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Студенттер SY 2020-2021 үш�н НЗМ сыртқы жиынтық
бағалауында линзмэйкер формуласын тапсырмада
шешу ең қиын деп санайды.

1-компонентте 12-сынып оқушыларының 21,94%-ы
ғана линзмэйкер  формуласын қолдану туралы сұраққа
дұрыс жауап берген.

ЗЕРТТЕУ
Құжаттағы тапсырманың орташа балы және орындалу пайызы 1

 
Тапсырманың
сипаттамасы

Линзаның ұзындығын анықтау
пайдалану

линза өндірушісінің формулалары :

Орташа балл
 

Тапсырманы
орындау пайызы

0,2 
(max = 1) 

21,94



Конструктивист�к көзқарасқа нег�зделген ашық
зерттеу оқушылардың б�л�м алуына ұмтылуы
белсенд� екенд�г�н айқын көрсетт�.
Оқушылардың физикадағы көптеген ұғымдар мен
құбылыстарды  түс�ну барысында көптеген
қиындықтарға кездесед�.
Оқушылардың физикадағы жет�ст�ктер�не әсер
етет�н факторлар: оқыту стратегиялары, оқу ортасы,

мотивация, оқу процес�ндег� физикаға деген
эпистемиологиялық сен�м және көзқарас.

КІРІСПЕ



Ашық сұранысты оқыту моделі



•Атап айтқанда, зерттеушілер келесі мәселелерді шешуге
тырысты:11-сынып  қазақ тобының физика пәнін оқудағы
мотивациясы қандай?
•Интервенцияға дейін және кейін студенттің
тұжырымдамалық түсінігі мен мәселені шешу
дағдыларында айтарлықтай айырмашылық бар ма?
•Оқушылардың тұжырымдамалық түсінігі тестілеуге дейінгі
және кейінгі тестілеуге қалай қатысты?

•Бұл зерттеу модельдеу арқылы физикадағы ашық сұрауды
оқыту модел�н�ң әсер� оқушылардың линзмэйкер теңдеу
тұжырымдамасын және математикалық түс�ну�не қалай әсер
етет�н�н зерттед�.

МАҚСАТЫ



НЗМ ФМБ Шымкент
•Зерттеуге қатысушылар
кластер үлгісі арқылы
анықталды.24 қатысушы, он
сегіз (18) ер және төрт (4)
әйел

Өткізілетін орны мен
қатысушылары

Жоспарлау-Орындау-
Үйрену-Әрекет ету PDSA
әрекеті
Зерттеу моделі
Сандық тәсілдерді
пайдалана отырып,
сынаққа дейінгі және
кейінгі
квазиэксперименттік
жобалау.

Оқу жоспары

ӘДІСТЕМЕСІ



Осы модельді жақтаушылармен хат алмасу. 

Ортақ сабақтыжоспарлау.

PDSA МОДЕЛІН ІСКЕ АСЫРУ

Жоспар

Әрекет

Зерттеу

Орындау

Командалық оқыту

Мотивация жайлы сауалнама, алдын ала тестілеу , KWL,

модельдеу арқылы ашық сауалнама әдісін жүргізу, Пост-тестілеу

Глин бойынша мотивацияның II шкаласын талдау

Сынақ алдындағы және кейінгі сынақ үшін нормаланғанHeck өсімі

KWL диаграммасын талдау және топтықталқылау (FGD)

Физика ӘБ-де кәсіби мақсаттар мен

педагогикалықжетілдірудің негізі қалау.



ЗЕРТТЕУШІНІҢ РЕСУРСЫ
Глин бойынша мотивацияның II 



Вольфрам симуляциясын
https://demonstrations.wolfram.com/LensmakersEquation/



 Өзін-өзі бағалау қазақ тобының 11-сынып оқушыларының
негізгі мотивациялық профилі болып табылады.

1 ТАПСЫРМА НӘТИЖЕСІ: ФИЗИКАЛЫҚ
МОТИВАЦИЯ ПРОФИЛЬІ

 
Оқушының белг�л� деңгейде оқу

немесе орындау қаб�лет�. Теория

мен зерттеулер өз�нд�к ти�мд�л�к

таңдауға, күш

салуға,табандылыққа және

жет�ст�кке әсер ете алатын

маңыздымотивациялық құрылым

болып табылады.

 

Сурет 1. Физиканы оқудағы мотивация бойынша орта балл.
 

Мансап

балл

өзін-өзі анықтау

Өзіндік тиімділік

Ішкі мотивация



НӘТИЖЕСІ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ

ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ТҮСІНІГІ
МЕН ПРОБЛЕМАЛАРДЫ

ШЕШУ ДАҒДЫЛАРЫНА ӘСЕРІ

ХЕК ӨСУІМЕН ҚАЛЫПҚАКЕЛТІРІЛГЕН <G>
 

Кесте 2. Араласудан кейінгі оқушылардың нәтижесі

Түсіндіру

жоғары
орташа
төмен



қорытынды
Модельдеу көмегімен физиканы ашық оқыту моделі
оқушылардың  Lensmaker формула
теңдеуіндегітұжырымдамалық түсінігі мен есептерді
шешу дағдыларынтиімді түрде жақсартты.
Оқушылар интервенцияны жүзеге асырғаннан кейін
жоғарыHake ұтысын (<g> = 0,74) алды.
Ашық оқыту оқушыларға  ғылыми ұғымдарды
тереңконцептуалды меңгеруге мүмкіндік береді,
өйткені оларнақты оқу процесіне қатысады.
Оқушылардың өз білімдерінқұруға және игеруге,
оқуды тиімді бекітуге көбірекмүмкіндіктері болады.



ҚОРЫТЫНДЫ
Модельдеу көмегімен физиканы ашық оқыту моделіоқушылардың  
Lensmaker формула теңдеуіндегітұжырымдамалық түсінігі мен
есептерді шешу дағдыларынтиімді түрде жақсартты.

Оқушылар интервенцияны жүзеге асырғаннан кейін
жоғарыHake ұтысын (<g> = 0,74) алды.

Ашық оқыту оқушыларға  ғылыми ұғымдарды
тереңконцептуалды меңгеруге мүмкіндік береді, өйткені
оларнақты оқу процесіне қатысады. Оқушылардың өз
білімдерінқұруға және игеруге, оқуды тиімді бекітуге
көбірекмүмкіндіктері болады.



ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫ
 Оқушылар мотивация шкаласы бойынша сауалнама, алдын ала тест және KWL кестесін жасауда



Топтық жұмыс:  Wolfram Simulation
теңдеу арқылы ашық сауалнама
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