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Негіздеме: 

1. CIS ұсыныстары:

B6: оқыту мен оқуды жақсарту мақсатында нақты пәндер

бойынша мұғалімдердің академиялық ағылшын тілінің

деңгейін көтеруге бағытталған ағылшын тілін оқыту курсын

ұйымдастыру;  

E3: мектеп ұжымы мұғалімдердің кәсіби даму 

бағдарламаларын одан әрі жалғастыруға, қажет болған

жағдайда мұғалімдердің ағылшын тілінде сабақ беру мен 

CLIL әдісін қолдану қабілетін арттыруға шақырады... 
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2. Сауалнамалар мен сабақты бақылау нәтижелері

Тіл мұғалімдерінің проблемалары Пән мұғалімдерінің проблемалары

1. Ғылыммен байланысты белгілі бір

тақырыптарды зерттеу және мазмұн мен

тіл арасындағы тепе-теңдікті

анықтаудағы қиындықтар

2. Ресурстардың шектеулі ауқымы

(сәйкес мазмұнды таңдау қиындықтары)

3. Әдістер мен педагогикалық тәсілдерді

таңдауға уақыттың тапшылығы.

4.Оқушылар пәндер бойынша

лексиканың шектеулі болуына

байланысты, Т1 және Т2-де пәнаралық

мәселелерді түсінуде және түсіндіруде

қиналады.

1. Тілдік мақсат қою және лексикалық

құрылысты анықтау кезіндегі

қиындықтар

2. Оқуға және қажетті сөздік қорды

меңгеруге уақыттың тапшылығы

3. Ресурстардың шектеулі ауқымы

(сәйкес мазмұнды таңдау қиындықтары)

4. Әдістер мен педагогикалық тәсілдерді

таңдау уақытты қажет етеді

5.Оқушылар мазмұнды Т2-де түсіндіруге

қиналады

6.Тапсырмаларды ағылшын тілінде

түсіндіру кезіндегі сенімсіздік сезімі



Зерттеу сұрақтары: 

1. Пән мен тіл мұғалімдерінің сәтті

ынтымақтастығына не қолдау көрсетеді?  

2. Бірлесіп жоспарлау кезінде мұғалімдердің

рөлі мен міндеттері қандай? 

3. Мазмұн мен тілді оқытуда CLIL әдісінің 

қандай стратегиялары тиімді?
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Зерттеу мақсаты:

Пән мен тіл мұғалімдерінің өзара әрекеттесу

қажеттілігін негіздеу және оның мұғалімнің кәсіби

құзіреттілігіне жағымды әсер ету мүмкіндігін

дәлелдеу.
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Міндеттері:

Ғылыми және теориялық әдебиеттерді зерттеу;

Пән мен тіл мұғалімдерінің тандемдерін құру

және олардың өзара әрекеттесу бағыттарын анықтау;

Оқу процесін оқушылардың тілдік және пәндік білімдерін, 

мұғалімнің шеберлігін дамытуды қамтамасыз ететін орта 

ретінде модельдеу; 

Мұғалімдердің өзара әрекеттесу үлгілерін сынақтан өткізу, 

енгізу және олардың тиімділігін бағалау.
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Күтілетін нәтижелер:

• Тіл мұғалімдері мен пән мұғалімдерінің 

бірлескен қысқа мерзімді жоспарларын 

жасау

• Пән мұғалімдерінің тілдік құзіреттілігін 

жетілдіру

• Пән мен тілді кіріктіріп оқытуда тілдік 

және тілдік емес пәндерде қолдануға 

тиімді әдістерді анықтау



Зерттеу шектеулері

• Әр түрлі бағыттағы пән мұғалімдерінің

сенімдері мен көзқарастарындағы

айырмашылықтар

• Мұғалімдердің жүйелі ынтымақтастығын

қамтамасыз ету үшін талқылау мен 

жоспарлауға арналған кестенің болмауы



Әдебиетке шолу

CLIL әдісін жүзеге асыруда «Күшті оқыту жүйесін» құру

үшін пән мен тіл мұғалімдерінің арасындағы ынтымақтастық

өте маңызды (Mehisto, 2013; Kelly, 2014; Clegg, 2017).

Бірлескен жоспарлау нәтижесінде алынған кері байланыс

мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің күшті және әлсіз жақтарын

анықтауға көмектеседі ... (Catrin and Staub, 2000)
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КБ және CLIL
мәселелерін

зерттеу

Зерттеу кезеңдері

Мұғалімдердің
жұптарын құру

Бақылау
және түзетулер

енгізу

Сабақты
талдау
және

сауалнамалар

4С моделін
жасау

(1-модель, 
2-модель)

Сабақты
жоспарлау

Қорытындылау
және ұсыныс



Қарым-қатынас - орыс тілі мен әдебиеті (ОТ) - информатика (И)

Информатика 

мұғалімі

Орыс тілі және

әдебиеті мұғалімі

A
проблемы

.  

проблемы

«Мәтіндер арқылы 7-сынып оқушыларының тілдік біліктіліктерін жақсарту»

қажетті тіл деңгейі

түпнұсқалық мәтіндердің

мазмұнын түсіну

«Іскерлік құжаттарды

толтыру. Тізім»

«Дәйектемелердегі

ақпаратты жүйелеу»

компьютерлік

сауаттылық

проблемы



Биология (B) және ағылшын тілі (AТ) мұғалімдерінің өзара әрекеті

Сабақ тақырыбы:

«Тәлімгерлік – мұғалімнің кәсіби өсу құралы ретінде»

Биология пәні мұғалімі

Проблемасы:

Ағылшын тілінде кері байланыс беру,

алдын-ала тыңдау стратегияларын 

таңдау

Ағылшын тілі мұғалімі

Тілдік біліктілігі:

IELTS (6.5)

Оқушылардың тілдік дағдыларын 

дамыту әдістемесіне жетік болуы

Қолдауға деген қызығушылықтың 

жоғары деңгейі

«PW D DNA extraction in fruits and vegetables» 



География (Г) және қазақ тілі (ҚТ) мұғалімдерінің өзара әрекеті

«Графикалық органайзерлер арқылы оқушылардың айтылым дағдысын 

география және қазақ тілі сабақтарында жақсарту»

қазақ тіліндегі жылдық тестілеудің 

төмен нәтижесі

«Түрлі ұлттардың салт-дәстүрлері» 

географиялық ұғымдарды түсіндіруде  

академиялық тілдік деңгейдің төмендігі

«Топырақтың құрамы» 



Сабақ тақырыбы:

«Қазақстан қоғамының құндылықтары. 

Әлеуметтік 

шиеленістері»

Сабақ тақырыбы:

«Қасқырды атқан қайсысы?» 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі

Тарих (Т) және қазақ тілі (ҚТ) мұғалімдерінің өзара әрекеті

Проблема: жоғары сынып оқушыларының академиялық сөздік қорын

байыту және түпнұсқалық мәтіндермен жұмыс жасау дағдыларын

жетілдіру қажеттілігі

«Қазақстан тарихы мен қазақ тілі сабақтарында ғылыми-көпшілік мәтіндерді 

талдау арқылы академиялық тілді жақсарту»

Дағдылары
көрнекі материалдарды талдау
сөздікпен жұмыс

Тарих мұғалімі

Дағдылары
PEST, SWOT көмегімен талдау
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Қорытынды:

 Бірігіп оқуға негізделген ынтымақтастық мұғалімнің кәсіби

құзыреттілігінің өсуіне ықпал етеді;

 Сабақты жоспарлауда командалық оқыту CLIL әдісін жан-жақты

ойластырып әзірлеуге қолдау көрсетеді;

 Бір сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдердің бірлескен талқылауы

оқушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескеруге, 

оқытудың икемді, сараланған моделін құруға мүмкіндік береді;

 Сабақ жоспарын бірлесіп қарау оқушылардың академиялық тілін

жетілдірудің тиімді шараларын анықтауға көмектеседі;

 Мұғалімдердің ынтымақтастығы мазмұн мен тілді біріктіру үшін

қолданылатын CLIL-дің ең тиімді стратегияларын (визуализация, 

классификация, мәтіндермен жұмыс, тірек салу) анықтауға мүмкіндік

береді.



Әрі қарай зерттеу бағыттары
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 Мұғалімдердің бірлесіп сабақ жоспарлауының

тиімділігін оқушылардың оқу жетістігіне әсерін

талдаудың сапалы және сандық әдістері арқылы

зерттеу.

 CLIL әдісін жүзеге асыруда Зияткерлік мектеп пен 

ЖОББМ мұғалімдерінің бірлесіп жұмыстануы арқылы

әдістемелек біліктіліктерін артыруын зерттеу
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