
9-10-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ЖОҒАРЫ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДА МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ 

ҚАЛАЙ ӘСЕР ЕТЕДІ?

Әлжанова Бақыт Қонысбайқызы, 

Хамзин Ергали Коркембаевич

Ақтөбе қласындағы ФМБ 

Назарбаев Зияткерлік мектебі



Зерттеу мақсаты: 

9-10-сынып оқушыларының жоғары ойлау дағдыларын 

қалыптастыруда мінез-құлқы қалай әсер ететінін анықтау

Зерттеу әдістері

Сауалнама, 
Тест

Сабақты 
бақылау 

Жеке 
сұхбат 

Қатысушылар саны: 24

Орташа жас: 15



CITO МОНИТОРИНГІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

ЖӘНЕ GCSE НӘТИЖЕЛЕРІ (%)
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША 

ДИАГНОСТИКА
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Жоғары Орта Төмен

61%

33%

6%

Мұндай оқушылар күрделі тапсырмаларды

орындауға қабілетті,  жұппен, топпен жұмыста

сауатты қарым-қатынас жасайды, оң нәтижелерге

әсер етеді және әсерге қарсы тұрады, бұл қазіргі

заманғы оқушыға өте қажет қабілет. 



КРАСКЕЛ-УОЛЛЕСТІҢ ПАРАМЕТРЛІК ЕМЕС

СТАТИСТИКАЛЫҚ СЫНАҒЫ

*Темперамент деңгейі әртүрлі оқушылардың эмоционалдық интеллект 

көрсеткіштерінің салыстырмалы талдауы (Краскел-Уоллес сынағы)

 өзінің эмоционалдық тәжірибесін түсіну (14,388, p=0,01), 

 тұлға ішіндегі эмоционалды интеллект ( 14,269, p=0, 01), 

 эмоцияны түсіну (7,026, p<0,05)

 жалпы эмоционалды интеллект (9,045, p<0,05).



САБАҚ АЛДЫНДАҒЫ ӘРЕКЕТТЕР

Оқушылар оқуы үшін

материалмен бөлісу

Edmodo

MS Teams

School LMS

Email.

ТАЛҚАЛАУ/ КЕРІ  

БАЙЛАНЫС ОРНАТУ

School LMS

Padlet

Google Doc

Plickers cards

СТРАТЕГИЯЛАР

Төңкерілген сынып

Фишбон кестесі

CLIL

FILA диаграммасы

MS Forms



Жоғары ойлау
дағдыларын

қалыптастыратын
тапсырмаларында

оқушылардан
төмендегілердің

барлығын орындауды
талап еттік:

шешімді сынау және мәселенің

талаптарын қанағаттандыру үшін

жақсартуларды қайталау

келісілген шешімді әзірлеу

жағдайға байланысты өз

көзқарасыңызды әзірлеу

немесе бірнеше ықтимал

процедураларды зерттеу

идеялар мен баламалардың

генерациясы

есептердің параметрлерін зерттеу, 

олардың тәсілдерін анықтау



2. Сабақ барысында мұғалімнің сізге күрделі

тапсырмаларын қандай тәсілмен ұсынғанын қалайсыз?

3. Талдау мен бағалауға ұсынылған тапсырмаларда өз пікіріңізді

негіздеу және тұжырымдау деңгейіңізді көрсетіңіз:

1. Сыныптағы эксперименттерге негізделген 

тапсырмаларды шешу физика, химия, биология 

пәндерін түсінуіңізге әсер етті ме? Иә – 23/24

ЗЕРТТЕУДЕН КЕЙІНГІ САУАЛНАМА
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Білім беру 
технологиялары

қиындықтың
оңтайлы деңгейінде

оқу (күрделілік)

оқыту әдістері мен 
стратегияларының

өзгермелілігі

статикалық
жүктемелердің

оңтайлы үйлесімі

шағын топтарда
оқыту

көрнекіліктерді
пайдалану

ақпаратты берудің
әртүрлі нысандарының

жиынтығы

эмоционалды
қолайлы

атмосфераны құру

оқуға оң
мотивацияны
қалыптастыру

ЗЕРТТЕУДЕН КЕЙІНГІ ҰСЫНЫС



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!


