
Кері байланыс берудің
әртүрлі тәсілдерін қолдана
отырып, оқушылардың жазу
дағдыларын жетілдіру
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мектебінің ағылшын тілі мұғалімдері;

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының үш тілде оқытатын дарынды

балаларға арналған мамандандырылған мектебінің ағылшын тілі мұғалімі.



● Ең пайдалысы, өйткені
мұғалімдер студенттерге
қарағанда біліктірек

● Қателерді түзеп қана
қоймайды, сонымен қатар
оқушылардың
қаншалықты жақсы
орындағанын көрсете
алады(Nafisah, 2008) 

Мұғалімнің кері
байланысы

Өзара кері
байланыс

Өз оқуына және
оқушыла арасында
өзара қарым-
қатынасы (Fathi & 
Khodabakhsh, 2019; Li, 
Xiong, Hunter, Guo & 
Tywoniw, 2020)

Жазбаша кері байланыстың әртүрлі түрлері

Өзін-өзі бағалау

Оқушылардың 
автономиясы мен 
өзін-өзі реттеуіне оң
әсер ету (Andrade, Du 
& Mycek, 2010; Fahimi
& Rahimi, 2015)



Зерттеу сұрақтары
RQ

Кері
байланыстың

түрлері
жазудың
әртүрлі

аспектілеріне
қалай әсер

етеді?

RQ
Оқушылар өз
жазбалары
бойынша

кері
байланысты
пайдалану
туралы не 
ойлайды?

RQ

Қабілеттері
әртүрлі

оқушылар
үшін қа кері

байланыс түрі
жақсырақ

жұмыс
істейді?



Әдістеме

Дадли П. бойынша сабақты зерттеу құрылымы.



«Оқушылар кейс» топтары

Ю. Билыч 9G А тобы Ең қабілетті
оқушылар

Ю. Хегай 9E B тобы Қабілеті төмен
оқушылар

Д. Уразбекова 9H C тобы Қабілеті төмен
оқушылар

Әдістеме

Бақылау

Сауалнама

БЖБ/ТЖБ нәтижелері



Сабақ циклдарында қолданылатын жазбаша
тапсырмалар мен бағалаудың әртүрлі түрлері

Параграф жазу

Өзін-өзі бағалау

Өзара кері байланыс
Орынға сипаттама
жазу
Мұғалімнің кері
байланысы

Мерекелік
ашықхат жазу



Параграф – Өзін-өзі бағалауға
арналған
тапсырмаларды
тексеру парағы

Сурет 1. В тобындағы студенттердің жазу үлгісіСурет 2. Өзін-өзі бағалау үшін
пайдаланылатын мазмұн мен құрылымды
көрсетуге арналған тапсырмаларды
бақылау тізімі



Сипаттама – Бір-бірін бағалауға арналған тілді тексеру парағы

Сурет 2. А тобындағы оқушының жазу үлгісі жəне
өзара тексеруге арналған тілдік тексеру парағы



Сипаттама – Бір-бірін бағалауға арналған тілді тексеру парағы

Сурет 3. В тобындағы студенттердің жазу үлгісі
жəне өзара тексеруге арналған тілдік бақылау
парағы



Мерекелік ашықхат –Мұғалімнің кері байланысы (түрлі тілдік құзыреттілік
топтары үшін кері байланыстың екі түрі)

Сурет 4. В тобындағы оқушылардың жазу үлгілері



Мерекелік ашықхат –Мұғалімнің кері байланысы (түрлі тілдік
құзыреттілік топтары үшін кері байланыстың екі
түрі)

Сурет 5. А тобындағы оқушылардың жазу үлгілері



БЖБ және ТЖБ нәтижелерін салыстырмалы талдау («Жазу» 
дағдысы)
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Сабақты зерттеу сауалнамасы

Сурет 6. Оқушының жауабы

Сурет 7. Оқушының В жауабы

Сурет 8. Оқушының С жауабы



Мұғалім қаншалықты жиі кері байланыс
беру үдерісін үйретті?

Бағалаудың қай түрлері көбірек қиындықтар
туғызды?

Қандай фокус-топқа қанша көмек қажет
болды ?

Бақылау



Нәтижелер

Құрдастар мен мұғалімнің кері байланысы барлық
фокус-топтар үшін сәтті жұмыс істеді
Мазмұн мен ұйымдастыру үшін әріптестік кері
байланыс жақсырақ жұмыс істеді
Мұғалімнің кері байланысы грамматика мен стильде
көбірек көмектесті.

Өзара тексеру С тобының арасында шиеленіс
туғызды

Бұл әсіресе өзін-өзі реттеу және тілді меңгеру тұрғысынан күресетін
әлсіз студенттерде айқын көрінеді

1

2

3

Өзін-өзі бағалау елеусіз қалады

Бұл топтың оқушылары кері байланыс жасауға
жеткілікті дәрежеде өздерін құзырлы сезінбеді.



Қорытындылар

Кері байланыстың
үш түрі де жазу
дағдыларын
дамытуда маңызды
рөл атқарады.

Кері байланыс
түрін таңдағанда
оқушылардың
қабілеттері мен 
тапсырма түрлерін
ескеру қажет.

Қабілеті төмен
оқушыларға мұғалімнің
қолдауы немесе тіпті
кері байланыс жасау
бойынша оқыту
жүргізілуі керек.



Әрі қарайғы жұмыс жоспарлары
Өзін-өзі бағалауға назар
аударыңыз

Оқушылардың қателерін
жазу үшін кестені пайдалану

Оқушылардан грамматика, 
сөздік, орындылық арқылы
мəселені тануды сұрауға болады

Оқушыларға бұл дағды сыртқы
емтихандар мен IELTS-ке дайындалу
кезінде өз жазбаларын жақсырақ
ойлау үшін қажет
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Назар аударғаныңызға рақмет!



Сұрақтарыңыз бар ма?


