
ЗЕРТТЕУ САБАҚТАРЫН ӚЗАРА 

ТАЛДАУДЫҢ МҦҒАЛІМНІҢ 

КӘСІБИ РЕФЛЕКСИЯ 

ЖҤРГІЗУІНЕ ӘСЕРІ 

 

Мақсаты:Мҧғалімдердің кәсіби 
рефлексиясы арқылы практикалық 

жҧмыстарды ҧйымдастырудағы белгілі 
бір  кедергілерді шешу жолдарын 

қарастыру 

 



ЗЕРТТЕУ СҰРАҚТАРЫ 

• Оқыту ҥдерісінде кіргізілген ӛзгерістерді 

ӛңдеу тәсілдерін мҧғалімдер тҥсіне ала ма? 

• Оқу ҥдерісінде жҥріп жатқан ӛзгерістерді 

оқушылар сезіне ме? 

• Ҧстаздың педагогикалық шеберлігін 

басқаруының сапалы болуына кәсіби 

рефлексияның кӛмегі бар ма? 



БАСТАПҚЫ ӘДЕБИЕТКЕ 

ШОЛУ 
 Рефлексия концепциясы  (Декарт Р, Локк 

Дж., Кант И.) 

  Рефлексивті ҥдерістің негізгі кезеңдері 

(Pring, 2010) 

 Іс әрекеттің тиімділігін жақсарту ҥшін 

білімді трансформациялау (Марго Браун, 

Хэзэ Фрай, Стефани Маршалл, 1999) 

 Тәжірибеге сҥйене оқыту негізі (Kolb,1984) 

 



ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

Сауалнамалар 

 Бақылаулар 

 Сҧхбат 

 Рефлексиялық талдау 

 Қатысушылар – мұғалімдер, оқушылар 

 Фокустық топтар: 1-эксперт, 2- модератор,  

3-мұғалім, 1-стажер мұғалім 
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Kyriacou мен Švec, 2005 



Рефлексивті ҥдерістің  

негізгі кезеңдері 

РЕФЛЕКСИЯ 
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ТҤРТКІ  

СҦРАҚТАР 

        САБАҚ  

ЖОСПАРЫНДАҒЫ  

    КЕРІ БАЙЛАНЫС 

Pring, 2010 



Оқыту ҥдерісіне кіргізілген ӛзгерістерді 

ӛңдеу тәсілдерін мҧғалімдер тҥсіне ала ма? 

 
Талданған сҧрақ 1-ші  деңгей 2-ші деңгей 3-ші   

Зертханалық 

жұмысты екі рет 

тексеру қаншалықты 

маңызды? 

Зертханалық жұмыс 

парағына жазбаша кері 

байланыс беру арқылы 

оқушылардың парақты 

рәсімдеу дағдыларын 

жетілдіруді болжайды 

Уақыт 

тапшылығынан бұл 

мәселені шеше 

алмауымыз мүмкін 

деп болжайды 

Мәселе жұмыс істеу 

барысында не «оң» 

не «теріске» 

шешіледі, 

сондықтан бастап 

көрейік 

7-ші сыныптан бастап 

айнымалыларды беру 

қажет пе? 

Мектеп бітірушілердің 

соңғы қорытындысымен 

байланыстырып, 

практикалық алғашқы 

дағдыларды бірден 

қалыптастырудың маңызын 

талдайды 

Оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне 

қарай 

айнымалыларды 

анықтау ауыр, 

білімдері жетпейді. 

Басқалардың 

пікіріне 

қосылатындар 

Бағалау 

критерийлерін 

сыртқы бетке 

орналастыру 

Мұғалімдер бағалау  критерийлерін бірінші бетке орналастыру маңызды 

деп тапты. 



Зертханалық парақ 



Сабақтан  кейін жүргізілген  

рефлексия қорытындысы 
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1-ші айналым 2-ші айналым 3-ші айналым 

Жоспарлау тақырыпты 

тиімді игеруге мҥмкіндік 

берді ме? 

Зерттеу парағына 

бағытталған қҧрылымды 

сақтадыңыз ба? 

Теориямен практиканың бір 

ізділігін қамтамасыз ете 

алдыңыз ба?  

Ӛзгерістер оқушының 

тақырыпты игеруіне кедергі 

келтірген жоқ па? 

Әр тҥрлі деңгейдегі 

оқушылар зерттеу парағын 

қалай қабылдады? 
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Нәтижелерді кесте және график тҥрінде 

белгілеудің маңыздылығы
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н талдау

7 сыныптар:  117 оқушы  

Оқу ҥдерісінде жҥріп жатқан 

ӛзгерістерді оқушылар сезіне ме? 

 



Оқушы жұмысына берілген 

рефлексия 

САПАЛЫ КЕРІ  

  БАЙЛАНЫС 

ӚЗІН-ӚЗІ РЕТТЕУ 



Ҧстаздың педагогикалық шеберлігін басқаруының 

сапалы болуына кәсіби рефлексияның кӛмегі бар 

ма?  
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1. Зерттеудегі ӛз іс-әрекетінің 

нәтижелерін талдау және сыни 

бағалау 

2. Зерттеу нысанын бақылауда нақты 

критерийлерді ажырата алу  және 

қосымша мағлҧматтарды байқау 

3. Зерттеу барысындағы туындаған 

ойлар мен шешімдерді, 

салыстырмалы тҥрде бҧрынғы 

қолданған оқыту тәсілдерінен, … 

4. Ӛзінің және ӛзге мҧғалімдердің 

ойларымен санаса отырып бірлесе 

атқарған жҧмыс, кәсіби дамуға әсері 

бар 

ЗЕРТТЕУ ҚАБІЛЕТІН РЕФЛЕКСИЯЛАУ ДЕҢГЕЙІ 

орта 

орта 

жақсы 

ӛте жақсы 



ЗЕРТТЕУ ҚАБІЛЕТІН РЕФЛЕКСИЯЛАУ 

ДЕҢГЕЙІ         (жалғасы) 
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ЗЕРТТЕУ ҚАБІЛЕТІН РЕФЛЕКСИЯЛАУ ДЕҢГЕЙІ 

орта 

орта 

жақсы 

ӛте жақсы 



КЕДЕРГІЛЕР  

• Уақыт  

• Жҧмыс кестесінің сәйкессіздігі 

• Ӛлшеу қҧралдарының болмауы 

 



Зерттеу қорытындысы 

 Зертханалық жҧмыс парағына енгізілген ӛзгерістер 
оқушының  нәтижелі білім алуына ықпал ететіндігі 
анықталды. 

 Мҧғалімдердің зертханалық жҧмыстарды жҥргізудегі іс-
әрекеттерін рефлексиялау жҧмыстары арқылы 
зертханалық парақ ҥлгісі жетілдірілді.  

 Мҧғалімдерде сабақ жоспарының соңына жазбаша 
рефлексия беру дағдысы қалыптасты. 

 Мҧғалімнің ӛз әрекетіне рефлексия жҥргізуінің оның 
кәсіби дамуына ықпалы болды. 

 

 

 



Зерттеу жҧмысының 

нәтижесі 

Кіріктірілген білім беру 

бағдарламасы бойынша 

зертханалық жҧмыстарды рәсімдеу 

парағы Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің  биология пәні 

мҧғалімдері тарпынан қолдау 

тауып, қолданысқа ҧсынылды. 

 


