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Зерттеу мақсаты

Академиялық жазу дағдыларын дамыту

мақсатында пәндік-тілдік интеграцияланған

оқыту құралдарын талдау.

Зерттеу міндеттері

Қарастырып отырған саладағы алдыңғы
зерттеулерді зерделеу.

Академиялық жазу дағдыларын дамыту
үшін CLIL әдістерін таңдау.

Жазу дағдыларын дамытуға бағытталған
CLIL құралдарының тиімділігін іс жүзінде

қолдану және бағалау.

Зерттеу тақырыбы бойынша
тұжырымдарды, ұсыныстар тізімін жасау.
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері
тиімді қарым-қатынас дағдыларын

дамыту мақсатында оқушылардың
лингвистикалық құзыреттілігін

қалыптастыруға және сол арқылы

өз түлектерінің халықаралық
деңгейдегі жоғары оқу орындарына

түсуіне жәрдемдесуге ұмтылады».

"Үш тілде оқыту принципі CLIL 

құралдарын жүйелі

пайдалануды талап етеді, 
өйткені оқушылар екі жақты

тапсырманы орындау
жағдайында: пәндік мазмұнды

зерттеу және сөйлеу әрекетінің
барлық дағдыларын жетілдіру".

Коммуникативтік дағдылар

кәсіби қызметте табысқа жету

үшін қажетті ХХІ ғасырдағы

дағдылар тізіміне кіреді.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі неде?



Оқу жылының басындағы жазбаша жұмыстарды талдау бірқатар оқушылардың
сөздік қоры шектеулі, сөйлеу қателіктеріне жол беретіндігін көрсетті.
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Бақылау нәтижелері көрсеткендей, бірқатар оқушылар екінші тілде ауызша

сөйлеуді қалыптастыруда қиындықтарға тап болады.

3

Зерттеу тақырыбын таңдауға не себеп болды?

Бағалау жүйесі бөлімдер мен тоқсандар бойынша жазбаша жұмыстарды

орындауды талап етеді.

Екінші тілде пәндік мазмұнды үйренуде қиындықтарға тап болған оқушылардың
үлес салмағының өсуі.



Зерттеу әдістемесі қандай болды?

Зерттеу тақырыбына

қатысты әдебиеттерді

теориялық талдау.

CLIL-дің бірқатар әдістері мен әдістерін

практикалық қолдану үшін таңдау және

эксперименттік тексеруді жүргізу.

Деректерді жинау.

Оқушылардың арасында

саулнама жүргізу
Орыс тілі мұғалімімен

әңгімелесу

Жазбаша жұмыстарды

талдау

Бөлімдер Максималды

балл 

Орташа балл

7.1 А Рим 
империясының
құлауы

15 10,3

7. В Феодализм 10 6,5



CLIL әдістері мен әдістерінің практикалық қолданылуын эксперименттік
тексеру қалай өтті (1-ші жартыжылдық) ?

"Information gap"

«Key words» + «Аяқталмаған

сөйлемдер»

«Key words»



CLIL әдістері мен әдістерінің практикалық қолданылуын эксперименттік
тексеру қалай өтті (2-ші жартыжылдық) ?

«Key words» «ПОПС» - формуласы



Зерттеу бойынша қандай нәтижелерге қол жеткізілді?

Екінші тілдегі тапсырмаларды орындау кезінде күйзеліс деңгейі төмендеді



Зерттеу бойынша қандай нәтижелерге қол жеткізілді?

Зерттеудің бірінші кезеңі
Зерттеудің екінші

кезеңі

Жазбаша жұмыстардың сапасы жақсарды



7 А; 17,5

7 В; 16,5

7 С; 16,7

7 А; 18,2

7 В; 16,5

7 С; 17,7
7 А; 17,6

7 В; 17,1

7 С; 187 А; 18

7 В; 18,4

7 С; 17,9
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7 А 7 В 7 С

ТЖБ орташа балл көрсеткіші (2021-2022 оқу жылы)

1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан

Зерттеу бойынша қандай нәтижелерге қол жеткізілді?

ТЖБ орташа балл көрсеткіші өсті
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Жазбаша жауап беру кезінде нақты құрылымдарды қалыптастыруға бағытталған

құралдарды қолдану қажет.

3

Зерттеу нәтижелері бойынша қандай ұсыныстар жасалды?

Академиялық жазу дағдыларын дамыту үшін сөздік қорын кеңейтуге, пәндік лексиканы

қолдануға бағытталған әдістерді жүйелі түрде қолдану қажет.

Жазбаша жауаптарды жазу кезінде грамматикалық ережелерді қолданумен байланысты

қиындықтарды жеңу үшін орыс тілі мұғалімдерімен бірлескен жұмысты ұйымдастыру қажет: 

интеграцияланған жазбаша тапсырмаларды жоспарлау, эссе, мақала немесе басқа жазбаша

жұмыстар жазу үшін тарих тақырыптарын ұсыну және т. б.



Назар аударғаныңыз үшін рақмет!


