
XIII Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция

Оқыту, тәрбиелеу, жақсы көру:
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАЛАЛАР

ЖЫЛЫ

6-шы секция



Тақырып:
Аргуметативті жазудағы

дифферциацияланған тапсырмалар: 
ағылшын тілі сабағындағы

оқушылардың түрлі қажеттіліктерін
қанағаттандыру

Айгуль Сулейменова
Ағылшын тілі мұғалімі

Назарбаев Зияткерлік мектебі
Қарағанды қаласы



Зерттеу мақсаты

Саралау оқыту әдісінің түрлілігін қолдана
отырып (таңдау тақтасы, Капланның
тереңдік және күрделендірілген белгілері.
Гарднердің зияткерліктің көптүрлілік
теориясы, басқа пәндермен байланысы)

дәлелді жазылым дағдысын оқытудың ең
тиімді әдістерін табу



Зерттеу сұрақтары
Саралап оқытудың стратегияларын
қолдану оқушылардың үлгеріміне қалай
әсер етеді?
Ағылшын сабақтарында саралау
жазылым тапсырмаларының тиімді
әдістері қандай?

Саралап оқытудың нүсқаулығын сабақ
барысында жүзеге асыру жөнінде
оқушылардың пікірі қандай?



Зерттеу әдістемесі

Төрт құрал:

Оқушылардың жұмыс үлгілері,
Оқушылардың анонимдік кері
байланыс,
Мұғалімнің бақылауы,

Әріптестердің кері байланысы



Зерттеу нәтижелері

- Мұғалімдердің қиындықтары (уақыт
тапшылығы, зерделі жоспарлау және
үздіксіз рефлексия)

- Дәлелді оқытудың болуы
- Оқушылардың қызығушылығын
тудыру

- Жауапкершіліктің бөлісуі



1-ші сабақ: Дәлелдердің құрылымын
таныстыру



2 -ші сабақ: Дәлелдерге
негізделген топтық жазу

Environmentalist 1. Write an introduction on the chosen topic (20-30 

words). Focus on your reader.   

Environmentalist 2. Write a paragraph with arguments supporting your 

point of view (include examples) – 40-50 words. 

Environmentalist 3. Write a paragraph with arguments supporting your 

point of view (include reasons and facts) – 40-50 words. 



2 -ші сабақ: Дәлелдерге негізделген
топтық жазу



3 -ші сабақ: Жазылымда қарама-

қарсы дәлелдерді қолдану

Memory Challenge Storytelling



3 -ші сабақ: Жазылымда қарама-

қарсы дәлелдерді қолдану



4 -ші сабақ: Мұғалімге хат жазу



4 -ші сабақ: Мұғалімге хат жазу



Қорытынды

- Жағымды кері байланыс
- Мұғалімдердің байланысы
- Жекеше оқыту
- Әр оқушы маңызды
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