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Неліктен саралап оқыту
керек?
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Pictures are retrieved from google images



Зерттеу сұрақтары
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• Саралап оқытудың қандай

артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

• Саралап оқыту тәсілдері қолданғанда

оқушылар қандай сезімде болады?



Зерттеу әдісі
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Әдебиетке шолу
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Мәлімдемелер Дереккөздер

“Саралап оқыту” – бұл оқушылардың дайындық

деңгейлеріндегі артықшылықтарды, олардың

қызығушылықтары мен оқуға деген ынтасын

тиімді ескерген кезде оқушылардың жақсы

оқитындығын білдіретін оқыту философиясы. 

Томлинсон (2005)

Негізгі мәселе – әр оқушымен танысу және оқыту

ортасын, оқу жоспарын, бағалары мен 

нұсқаулықтарын оқушылардың материалды

толық ұйғаруы үшін ұйымдастыру. 

Маршал (2016)



Әдебиетке шолу
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Мәлімдемелер Дереккөздер

… оқушылардан күтілетін әр түрлі болжам 

оқушылардың қабілеттерінің жетіспеушілігін 

күшейтеді және оқушылар өздерінің 

қабілеттері туралы жалған әсерге ие болады.

Милз и другие (2014)

Вайнштейн (2002) мұғалімдердің 

оқушылармен әр түрлі деңгейде қарым-

қатынас жасайтындығын оқушылардың 

сезетінін және мұғалімдердің кейбір 

оқушыларға жоғары үміт артатынын дәл 

сезетінін атап көрсетті. 

Хэтти (2012)



Онлайн сауалнама
нәтижелері
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Онлайн сауалнама
нәтижелері
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Онлайн сауалнама
нәтижелері
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Интервью
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Сараланған

тапсырмаларды ұй

жұмысы ретінде

беру керек.

Мен саралап

оқытуды

қаламаймын.

… білім деңгейіне 

байланысты немесе 

тапсырманы 

орындауға берілетін 

уақытқа байланысты

Барлық оқушылар бірдей

тапсырмадан бастап, 

содан соң күрделендіру

керек. Ол оқушы

деңгейіне сәйкес болуы

тиіс.



Сәтті болған сараланған
нұсқаулық
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Jigsaw методы



Сәтті тәсілдер
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Нәтижелері
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Икемді топтау
Жақсы қарым-
қатынас пен 

ынта

Оқушылардың
бақылауды
қолға алуы

Неғұрлым
жайлы орта



Findings 
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Саралап
оқыту

Оқушылардың
сезімдері

ҚБ кезінде 
қолдау көрсету

ЖБ кезіндегі
қиыншылықтар



Қорытынды
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• Саралап оқыту тәсілдерін қолдану кезінде

жоғары қабілетті мен төмен қабілетті

оқушылардың әр түрлі сезімде болатыны

анықталды. 

• Мұқият жоспарлау мен іске асырудың

арқасында сараланған оқыту тәсілдерінің

жетістіктері оның кемшіліктерінен асып

түседі.



Қорытынды
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Егер:

• барлық оқушылар қолданылған тәсілмен

ыңғайлы сезінсе;

• жоғары және төмен қабілетті оқушылар

кемсітушілікке ұшырамаса саралап оқыту сәтті

өтеді



Шектеулер
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Жалпылама емес

Екіжақты іріктеу

Деректердің сенімділігі

Бір ғана пәннің
аясында



Қосымша зерттеулер
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Қосымша зерттеулер ҚБ кезіндегі

тәуелділік пен ЖБ кезінде оны күту

арасында қандай байланыс болатынын

одан әрі зерттеуі керек . 
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