
Педагогикалық шеберлік орталығы 

 біліктілікті арттыру бағдарламаларының оқыту 

нәтижесінің маңыздылығына  әсері 

Зерттеу таныстырылымы 



Зерттеу қырлары 

 

 

 

Балаларды 
оқыту 

нәтижелерінің 
маңыздылығын 

бағалауды 
зерттеу 

Нәтижелердің 
басым құндылығын 

бағалау 

Мұғалімдердің 
маңызды нәтижелерді  
құруда өз қабілеттерін 
рефлексивті бағалауы   

Мектеп әкімшілігінің 
және әдіскерлердің 
оқыту нәтижесінің 

маңыздылығын 
көре алуын бағалау 



Сыныптағы біздің жұмысымыздың нәтижесі 

Не маңызды? Не маңыздырақ? 

 

 

 

 Білім  
Мотивтер  

Аффектер 

Қабілетті 
жүзеге 
асыру 

Өзара қарым-
қатынасқа, 

қызметтестікке 
қабілет 



Сыныптағы біздің жұмысымыздың нәтижесі  

  

• «Оқушы сабақтан, оқудан, сыныпта болып жатқаннан ләззат алады, сабақта бақытты» 

 

• «Оқушы әлеуметтік ережелерді, мектеп ережесін, қарым- қатынас ережесін, тәртіп 

талаптарын  меңгереді және орындайды» 

 

• «Оқушы бағдарламадағы білімді , ақпаратты толық , нақты есте сақтайды және айта 

алады» 

 

• «Оқушыда сабақта оқығаны туралы сұрақ туындайды, нақты шындыққа 

қызығушылығы артады» 

 

• «Оқушы мұғаліммен диалогқа түсу қабілетін меңгереді,  оқу тақырыбы бойынша жауап 

құрады, көптің алдында  сөйлей алады» 

 

• «Оқушы топта құрдастарымен  бірлесе жұмыс жасау қабілетін меңгереді» 

 

• « Оқушы  пәнді оқудағы  жұмыс үдерісінде өз қабілетін, темпераментін,  мінезін 

көрсетеді және  өзін- өзі реттеуге үйренеді» 

 

• «Оқушы өз оқуының мақсатын , неге осы пәндерді оқу керектігін, олар неліктен 

маңызды екендігін түсінеді» 



Сыныпта мұғалім жұмысы нәтижесінің маңыздылығын бағалау 
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«Оқушы сабақтан, оқудан, сыныпта болып жатқаннан ләззат алады, 
сабақта бақытты» 

 

«Оқушы әлеуметтік ережелерді, мектеп ережесін, қарым- қатынас 
ережесін, тәртіп талаптарын  меңгереді және орындайды» 

 

«Оқушы бағдарламадағы білімді, ақпаратты толық , нақты есте 
сақтайды және айта алады» 

 

«Оқушыда сабақта оқығаны туралы сұрақ туындайды, нақты шындыққа 
қызығушылығы артады» 

 

«Оқушы мұғаліммен диалогқа түсу қабілетін меңгереді,  оқу тақырыбы 
бойынша жауап құрады, көптің алдында  сөйлей алады» 

 

«Оқушы топта құрдастарымен  бірлесе жұмыс жасау қабілетін 
меңгереді» 

 

«Оқушы  пәнді оқудағы  жұмыс үдерісінде өз қабілетін, темпераментін,  
мінезін көрсетеді және  өзін- өзі реттеуге үйренеді» 

 

«Оқушы өз оқуының мақсатын , неге осы пәндерді оқу керектігін, олар 
неліктен маңызды екендігін түсінеді» 

 

Енгізгеннен кейін Бағдарламаны енгізбес бұрын 



Мұғалімдердің  оқыту нәтижелеріне жетуде  өз қабілеттерін 

рефлексивті бағалауы   
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«Оқушыда сабақта оқығаны туралы сұрақ туындайды, нақты шындыққа 
қызығушылығы артады» 

«Оқушы сабақтан, оқудан, сыныпта болып жатқаннан ләззат алады, 
сабақта бақытты» 

«Оқушы әлеуметтік ережелерді, мектеп ережесін, қарым- қатынас 
ережесін, тәртіп талаптарын  меңгереді және орындайды» 

«Оқушы мұғаліммен диалогқа түсу қабілетін меңгереді,  оқу тақырыбы 
бойынша жауап құрады, көптің алдында  сөйлей алады» 

«Оқушы бағдарламадағы білімді, ақпаратты толық , нақты есте 
сақтайды және айта алады» 

«Оқушы топта құрдастарымен  бірлесе жұмыс жасау қабілетін 
меңгереді» 

«Оқушы өз оқуының мақсатын , неге осы пәндерді оқу керектігін, олар 
неліктен маңызды екендігін түсінеді» 

«Оқушы  пәнді оқудағы  жұмыс үдерісінде өз қабілетін, темпераментін,  
мінезін көрсетеді және  өзін- өзі реттеуге үйренеді» 
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ЕНГІЗГЕННЕН КЕЙІН ЕНГІЗГЕНГЕ ДЕЙІН 



Сыныптағы мұғалім жұмысының нәтижесі  әкімшіліктің, әдістемелік  

қызметтің бақылау және мониторингілеу  кезінде  қаншалықты 

назарында болады 
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«Оқушыда сабақта оқығаны туралы сұрақ туындайды, нақты шындыққа 
қызығушылығы артады» 

«Оқушы сабақтан, оқудан, сыныпта болып жатқаннан ләззат алады, 
сабақта бақытты» 

«Оқушы әлеуметтік ережелерді, мектеп ережесін, қарым- қатынас 
ережесін, тәртіп талаптарын  меңгереді және орындайды» 

«Оқушы мұғаліммен диалогқа түсу қабілетін меңгереді,  оқу тақырыбы 
бойынша жауап құрады, көптің алдында  сөйлей алады» 

«Оқушы бағдарламадағы білімді, ақпаратты толық , нақты есте 
сақтайды және айта алады» 

«Оқушы топта құрдастарымен  бірлесе жұмыс жасау қабілетін 
меңгереді» 

«Оқушы өз оқуының мақсатын , неге осы пәндерді оқу керектігін, олар 
неліктен маңызды екендігін түсінеді» 

«Оқушы  пәнді оқудағы  жұмыс үдерісінде өз қабілетін, темпераментін,  
мінезін көрсетеді және  өзін- өзі реттеуге үйренеді» 
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ЕНГІЗГЕННЕН КЕЙІН ЕНГІЗГЕНГЕ ДЕЙІН 



Обыдёнкина Лариса Валентиновна, п.ғ.к., Орал 

қаласындағы  педагогикалық шеберлік орталығы 

филиалының  директоры,.  

Odydenkina@cpm.kz 

risa-8@mail.ru 

+77071870707 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА  РАХМЕТ! 
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