
«Қазақстан тарихы сабақтарында Каплан 

белгішелері арқылы мәтінмен өздігінен

жұмыс жасау дағдысын дамыту әдістері».

Қостанай қаласындағы физика-математика бағытындағы

«Назарбаев Зияткерлік мектебі»

Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі: Аликулова М.С.



«Каплан әдістері» дегенде ойыңызға
қандай ассоциация келеді?



Зерттеудің өзектілігі неде?

21 ғасырдағы

дағдылар мен 

құзыреттер

Шығармашылық

Сыни ойлау

Ынтымақтастық

Эмоционалды

сауаттылық

Өзін-өзі ұйымдастыру, 

тайм-менджмент

Кез-келген ақпаратты

талдай білу

Әлеуметтік

жауакершілік



Зерттеудің мақсаты:

Талдау дағдыларын дамытуға

бағытталған «Каплан белгішелері» 

әдістемесі арқылы оқушылардың

мәтінмен өздігімен жұмыс жасауын

іске асыру.

Зерттеудің міндеттері:

Каплан әдістерінің ерекшеліктерімен
танысу;

Таңдалған топтың сынып картасын
зерттеу, тапсырмаларды дайындағанда

оқушылардың жеке қабілеттерін ескеру ;

Зерттеуге қатысушы оқушылар 
арасында сауалнама жүргізу ;

Зерттелетін тақырып бойынша
қорытынды жасап, ұсыныстар тізімін

құру.



• «Тарихи деректермен

жұмыс жасау барысында

схемалар мен белгілер

қолдану арқылы талдау

дағдыларын дамыту»

КДМ

• « Каплан белгілерін қолдана

отырып, оқушылардың

мәтінмен жұмыс жасау

барысында талдау

дағдыларын дамыту».

Action Research 

• Оқушылар Каплан 
белгішелерін пайдаланып, 
мәтінмен жұмыс жасағанда
, мәтінге сарапшы ретінде  
көзқараспен қарауға 
үйренеді

Күтілетін 

нәтиже

Қазақстан тарихы пәнінен сыртқы бағалау

жұмысы ақпаратты жан-жақты талдау

және бағалау дағдыларын тексеруге

бағытталған.

Назарбаев Зияткерлік мектептерінде білім

көрсеткіші ретінде негізгі пәндерден

сыртқы жиынтық бағалау өткізіледі

Соңғы екі жылдағы сыртқы жиынтық бағалау қорытындысы бойынша 10-12 сынып

оқушыларының мәтінді талдау, ақпараттың шынайылығын бағалау дағдыларын жетілдіруге

бағытталған жұмыстар жасау керек екені анықталды.



Мақсат Қолда 

бар 

нәтиже

Айырма

(GAP)

Айырма себептері Айырманы жою 

жолдары

Мәтінмен 

жұмысты 

жетілдіре 

отырып, 

емтихан

нәтижесін 

100 % 

жеткізу.

Алдын ала 

сынама 

жұмыстар-

дың

нәтижесі 

66,7 %

33,3 % Оқушыларда терминологияны есте 

сақтау, оны дұрыс қолдану, 

мәтінмен жұмыста тапсырманың 

мәнін түсіну, сондай-ақ егжей-

тегжейлі  дәлелдер арқылы 

талдауда қиындықтардың болуы.

Мәтінмен жұмыс жасап, 

оны талдауда ең тиімді 

әдістерді табу.

Бұл тақырыпты негізге алып , зерттеу жасауға не себеп болды? GAP - талдау

Осы орайда, талдау дағдыларын дамытуда Каплан 

белгішелері мақсатқа қол жеткізудің ең жақсы жолы

деген тұжырым жасалынды

Мәтінмен жұмыс жасап, оны талдауға

дағдыландырудың тиімді әдіс- тәсілдері

сараланды.

.



Сандра Каплан - Оңтүстік Калифорния Университетінің

докторы, дарынды оқушыларға арналған сараланған оқу

бағдарламалары бойынша мақалалар мен кітаптардың

авторы.

Сыни ойлау және талдау

дағдыларын дамытады

Тақырыпқа/мәселеге жаңаша 

көзқараспен қарауға 

машықтанады

1996 жылы қолданысқа

енгізген әдіс

Оқушылар:



«Trends» «Трендтер»

Әсер ету (әлеуметтік экономикалық, саяси, 

географиялық) ,  салыстыру және болжау

«Big Idea» 

«Үлкен идея»

Негізгі идеясы неде?

«Rules» «Ереже»

Бұл тақырып негізінде қандай құрылым

жатыр? Қандай ұсыныстар немесе ережелер

осы мәселеге әсер етеді? 

«Details»

«Бөлшектер»

Белгілі ерекшеліктері , фактілері мен 

сипаттамалары

«Multiple Perspectives»

«Көптеген перспективалар»

Өзгелер бұл жағдайды қалай көреді? Қарама-

қарсы көзқарастар.

«Уақыт бойы өзгеруі»

Өткен, қазіргі және болашақтағы көзқарас

қандай элементтермен байланысты?

«Ethics» «Этика»

Бұл тақырыпқа қандай адамгершілік

принциптер кіреді? Қандай қайшылықтар

бар? 

Questions»

«Жауапсыз сұрақтар»

Қандай ақпарат түсініксіз, жетіспейді немесе

қол жетімсіз? 

«Patterns» «Үлгі»

Қандай элементтер қайталануда? 

Оқиғалардың реті не тәртібі қандай? Өткен

оқиғаларға негізделген болжамдарды

жасаңыз.

«Across the Disciplines»

«Пәндердің қиылысы»

Оқу пәнінің басқа пәндермен, олардың

арасында және әртүрлі пәндермен байланысы.

«Language of the Discipline»

«Пән тілі»

Пәннің немесе тақырыптың арнайы

терминдері.

Каплан белгішелері:



Зерттеудің әдістемесі қандай?



Каплан әдістерінің практикалық қолданылуын эксперименттік
тексеру қалай өтті?

Мысалы: «Кеңестік идеология демократиялық ұстанымдарға сай 
болды ма?» деген сабақ тақырыбында оқушылар топқа бірігу 

арқылы тапсырма орындады. (Сабақ жоспарынан үзінді)



Зерттеу нәтижелері бойынша неге қол жеткізілді?

Мәтінді пайдалана отырып

орындағалған жазбаша

жұмыстардың сапасы жақсарды.
Дегенмен...



Каплан әдістерін тәжірибеде қолданылуын тексеру қалай өтті?

№ 1 сынама емтиханының қорытындысы 

көзделген мақсатқа толық жете алмағанды 

көрсетті

Сыртқы жиынтық бағалаудың

тест спецификациясындағы бағалау міндеттері:



Оқушылардың берген

сұхбаттары арқылы

Каплан белгішелері

мәтінді жан-жақты

талдауға ыңғайлы,  әрі

тақырыптың мәнін тез 

түсінуге көмектесетіні

анықталды.

Зерттеу нәтижелері бойынша неге қол жеткізілді?



01 02

03 04

Осы әдістің артықшылықтары қандай?

Мәтінмен жұмыс жасау

арқылы оқушылардың жан-

жақты талдау дағдыларын

дамытуға мүмкіндік береді.

Белгішелер арқылы

жұмыста саралап оқыту

жүйесі жүзеге асады. 

Мәтіндегі ақпаратты терең игеруге, әрі

тақырыпты жеңіл түрде түсінуге

қол жеткізеді.

Оқушының құрылымдық

тапсырма орындау барысындағы

шынайы кедергілері анықталады.



Каплан белгішелерін қолдануда қандай қиындықтар 
кездесті?

Қабілеті төмен оқушылар белгішелердің шектеулі түрлерін 

ғана қолдана алады.

Оқушыларды жалықтыратын да кездері болады;

Әр сабақ барысында осындай әдісті қолдануға мүмкіндік 

туа бермеуі , себебі сабақ уақытының 30-40 пайызы 

осы тапсырмамен жұмысқа бөлінеді;



Зерттеудің қорытындысы:

Оқушылардың мәтінді ауызша  талдауда да  белсенділіктері 

артқаны байқалды;

Оқушылардың  жасаған жұмыстарын талдау барысында және 

берген сұхбаттары арқылы Каплан белгішелері мәтінді жан-

жақты талдауға ыңғайлы әрі тақырыптың мәнін тез түсінуге 

көмектесетіні анықталды;

«Каплан белгішелері оңтайлы нәтижелерге қол жеткізудің 

ең ұтымды жолы» - деген тұжырым жасалынды.



1
Мәтіндік ақпаратты дайындау кезінде қабілеттілік деңгейіне назар аудару

керек, өйткені ақпараттың сапасы тапсырмалардың тиімділігіне әсер

етеді,

2

3

Мәтінмен жұмыста талдау дағдыларын дамытуда Капланның

белгішелерін қолдану.

4

Тәжірибені

жетілдіруге

бағытталған

ұсыныстар:

Қабілеті төмен оқушыларға мәтіндік ақпаратты ұсыну кезінде

кілт сөздер мен сөз тіркестерін ерекше бөліп көрсету қажет.

«Төңкерілген сабақ» қағидаты негізінде ақпаратпен танысып

келу мақсатында, мәтіндер оқушыларға алдын ала берілген жөн.



Зерттеу тақырыбына байланысты 
болашаққа жоспар:

•Каплан әдістерін толықтырып, жетілдіріп, 
қазақстандық компоненттерді қоса отырып, 
осы техниканың негізінде авторлық бағдарлама
жасау.



Назар 
аударғандарыңызға 

рахмет!


