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Мәселе: мұғалім оқушылардың сабақтағы оқу іс-әрекетіне қатысуын
қалыптастыруға қалай жан-жақты қарай алады?
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Зерттеу мақсаты: оқушылардың оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың
кешенді тәсілін жүзеге асыруда сабақтың тартымдылық әлеуетін бағалауды

қолдану мүмкіндігін талдау.



Зерттеу орны

Оқушылардың оқу қызметіне тартылуын қалыптастырудың кешенді тәсілін іске
асырудағы сабақтың тартымдылық әлеуетін бағалау

Зерттеу әдістемесі ХББ Назарбаев Зияткерлік

мектебі Өскемен қ.

Зерттеуге қатысушылар

Зерттеу әдістері
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Оқушылардың сабақтағы оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың негізгі
компоненттері

1) мәні мен мағынасы (мағынасыздық немқұрайлылықты тудырады,
оқушылардың мына сұрақтарға жауап беруі маңызды: мен мұны неге
және не үшін істеуім керек?; зерттелетін материал жаһандық
мәселелерді түсіну үшін немесе оқу пәні контексіндегі жұмысты
жалғастыру үшін қысқа және ұзақ мерзімді перспективада маңызды
ма?);

2) таңдау еркіндігі мен өзгермелілігі (таңдау мүмкіндігі әрқашан еркіндік
сезімін береді, бірақ таңдау жасау кезінде оқушы жауапкершілікті өз
мойнына алады, бұл өз кезегінде жұмыстың сапасы мен орындалуына
оң әсер етеді);



Оқушылардың сабақтағы оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың негізгі
компоненттері

3) Өзара өнімді іс-әрекет және ынтымақтастық (сындарлы қарым-
қатынас, кері байланыс, қолдау, достық атмосфера оқушылардың оқу
үдерісіндегі жайлылығы мен қанағаттануына әсер етеді);

4) мазмұнды жеткізу (TikTok және Reels ұрпақтары үшін қызықты
мазмұнды дайындау оңай емес, оқуға динамика мен интерактивті қоса
алатын барлық қолжетімді мүмкіндіктерді пайдалану қажет);



Оқушылардың сабақтағы оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың негізгі
компоненттері

5) болжау мүмкін еместігі (күнделікті және болжамдылық сабақты
қызықсыз етеді);

6) зерттеу және ізденіс (бағытталған белсенділікке, назар аударуға,
жоспарлауға, тапсырмаларды орындау стратегияларын тартуға және
т.б. ықпал етеді);

7) кедергілерді жеңу (өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру, қиын, бірақ
орындалатын міндеттерді шешуден қанағаттану);



Оқушылардың сабақтағы оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың негізгі
компоненттері

8) қауіпсіздік және тәуекелдер (негативтіліктен аулақ болу
тенденциясы, қауіпсіздікке деген ұмтылысты студентке тәуекелге
баруға және жауапкершілікті мойнына алғаны үшін бонус алуға мүмкіндік
беретін кез келген әрекеттердің белгілі бір алгоритмін ұсыну арқылы
қамтамасыз етуге болады);

9) жеке үлгерім (нәтижелерді көрнекі бекіту, жеке жетістік маркерлері
және т.б. сабақтағы белсенділікті ынталандырады);

10) уақыт жетіспеуі (шұғыл орындау сезімін тудыру жұмысты тезірек
аяқтауға деген ұмтылысты қолдайды).
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Бұл құралды пайдалану...

1) мұғалімге сабақты қалай жоспарлау керектігі туралы нақты түсінік
береді, жоспарлау кезінде бәрі ескерілгенін, түзетудің қажет немесе
қажет емес екенін тексеру мүмкіндігін береді.

2) сабақтан кейін мұғалім матрицаны пайдалана отырып, іс жүзінде
әрбір тармақ бойынша жоспарланған іс-әрекеттердің,
тапсырмалардың сәйкестігін бағалай алады.

3) мұғалімге сабақтың тартымдылық әлеуетін объективті бағалауға
мүмкіндік береді, оқушылардың оқу іс-әрекетіне қатысуын арттыру
үшін тиімді жұмыс істеудің нақты көрінісін қалыптастырады.



Оқушылардың оқу іс-әрекетіне тартылуының мінез-құлық, эмоционалдық, 
когнитивтік және әлеуметтік аспектілерін өлшеуге негізделген оқушылар
қатысуының диагностикасы (5 балдық Лайкерт шкаласы бойынша 1-ден 

бастап/– маған мүлдем ұқсамайды/ 5-ке дейінгі /– маған өте ұқсас/ 
жауаптарымен)
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Зерттеу нәтижелері

1) мұғалімге оқушының оқу әрекетіне қатысуының мінез-құлық,
эмоционалдық, танымдық және әлеуметтік аспектілерін кешенді
түрде қарастыруға мүмкіндік беретін сабақтың тартымдылық
мүмкіндіктерін бағалау құралын құру;

2) оқу үдерісіне енгізілген сапалық өзгерістердің көрсеткіші ретінде
әзірленген сабақтардың тиімділігін арттыру;

3) сабақтың тартымдылық әлеуетін бағалауды пайдалану негізінде
сабақта оқушылардың оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастырудың
кешенді тәсілін табысты жүзеге асыру көрсеткіші ретінде
оқушылардың сабаққа қатысу деңгейін арттыру



Қорытындылар

1) оқушылардың қатысуы оқытуды ұйымдастыру тиімділігінің сенімді
көрсеткіші болып табылады;

2) сабақтың тартымдылығын бағалау қазіргі сабақты тиімді
жоспарлаудың алғышарты болып табылады;

3) оқушылардың оқу іс-әрекетіне қатысуын қалыптастыру және оны
оңтайлы деңгейде ұстау жұмыстары осы процеске кешенді тәсілді
жүзеге асыруда тиімді.
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