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Өзектілігі

• Дайындығы жоғары деңгейдегі (қабілетті)
оқушылардың әлеуеті толық ашылмайды

• Үлгерімі төмен оқушылар «стандартты»
оқыту қарқынына ілесе алмайды.

• Әр оқушы бірегей.



Дифференциация – мәселені 
шешу жолы ма!?

Материал 
мен әдістеме

құру

Сабақ өткізу, 
Қалыптастыр
ушы бағалау

Қорытынды
мен сапаны

бағалау

Топтарды
айқындау

Неге?



Дифференциациялау Дараландыру Дербестендіру

• Бірдей оқу мақсаттары

• Оқушылардың бейімділігі
мен ерекшелігіне есепке
ала отырып жеке
топтардың оқуына
өзгерістер енгізу

• Бірдей оқу мақсаттары

• Әр оқушы жеке білім алу
қажеттілігіне байланысты өз
жылдамдығында материалмен
жұмыс істей алады

• Әр жеке оқушы үшін оқу
мақсаттары, мазмұны
және бақылау форматы
түрлі болуы мүмкін

• Оқыту нақты бір оқушының
қызығушылығын,
тәжірибесін, ұнататын
әдістері мен оқу қарқынын
ескере отырып құрылады

[Barbara Bray & Kathleen McCalskey (2014) Make Learning Personal]
[Sebba, Judy & Brown, Nick & Steward, Susan & Galton, Maurice & James, Mary 
(2007) An Investigation of Personalised Learning Approaches Used by Schools.] 



ОҚЫТУДЫ ДАРАЛАНДЫРУ ӘДІСІ
МОДЕЛІ



Жеке жоспар

Не

Қайда

Қашан

Қалай

Қажеттіліктер

Дағдылар

Жеке тұлға аспектісі

Қызығушылығы

Тілектер



Компоненттері

Оқушының портреті

Жеке даму жоспары

Оқу ортасы

Бағалаудың жекеленген тәсілдері



Мінсіз үлгі
Стандартталған
бағалау

Мұғалімдердің
жүктемесі

Ресурстардың жетіспеуі

Шынайылық



ЖЕКЕ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ
КЕЗЕҢІ



Негізгі кезеңдері

Дараландыру критерийлерін таңдау

Дараландыру топтарын анықтау

Жұмысты ұйымдастыру

Рефлексия



Дараландыру критерийлерін
таңдау

Саны

Жүзеге асыру
мүмкіндігі

Маңыздылығы



Дараландыру критерийлерін
таңдау

Саны

Жүзеге
асыру

Маңызды
лығы

Мысал:

Сынып оқушыларының
пререквизиттік
мақсаттар бойынша
деңгейі



Даралау топтарын анықтау



Даралау топтарын анықтау

Диагностика

Орташаланған
типі

Индивидумдар

• Динамикалық
диагностика

• Қолданыстағы
дағдылар мен әлеуетті
өсу бағыттарының
толық сипаттамасы



ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ

Жаңа материал

Әдіс Бекіту

Мазмұны



Рефлексия

• Оқушы тарапынан рефлексия - стандарттты.

• Мұғалім тарапынан рефлексияға назар аудару:

– Орташаланған топ пен индивидумдар үшін жетістік
көрсеткіштерін құру.

– Қаншалықты сабақ материалы әр оқушының жеке
қажеттіліктеріне сәйкес келді

– Қаншалықты таңдалған оқыту әдістері әр оқушының
жеке ерекшеліктеріне сәйкес келді



ЖЕКЕ КЕЗДЕСУЛЕР (ОФИС 
САҒАТТАРЫ)



Нені сабақ барысында оқушыдан
есту екіталай?

• «Мен сұрақ қоюдан ұяламын»

• «Мен сыныптың артынан үлгермеймін»

• «Сабақ мен үшін қызық емес»

• «Сабақ материалы мен үшін жеңіл, мен 
зерігемін»

• «Маған тақырып қызық, сондықтан
толығырақ бола ма»

• «Маған жалғыз жұмыс істеу ыңғайлы»

• …



Жеке кездесулер - даралауға
қадам жасау

• Жеке кездесулер ≠ қосымша сабақтар.

• Әр оқушыға ≈ аптасына 10 минут.

• Жекелендіру үшін критерийлер бойынша
талдау.

• Оқыту әдістемесі бойынша толық және ашық
кері байланыс

• Жеке оқыту мақсаттары мен дамуын анықтау

• Проблемалық мәселелерді анықтау және
талқылау.

Жеке критерийлерді талдау
р



ТӘЖІРИБЕДЕ ДАРАЛАУ ЖӘНЕ
ЖЕКЕЛЕНДІРУ



Оқушының портретін 
қалыптастыру
• Әлеуметтік-психологиялық бейімделу

• Сенсорлық қабылдауды талдау

• Темперамент түрін анықтау

• Оқу мотивациясының деңгейін талдау

• Мазасыздық деңгейлерін анықтау

• Эмоционалдылық деңгейін анықтау

• Өзін-өзі бағалау диагностикасы

• Психофизиологиялық жайлылықты анықтау

• Ойлау түрін анықтау

• Көшбасшылық қабілеттерін диагностикалау



Сынып картасы



Оқушы портретін жасау

(академиялық бөлім)



Жеке оқу жоспарын құру (Мат. 
Академия)

Жеке бағдарлама
Оқиғалар күнтізбесіне сүйене отырып, дайындық деңгейі жыл бойына өзгеруі мүмкін жеке

бағдарлама жасалады.

Олимпиадалар мен оқу-жаттығу жиындарының күнтізбесі
Жеке мақсаттар, дайындық деңгейі және күтілетін нәтижелер негізінде бір жылдық жұмыс

күнтізбесі жасалады.

Бір жылға арналған жеке мақсаттар
Әр оқушы үшін оның өткен жылдағы жетістіктері негізінде жылдық мақсаттар тізімі жасалады.

Олимпиадаға қатысушының жеке

маршруты



Жеке мақсат қою (Мат. Академия)

Мат. Академия 
жұмысында
қолдану

Жеке мақсаттар
+ бір жылға
арналған курстың
мазмұны



Жеке оқу бағдарламасын құру (Мат. 

Академия)



Мектепте жеке жоспар құру



Мектепте жеке жоспар құру
• Оқушы портреті негізінде қысқа мерзімді

жоспар жасау

№ Бөлім Тақырып Тақырып түрі Сағат саны мен жұмыс 

форматы бойынша 

ұсыныстар

1 Сызықтық теңдеулер 

және теңсіздіктер

Ерекше жағдайы бар сызықтық теңдеулер мен 

теңсіздіктер

Жасыл (өте жақсы) 1 сағат (мектепте қадағаланатын 

үйдегі өзіндік жұмыс)

2 Тест тапсырмалары Жасыл (өте жақсы) 1 сағат (мектепте қадағаланатын 

үйдегі өзіндік жұмыс)

3 Дәрежелер Дәрежелер және оларға әсер ету

(сандық мысалдар)

Сары (жақсы) 1 сағат (+қосымша сабақ)

4 Дәрежелер және оларға әсер ету

(теңдеулерді жеңілдету есептері)

Қызыл (өсу аймағы) 2 сағат (+қосымша сабақ)

5 Сандық реттілік Қызыл (өсу аймағы) 1 сағат 

6 Стандартты түрдегі сандар және стандартты 

түрдегі сандар бойынша әрекет

Жасыл (өте жақсы) 1 сағат (мектепте қадағаланатын 

үйдегі өзіндік жұмыс)

7 Модульдермен теңдеу 

және теңсіздіктер

Әр түрлі модульдік функциялардың графиктері 

және ең жоғарғы мен төменгі мәндерін анықтау

Қызыл (өсу аймағы) 2 сағат (+қосымша сабақ)

8 Модульмен теңеу Жасыл (өте жақсы) 1 сағат (мектепте қадағаланатын 

үйдегі өзіндік жұмыс)

9 Модульмен әр түрлі теңсіздік Сары (жақсы) 1 сағат 



Қорытындылар

• Ярлыктардан аулақ болыңыз.

• Үнемі өзін-өзі бағалау және рефлексия

жасау.

• Ілгерілеу бағаға қарағанда маңыздырақ.

• Көріңіз, қателіктер жіберіңіз,

ұмтылыңыз.



Назарларыңызға рақмет!



Өздеріңізбен жұмыртқа мен 

қызанақ әкелмегендеріңіз дұрыс

болды)))


