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«Қашықтықтан оқыту жағдайында графикалық органайзер 

түрлерін қолданып оқушылардың ақпаратты зерттеу 

дағдыларын жетілдіруге бола ма? 
 

  «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Биология», «Физика» әдістемелік бірлестіктерінің 

мұғалімдері  
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Action Research мұғалімдерді ӛздерінің сыныптарындағы мәселелерге тартуға 

баса назар аударады және оның басты мақсаты білім беру саласында жалпы 

білім алудан гӛрі мұғалімнің біліктілігін арттыру және дамыту болып 

табылады.  (Борг, 1965) 

Графикалық органайзер -  оқушылардың оқуын дамытудың, ұйымдастырудың 

және қорытындылаудың көрнекі әдісін ұсынады.  

Dr. Katherine McKnight 

 

Неліктен бұл құрал таңдалды? 
• оқушылардың ойларын анықтап, олардың ойлау 

қабілетін шыңдайды 

• сыни ойлау қабілетін, танымдық іс-әрекеттің өлшемі. 

(Красник, 2011) 

• студенттер қолданған ең пайдалы стратегия ( 

тәжірибелік зерттеу) (Фишер, 2002) 

• оқушылардың түсінуін жақсарту оқу іс-әрекетінде 

қолданылатын метакогнитивті стратегия    (Quist, 1995) 

https://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers
https://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers
https://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers


Графо-органайзер элементтерін қолдануда 

оқушылардың зерттеу дағдысын қалай арттырамыз?  

• Бір бағытта бірлескен 
топ мұғалімдерінің 
жұмысы 

•Ой белсенділігін арттыру үшін өз 
бетінше жұмыс жасауына қалай 
ықпал етеміз ? 

• Оқушының өз бетінше 
жұмыс жасауы арқылы ой 
қабілетін дамыту 

• Бір бағытта бірлескен топ оқушының 
ойын ашық айтуға қалай үйретеміз ? 

Зерттеу 
өзектілігі  

Зерттеу 
мақсаты 

Мәселені 
шешу 

Зерттеу 
сұрақтары 



«Жұптық-
топтық»  

Тапсырмалар 
сараланған 

сипатта  

« Ӛзіндік жұмысты жүргізу мақсат қою, жоспарлау, 
ұйымдастыру, жинақтау және бағалау нәтижесін 

қамтиды »             Коноводов Ю. А 

Кері 

байланыс 



Нені білуіміз 

керек? 

Мәселені тауып 

бұдан әрі қарай 

қадамдар жасау 

Есте қалдыру 

Мәселені табу 

Қалай 

оқыту 

керек? 

Мәселені шеше  

отырып, оқыту 



Сабақ үдерісінде мәселені шешуде  

кеңесу және талқылау 





Сабақ үдерісінде мәселені шешуде кеңесу және 

талқылау 



Мәселені шешуде әдістерді таңдау 

визуалды қолдау  

О – орта деңгей . 

Ж– жалпы деңгей   

АЖ – алға жетелеуші 
,шығармашылық 

деңгей 

жұппен біріктіру :  

ӛте жақсы – ӛте 
жақсы,  

 орта – орта 

жалпы-жалпы 

 

орта-жалпы  

ӛте жақсы- жалпы 

жалпы-жалпы 

Тақырыпты ашу, 
мақсат қою, табыс 
маршрутын жасау 

Топта сараланған 

тапсырмалар беру 

пәнді академиялық 
тілдік  

  

Тапсырма, 
оқушылардың бәрі 
орындай алатын. 

«Ӛте жақсы» 
топтарына күрделенген 

тапсырма 

«жалпы»  топ , 
стандартқа сай 

тапсырма 

Әр топта 
кӛшбасшыны 

мұғалім 
таңдайды.  
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Сабақ үдерісінде мәселені шешуде 

кеңесу және талқылау 



Графо-органайзерлер оқушылар үшін  

тиімді ресурс көзі 



Қашықтықтан оқыту 

жағдайындағы оқушыларға 

берілген тапсырмалар үзіндісі 



Жеке орындау Топпен орындау 



Оқушылар жұмысы 

 



Оқытуда қолданылған оқу құралдары 
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Оқушылар жұмысы 
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Іс-әрекеттің нәтижелері  
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Ақпаратты графикалық түрде кӛрсету ақпаратпен 

жұмыс жасау дағдысын дамытуда тӛмендегідей 

сараптама жасай алдық: 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Оқыту үдерісіндегі қолданған педагогикалық әдіс-тәсілдер ӛз 

дәрежесінде сәтті ұйымдастырылды, зерттеу сабақтары 

тізбектемесінен алынған нәтиже мақсатына жету үшін 

қарапайымнан-күрделіге қарайғы тапсырмалар жақсы 

орындалды және оқушылардың зерттеушілік пен талдау 

дағдыларын жетілдіруде жақсы ықпал етті. 



Іс-
әрекетті 
зерттеу 
жұмысы 

Тәжірибе 
алмасуда 

Халықаралық 
конференция  

Аймақтық, 
десанттық 

семинарлар 

Мақала жазуда  

Кафедра ішінде 
талқылау  

Мектепішілік 
тәжірибе  

 

 




