and admirers. The everlasting soul of the poet teaches 

us that poetry can be full of beauty and peculiarity. Poetry, like education, is 

boundless.  

Although the pandemic hit many of us hard, we were able to make symbols 

out of scars. Some scars took a form of loudness and became the symbol of liberty, 

others took a form of development and became the symbol of maturity. Hopefully, 
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my scar in the form of wisdom may be a symbol of eternal thirst for knowledge. 

“Learning is limitless.” Sense the infinitude of cognition and let the world be your 

teacher. 

 

ONLINE LEARNING AND ME: MY INCREDIBLE DISCOVERY 

Aray Mukusheva, 11 C 

NIS of Chemistry and Biology in Oskemen 

 

 Various fields of technology are developing by an alarming rate and these 

intensive improvements could adjust different areas of humanity’s life. Thanks to 

advanced technology and a quick access to World Wide Web, people from 

different age categories got an enormous opportunity to face a bunch of incredible 

experiences. However, it is students, who were faced with a remarkable discovery 

as online learning, which was able to make significant changes not only in the 

education system, but also in their personal lives. Online learning is the method 

of examining without having to physically going to classes or lectures, rapidly 

being able to get necessary information by means of the web through the laptops 

or smart phones that everybody carries in a pocket. 

 The year 2020 has played a huge role in the transition from the traditional 

format of education to a completely different type in Kazakhstan and acted like a 

cross-bridge. Due to this, it is not a secret that this period could become an 

unforgettable event for all students. If there were no pandemic associated with the 

ultra-fast spread of terrible covid-19 virus and frightening diseases, the likelihood 

of switching to distance learning would be negligible. Unfortunately, although 

both the quarantine and this virus had disastrous consequences as an instant 

infection of people and their suffering, distance learning has become a very 

influential and extraordinary recollection with a great number of positive effects. 

However, in several developed countries such as UK, Unites States and other 

European powers, online studying was a common system of gaining education 

even before the world pandemic took place, owing to lots of recognized merits of 

it. 
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 The first and one of the most significant reasons why students 

wholeheartedly do appreciate online learning is its availability. Needless to say, 

that independence from the geographical and temporal position of the student 

allows not limiting themselves in vital educational needs. This opportunity is 

extremely important especially for students of Nazarbayev Intellectual schools. 

For example, there are a lot of students who live very far from the school and 

these circumstances created noticeable inconvenience to them. A few years ago, 

students suffered greatly to get to their cherished schools as well as it was 

considered very difficult to reach destination through so many kilometers. Taking 

all the difficulties into account, concerned about the conditions and health of the 

students, NIS network was able to provide students with a bright, cozy and 

perfectly equipped hostel inside the school itself in the belief that this decision 

would help teenagers to escape all the problems. Nevertheless, despite the relief 

of many strict conditions, students who live in distant villages, other cities or 

housing estates are faced with new mental troubles such as longing for family and 

home. This sometimes interfered with their concentration and harmed their 

consciousness, damaging the level of attention span. Such problems could easily 

be mitigated with the help of distance learning, as now all the students are 

studying and spending an academic year at homes, close to loved relatives and 

parents. Moreover, online lessons are held in two formats — either a pre-recorded 

video tutorial or a live webinar. Live broadcasts are no different from the usual 

offline meetings as we can see the teacher and the presentation, ask questions, and 

communicate with classmates. It persuades us that distance learning has enough 

power to worthily replace the traditional system of education. 

 Furthermore, Distance education provides an opportunity to get a good 

level of knowledge without severe financial costs. Although distance parents are 

still required to have certain investments for the purchase of a computer and 

payment for the Internet, these are necessary without taking online training into 

account. Moreover, our enlightened school fully gives a guarantee to ensure 

needed educational items, including laptops or tablets for students. Thanks to 
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distance studying, our family could save some money spent on the road and school 

uniforms, hence direct these savings in the right way. Thoroughly contemplating, 

we came up with decision to purchase a new laptop, which is a vital item even 

during offline learning as this electronic device is used as an electronic textbook 

on a daily basis.  

       The cause why I adore distance learning the most is having a lot of free time. 

As it has been mentioned previously, online learning provides us with an 

opportunity to save the time spent on trip to school. Consequently, students are 

not supposed to wake up too early in the mornings, thus avoiding several health 

issues as insomnia and fatigue. Furthermore, the merits of staying home for a 

longer time are definitely beyond belief, because students now are able to 

distribute time so that there is enough time for hobbies or other useful activities. 

If a student is quite slow on the uptake and perceives information through hardly 

swatting up, he or she can become involved in guesswork after the lessons to 

understand the materials; teacher’s help also can be ensured if necessary. If there 

is a reverse situation, some students can spend their leisure time on recreational 

purposes like doing sport, watching movies, or hanging out with friends, while 

other types might have astonishingly great brainwaves or a sudden blip of 

inspiration, directing it towards arts. For instance, I am taught to complete all my 

homework quickly after the online lessons and spend the remaining time on 

painting or poetry compositions. It makes me relaxed, and I receive a bunch of 

fascination emotions that are beyond description. 

 On balance, incredible development of technology could provide people 

with a major number of facilities. However, distance learning could be placed on 

the top of all the best experiences that students are managed to possess. This 

regime of gaining knowledge did not allow the difficult situation in the world as 

a pandemic to have harmful effects on the quality of students ' education, but 

rather provided them with many plausible sides such as big availability, financial 

support, strengthened health and more free time. 




