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Мұғалімнің жұмыс нәтижесінің педагогикалық сипаттамасы
Түркістан облысы Кентау қаласы Ы.Алтынсарин атындағы
№ 1қоғамдық гуманитарлық бағыттағы мектеп гимназияның
Бастауыш сынып мұғалімі
Қоспанова Мадина Абибуллақызы
Педагогикалық кәсіптің пайда болуы объективті негізіне. Егер жасұрпақ
атадан тарап келе жатқан шығармашылықты пайдаланбағанда қоғам әрі қарай
дами алмас еді. «Тәрбиеші» деген сөздің этимологиясы да қызық. Қазіргі
сөздіктерде тәрбиеші біреудің тәрбиесімен айналысатын және оның дамуы мен
өмір жағдайларына жауап беретін адам ретінде қаралады. «Мұғалім» сөзі
кештеу пайда болған сияқты, себебі белгілі бір білім мен іскерлікті игеруге
бағытталған адамдардың арнайы іс-әрекетін ұйымдастыру қажет болды. Бұндай
іс-әрекет оқыту деген түсінікке ие болды.
Мектеп алдында тұрған міндеттер қоғамның кезеңдеріне байланысты
ауысып отырды. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат оқыту мен тәрбие
егіз екенін айтады. Көрнекті мұғалімдер әр халықта әр кезеңде болған.
Ұлы мұғалім ретінде қытайлықтар Конфуцийды айтады. Адамның белгілі
бір мамандыққа қабілеті оның іс-әрекетінің ерекшелігінен және ойлауынан
көрінеді. Е.А.Климовтың ұсынған жіктелуі бойынша педагогикалық кәсіп –
пәні басқа адам болып табылатын мамандық тобына жатады. Бірақ
педагогикалық мамандықты ең алдымен оның қайраткерлерінің көз қарастары
мен жауапкершілігі тарапынан таңдайды. Осыған байланысты педагогикалық
мамандық жеке топ болып жіктеледі. Оның басқа мамандықтардан негізгі
ерекшелігі жеке тұлғаны қалыптастыру, оның интеллектуалды, эмоционалды,
денетәрбиесін басқарып, рухани әлемін қалыптастыру.
Педагогикалық мамандықтың негізгі мазмұны адамдармен өзара қарымқатынасты құрайды. Педагог мамандығының негізгі міндеті – қоғамдық
мақсатты түсініп, басқа адамдардың күш-жігерін сол мақсатқа жетуге бағыттау.
Іс-әрекетретінде оқыту мен тәрбиенің ерекшелігі әлеуметтік басқару
жағынан екі құралдан тұрады. Біріншісі, егер жетекші де басқа адамдармен
қатынас орнай алмаса, онда ең негізгі басқару функциясы жоқ дейміз. Екіншісі,
бұл мамандық адамнан арнайы белгілі бір салада білім, дағды, іскерлікті талап
етеді. Педагог оқушылардың іс-әрекетін жақсы біліп, процестің дамуына дұрыс
басшылық жасай алу керек. Осыған сәйкес, педагог мамандығы екі –
адамгершілік және арнайы дайындықты қажет етеді. Мұғалім мамандығында
қарым-қатынасқа түсе алу негізгі сапалардың бірі. Мұғалімдердің тәжірибесіне
зерттеуді жүргізген В.А.Кан-Калик қарым-қатынаста өте жиі кездесетін
қиындықтарды атап өтеді.
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Олардың өзі педагогикалық міндеттерді шешуге қиындық келтіретінін
айтады: бағдардың сәйкес келмеуі, сыныптың қорқуы, қатынастың болмауы,
педагогикалық қателерден қорқу және т.б. Батыс педагогикасы мен
психологиясындағы қазіргі гуманистік бағыттың негізін салушылардың бірі –
Карл Роджерс. Белгілі бір жағдайға бейімделмеген оқушыны тәрбиелеуде
мұғалім оның өміріне қиындықтар келтіреді. Ал қоғамның бейімделген
мүшесін тәрбиелеуде өзін өзгертуге арналған қажеттілікті қалыптастырмайды.
Ұжымдық сипаттамасы.«Адам-адам» тобының басқа мамандықтарында
нәтиже бір маман иесінің іс-әрекет жемісі болып табылса, мысалы, дәрігер,
сатушы, кітапханашы, ал педагогикалық
мамандықта – тәрбиеленушіге
әсеретушілердің педагогтың, отбасының және т.б. еңбектерін атап көрсету өте
қиын.
Педагогикалық
мамандыққапедагогикалық
іс-әрекеттің
біртұтас
субъектісітүсінігі бірте-бірте енуде. Біртұтас субъект кеңмағынада – мектептің
немесе басқа білім беру мемкемесінің педагогикалық ұжымы ретінде, ал тар
мағынада – оқушылар тобынан емес нақты оқушылармен қатынасы бар
педагогтар ұжымы.
А.С.Макаренко педагогикалық ұжымның қалыптасуына көп тоқталған.
Ұжымның белгілі бір қасиеттері ең алдымен оның мүшелерінің көңіл-күйіне,
жұмысқа қабілетіне, білеттілігіне, психикалық және дене дамуына байланысты
болады. Бұл құбылыс ұжымның психологиялық ахуалыдеп аталады.
А.С.Макаренко мұғалімнің педагогикалық шеберлігі педагогикалық
ұжымның қалыптасу деңгейі мен шарттасады деген заңдылығын ашады. Ол
мұғалім тек қана педагогикалық ұжым арқылығана шеберлікке жетеді дейді.
Педагогикалық ұжымның теориясы мен практикасының дамуына
В.А.Сухомлинский көп еңбек еткен. Бірнеше жылдар бойы мектеп басқару
тәжірибесінен ол мынадай қорытындыға келеді: мектеп алдындағы мақсатқа
жету үшін педагогикалық ынтымақтастық ролін ұмытпау қажет.
В.А.Сухомлинский педагогикалық ұжымның тәрбиеленуші ұжымына әсерін
зерттей отырып келесі заңдылық ашады: педагогикалық ұжымдағы рухани
құндылықтар
бай
болған сайын тәрбиеленуші ұжымы белсенді күш,
тәрбиелеуші процесс мүшесі болып табылады. Педагогикалық ұжым ненің
нәтижесінде, қалай құрылады деген сұраққа, оны ұжымдық көз қарастар
жиынтығы, пікірлер, шығармашылық деп жауап береді.
Шығармашылық ерекшелігі.Педагогикалық іс-әрекет кез келген әрекет
сияқты сандық қана емес, сонымен қатар сапалық ерекшелікпен сипатталады.
Мұғалім еңбегінің мазмұны мен ұйымдастырылуын өз іс-әрекетіне
шығармашылық қарым-қатынасының деңгейі негізінде ғана анықтауға болады.
Педагог іс-әрекетінің шығармашылық деңгейі өз мүмкіндіктерін алға қойған
мақсатқа жету үшін қолдануынан көрінеді. Сондықтан педагогикалық ісәрекеттің шығармашылық ерекшелігі оның негізгі ерекшеліктерінің бірі болып
табылады.
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Ғылым, техника, өнер сияқты сфералармен салыстырғанда педагог
шығармашылығының мақсаты жаңа бір бағалы, әлеуметтік құндылықты құру
емес. Шығармашылық пен жұмыс істейтін педагог, оның ішінде жаңашыл
педагог өзінің педагогикалық жүйесін құрады.
Педагогтың шығармашылық потенциялы жиналған әлеуметтік дағдымен,
психологиялық және педагогикалық білімі мен, жаңашылдығымен
қалыптасады. Тәжірибеде дәлелденуі бойынша жоғары мамандырылған,
білімін, мамандық квалификациясын жоғарлатып отыратын мұғалімдер ғана
шынайы педагог бола алады. Міне осы мәселе мені қатты толғандыратын.
Үлкен форматтағы курстар басталғанда мен өзімді-өзім сынап көргім
келді. Жаңа технологиямен жұмыс жасап оқушыларымның жан-жақты дамуын
бақылағым келді.
Осы себептен өтініш бере отырып үлкен форматтағы курстан өтіп алдым.
2014-2015, 2015-2016 оқу жылында мектепте жүріп жатқан зерттеу тобына
қосылып, зерттеу жұмыстарын бастап кеттім.
Мен өзіме курстан кейінгі тақырыпты таңдадым.
Зерттеу жұмыстарымның тақырыбы: «Оқушылардың функционалдық
сауаттылығын арттыра отырып, сыни тұрғыдан ойлауға жетелеу».
Мақсатым: Зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып сыныптың білім
сапасын арттыру.
Күтілетін нәтижем:
1.Колообративті орта құрылады , топтық жұмысқа бейімделеді.
2.Ата-аналар пікірі ескеріледі, оқушыларда қызығушылық оянады.
5. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті қалыптасады.
6. Білім сапасы көтеріледі.
Алдымен ата-аналарымды шақырып сыныптың жағдайын түсіндіре
отырып, келісімдерін алдым. Осы зерттеу тобына басшылық жасайтын мектеп
әкімшілігіне өтініш білдіре отырып, сыныбымды жас ерекшелігіне байланысты
фокусқа алынған сынып ретінде жоспарға қостырдым.
Қазіргі таңда LESSON – STUDY(бұдан әріқарай L.S-деп қысқаша
жазамын) -сыныпты зерттеу А, В, С тобындағы оқушылар фокусқа алынды.
Сынып оқушыларын әр түрлі суреттермен безендірдім де ол оқушылардың
әдемі суреттерін тақтаның жоғарғы жағына іліп қойдым.
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Оқушыларды мақтаған сайын жан сарайлары өскенін мен байқадым.
Бір қызығы ол безендірілетін суреттер, өсімдіктер, үй жануарлары мен
жабайы аңдардан тұратын. Оқушылар ұнаған суреттерді өздері таңдап алды,
әрбір күні олар өз суреттеріне қызығушылықпен қарап отырады.
Бұл әрекеттің өзі оқушыларға үлкен қуаныш болды. Сыныпты зерттеу
жұмысы басталар алдында сыныптан сауалнама алынды.
Сауалнама қорытындысымен танысып шықтым. Бұл қорытынды бойынша
сыныптағы көрсеткіш оншалықты деңгейде болған жоқ.
Себебі сауалнамадағы кейбір сұрақтар, атап айтқанда: жаңа технологияны
пайдаланады ма?, сіздердің ұсыныстарыңызды тыңдайды ма?, бағалау дұрыс
жүргізіледі ме?, мектепте өздеріңізді жайлы сезінесіздерме т\б сұрақтарға
оқушылар жауабы әртүрлі болған.
Міне осы сұрақтар мені бір жағынан қынжылтты, бір жағынан қуантты.
Неге? Себебі оқушылардың өзіндік көзқарасының барлығы, мектеп өміріндегі
өзгерістерге кішкентай балдырғандардың немқұрайлы қарамайтындықтары
қуантса, сабақ беретін ұстаздардың сыныпта сабақты ұйымдастыруларының
әртүрлілігіне оқушылардың көңілі толмайтыны байқалды.
Міне барлық ұстаз бірдей емес қой, сондықтан оқушылардың сауалнамаға
берген жауаптарына қатысты іс-шара мектеп ішілік құрылып, зерттеу жұмыстар
басталып кетті. Алдымен оқушылардың 1 сыныптың соңындағы жылдық сапа
көрсеткіші мониторингіде байқағанымыздай төмен болғанды.
Жалпы сыныбымның сапа көрсеткіші 50% жетпеді. Ең төменгі көрсеткіш
сауат ашудан 45 % көрсеткіш берді. Зерттеу жұмыстары жалғасып жатты. Өзім
сауат ашудан бірнеше рет сабақтар топтамасын бердім. 1-ші сыныптың бір
қиындығы мен үш айлық курстан өтіп жүргенімде оқушылар сапасы
төмендегені өзіме мәлім болатын. Ағылшын тілі пәнінен сабақтар топтамасы
зерттеу жұмыстарына ұсынылды. Өз ойларын жеткізе алмайтын оқушылар
сөйлеуге талпынды, тұйық балалар, жәймен ашыла бастады.
Әрбір іс-әрекеті мені қызықтырды, бірақ кейбір мінез-құлықтардағы
кездесетін ұяңдықтар өн бойында басымдық танытты. Ол жас ерекшелігінен
болса және «мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы» арасындағы диалогтың
дұрыс құрылмауынан болса керек.
Дегенмен осы сыныптағы сәлде болса өзгеріс зерттеу тобы мен
ұстаздардың жетістігі деп ойлауыма мүмкіндік берді.
2-ші сыныпқа көшкен оқушылармен желтоқсан айының екінші
жартысынан бастап зерттеу жұмысы қайта жалғасты.
Төмендегі кестедегі «мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы, топ ішіндегі
байланыс, топтар арасындағы байланысты» зерттедік.
Кестеге сәйкес «қарым-қатынас, белсенділік, шеберлік, тәжірибелік»
бөлімдері бойынша іс-әрекет топтамасы жасалынды.
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Мұғалім мен
оқушы
Қарымқатынас

Белсенді
лік

1)Оқушы
мұғалімге
сұрақ қойды
ма?(0,5-1,2б)
2)Мұғалім
оқушы сұрағын
қанағаттандырд
ы ма?(1-2б)
3)Оқушыдан
мұғалімге кері
байланыс
болды ма?(1,82,5)
4)Екеуінің
арасында жылы
қарым-қатынас
орнады ма?(1,52,7)

1)Мұғалім
сабақтағы
мақсатына
жетті ме?(1-3б)
2)Мұғалім
оқушының
назарын аудара
алды ма?(22,8б)
3)Жұмыс
парағы немес
басқа
материалдарды
тиімді
қолданады?

Оқушы мен оқушы

Топ ішіндегі Топтар
байланыс
арасындағ
ы
1)Бір-біріне деген
байланыс
сенімділік болды ма? 1)Топ
(2-3б)
ережесі
1)Пікірлер
2)Бір-біріне
сақталды
сәйкестігі(
көмектесті ме?(1ма?(1-1,5б)
1,5-3б)
2,5б)
2)Топ
2)Қарсы
3)Өзара түсіністік
мүшелерінің топтың
орнады ма?(0,5-2,5б) бір-біріне
ойын
көмегі
тыңдау
болды ма?
мәдениеті(
(1,5-2,5б)
1,8-2,8б)
3)Топмүшел 3)Топ
ерінде
пікірін
ықтымақтас қорғау(1тық болды
2,8б)
ма?(1,5-2,5б) 4)Топ
4)Бірін-бірі көшбасшы
бағалауы
сын
қандай?(1қолдау(23б)
2,5б)
5)Көшбасш
ы
мәдениеті(12б)
1)Оқушылардың
1)Топ
1) Қарсы
өзара диалогы
мүшелерінің топ пікірін
қандай?(1,5-2,5б)
бір-бірінің
сыйлауы(2
2)Оқушылар
пікірлерін
-2,5б)
пікірінің құндылығы толықтыруы 2)Қарсы
қандай?(1,8-3б)
(2-2,8б)
топ
3)Өз пікірлерінің
2)Топ
мақсатын
айқындығы(1,8-3б)
мүшелерінің түсіну(14)Бірін-бірі
қызығушыл 2,5б)
тыңдауы(1,8-2б)
ығы(1,5--3б) 3)Қарсы
3)Топтағы
топтың
пікірлердің пікіріне
айқындығы( нақты баға
1,5-3б)
беру(1,54)Топ
2б)
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(2,1-2,8б)
4)Оқушы
сабақты
түсінеді ме?(23б)

Шеберлі
к

1)Сабақ
мақсатының
айқындылығы(
2-3б)
2)Мұғалім
проблеманы
анық түсінуі(23б)
3)Мұғалім
тақтаға анық
жазуы.(1,52,5б)
4)Сабақтың
түйінін
оқушыға бере
білуі(1,8-2,5б)
5)Мұғалімнің
АКТ-ны
қолдану
шеберлігі(2б)
6)Мұғалімнің
сұрақ қою
шеберлігі(1,52б)
7)Мұғалім
топтық
жұмысты
орнымен
қолдануы(1,82,5б)
8)Оқушы өз
пікірін айқын
жеткізуі(1,5-2б)
9)Оқушының

мүшелерінің
бір мақсатты
көздеуі(1,83б)

1)Оқушылардың
дәлелді пікір
айтуы(2-2,5б)
2)Пікірлер
түсініктілігі (1,52,5б)
3) Тақырып
аясындағы дәлелді
сұрақ қою(1,5-2б)
4)АКТ-ны дұрыс
пайдалануы(2-2,5б)
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1)Пікір
үндестігі(23б)
2)Ойдың
жаңашылды
ғы(2-3б)
3)Уақыттың
тиімділігі(22,5б)
4)Жаңа
технологиян
ы қолдана
білуі(2-2,5б)

1)Сыни
көзқараспе
н
қарау(1,82,8б)
2)Топтар
жұмысын
ың
үйлесімділ
ігі(1,82,8б)
3) Топтың
ойын
сенімді
жеткізе
білуі(1,82,5б)
4) Қарсы
топтың
назарын
аудара
білуі(1,82,8б)
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кері
байланысты
дұрыс
ұсынуы(1,5-2б)
1)Берілетін
материалдың
ғылымилығы(2Тәжірибе 3)
2)Сабақта
қолданыс
табуы(1,8-2,8б)
3)Жұмыстың
практикалық
маңыздылығы(
1,5-2,5б)
4)Ғылыми
зерттеу
жұмысының
құндылығы(23б)
5)Сабақ
жоспарының
құрылымы(23б)
6)Оқушының
болжамды
жауаптары(1,52,5б)
7)Болжамдар
үйлесімділігі(1,
5-2,5б)

1)Пайдалы кеңестер
беруі(2-3б)
2)Бір-бірін
толықтыруы(1,52,5б)
3)Ортақ шешімге
келу (2-2,5б)
4)Іс-әрекеттер
жасауы(1,5-2,5б)

1)Топ
мүшелерінің
ортақ
шешімі(1,82,8б)
2)Көшбасш
ылықты
дамыту(1,52б)
3)Көшбасш
ылықты
бөлісу(0,51,5б)
4)
Кедергілерді
бірлесе
жеңу(1,52,5б)
5)Жаңа
ақылды
мақсаттар
қою(2-3б)

1)Қол
жетімді
дерек
көздеріме
н
бөлісу(1,52,8б)
2)Топ
арасындағ
ы
пікірталас(
1,5-2,5б)
3)Топтард
ың терең
ойлана
білуі(1,53б)
4)Топтард
ың түйінді
ой шығара
білуі(1,53б)

І тоқсандағы білім сапасы жылдық көрсеткіштен сәл төмендеді ол
мониторингіде көрініп тұр.
Жалпы сапа 1-ші сыныптағы көрсеткіштен 3,5 % түсіп кеткен. Себебі
жазғы демалыстан оралған оқушылардың қайта бейімделу кезеңінің нәтижесі
болса керек. Бұл мен үшін проблема.

9

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 03.10.2020 жыл | № W00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Егер әрбір демалыстан кейін оқушылар сапасы төмендей беретін болса,
ұзақ мерзімді демалыстан кейін, сөйлеу қоры төмендесе, онда оқушы жаз
мезгілінде қолына кітап белгілі бір уақытта алмағаны болар немесе ата-анамен
аө болуы мүмкін. Себебі ол оқушы интернетте немесе теледидар алдында ұзақ
уақыт жұмсауының салдары болса керек.
Бұл тығырықтан шығудың жолын іздестірдім. Ол үшін алдыма SMART
мақсат қойдым. Ол мақсатымның қол жетімді болу жағын қарастырдым.
Маған көмекке келген жоғарыда келтірілген «Сыныпты зеттеу» кестесі
болды. Осы кестеден, мен кетіп жатқан кемшіліктер мен олқылықтарды
байқадым. Маған зерттеу тобының басшысы Р.Тоқбалаева ақыл-кеңестер беріп
отырды. Сабақтар топтамасына енген зерттеу тобының мүшелерімен әрдайым
сабақ жоспарын бірлесіп құрып, ақыл-кеңестер алып отырдым.
Күнделікті қысқа мерзімді жоспарды түрлендіріп, жаңаша ұйымдастыруға
тырыстым. Сыныптан алынған бақылау мен диктант жұмыстарының сапасы
біртіндеп өсе бастады. Әрбір пайыздық сапаға тер төгуіме тура келді.
Осы бір қиындықсәтінде ата-аналардан сауалнамалар алынды.
Сауалнамада мынадай сұрақтар болған еді.
• Осы мектепте білім алған балаңызға ұнайма?
• Топпен жұмыс жасаған балаңызға қаншалықты әсер берді?
• Балаңыз өзін-өзі сабақ барысында белсендімін деп санайма?
• Балаңыз Сізбен сабақтан алған әсерлерімен бөліседі ме?
• Мектепте жаңаша оқыту бар деп есептейсізбе? т\б.
Сауалнамадан шыққан қорытынды да біраз өзгерістер болды.
Ата- аналардың өзінде қызығушылық пайда болған. Сыныпта жұмыс
жасайтын ұстаздарға деген көзқарас өзгере бастаған.
Демек қойған мақсатымның жүзеге аса бастағаны байқалды.
SWOT талдауға салғанымда бұл сыныпқа және маған берілген мүмкіндік
екенін мен түсіндім. ІІ тоқсан аяқталуы кезінде мен сыныпқа қайта талдау
жасадым. Мақсатым: сыныпта қаншалықты өзгеріс болды, үдеріс бар ма, жоқ
па бақылау.
Назарларыңызға сыныптың негізгі пәндер бойынша тоқсандық
көрсеткішін ұсындым.
ІІ тоқсандағы білім сапасы І тоқсандағы білім сапасына қарағанда кішкене
болсада өсу болғандығын байқадым.
Білім сапасы І тоқсаннан 2 %артқан . Білім сапасын 2% арттыру үшін
оқушылармен қосымша жұмыстар жүргізіп, сабағымда түрлі әдіс-тәсілдерді
мысалы: диалогтық оқыту арқылы оқушыларды сыни тұрғыдан ойлануға
жетеледім. Оқушылармен бірлесіп формативті бағалауды іске асырдым.
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Сыныпта топтық жұмыстарды ұйымдастыра отырып бірігіп жұмыс
жасауға қалыптастыра бастадым.Төлеген Сабина деген оқушым 1-ші сыныпта
өте тұйық сабаққа белсенділігі төмен еді.2-ші сыныпта ол өз ойын еркін
жеткізуге,топтық жұмысқа белсенді қатысатын болды. Шалмен Марғұлан
дарынды оқушыларымның бірі.Ол сабақ барысында және топтық жұмыста
жақсы қатысып, постер қорғауда тақырыпты жан-жақты ашып,әдеби тілмен
жеткізуге дағдыланды. Серибаева Әсел жеке өзіне берілген тапсырманы
тиянақты орындайды,бірақ топта берілген жұмыстарды орындауда белсенділік
танытпады. Осы орайда әліде болса еркіндікке, белсенділікке,өз ойын еркін
жеткізе білуге қалыптастыру үшін әрбір сабағымда сыни тұрғыдан ойлана
алатын тапсырмалар беруді және L.S. зерттеуін жалғастыруды тұжырымдадым.
Ата-аналарда балаларының ой пікірімен келісе бастағаны қарым-қатынаста
байқалып тұрды. Әдебиеттік оқыту пәнінен желтоқсан айында «Қыс кереметі»
тақырыбына шығарма жаздық.
Дәптерлерді тексеру барысында, тақырыпты көркемдеп жеткізуге
тырысқандығынаноқушылардың сөз қорының дами бастағаны көрінді.
«Қабілеттілік те бұлшық ет тәрізді жаттығу мен келеді»- деп В.Обручев
айтқандай оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін сыни
ойлауға бағытталған,іздену дағдысын қалыптастыруға
сабақтан тыс
тапсырмаларды бердім, бірақ міндетті түрде жас ерекшелігін ескердім.
Үшінші тоқсанның аяқталуын күттім. Себебі жұмыстардың нәтижесі
қандай дәрежеде, өзгеріс бар ма, жоқ па деген сауалдар мені қинады.
Тоқсан аяғындағы қорытынды төмендегі мониторингідегідей болды.
ІІІ тоқсанның қорытындысында білім сапасы 49,5 % болды. Бұл ІІ
тоқсанмен салыстырғанды 2,5%, ал І тоқсанмен салыстырғанда 4,5% өсті. ІІІ
тоқсанда С тобындағы оқушымның екеуі Б тобына қосылғаны, Б тобындағы
оқушыларымның үшеуінің А тобындағы оқушыларымның қатарына қосылғаны
білім сапасының артуына зор ықпалын тигізді.Амангелді Ерсұлтаннан ерекше
өзгерісті байқадым. Сабаққа аса қызығушылықпен қатысып, топтық жұмыста
тұжырымды ойлар айта білді, достарына ықпал жасап ойларын нақтылауға,
бөлінген көшбасшылық қасиеті байқала бастады. Жоғарыда көрсеткенімдей
оқушылар қалауына сәйкес суреттерді безендіруді жиі ауыстырып отырдым.
Жоғарыда көрсетілімге қойылған мониторинг 2 сыныптағы соңғы
тоқсанның негізгі пәндерінің сапа көрсеткіші болатын. ІІІ тоқсанда білім
сапасы 49,5 болса, ІV тоқсанда 51,5 %көрсетті. ІV тоқсанда да 2 пайызға
өскенін байқадым.Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артып, берілген
сұрақтарға сыни тұрғыдан ойлана отырып жауап беруге тырысты және бір-бірін
әділ бағалай білуді үйренді. Ұйымдастырылатын топтар арасында сыни
көзқарас пен қатар бәсекелестік қалыптасқандығын оқушылар тарапынан
берілген кері байланыстан бақылап отырдым.
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«Құрдастар тобындағы өзара қарым-қатынас оқуда маңызды роль
атқаратынын көрсеткен» - деп Мерсер(2005ж) айтқандай оқушылар арасында
ынтымақтастық орнап, топтық жұмыс дамып ережеге бағына бастады.
Әрбір сабағыма берген оқушыларымның кері байланысынан келер
сабағымның құрылымына сыни көзқараспен қарай отырып тәсілімді өзгертіп
отырдым.

Мысалы: ДЖИГСО, Ыстық орындық, Қарлы кесек, Кір қыстырғыш,
Инсерттер сәттілік әкелді. Әрбір сабақ соңында келер сабағым қалай өтер екен
деген іштей толқуларым болды. Дегенмен жеңіске жетудің негізгі жолы
еңбектену екенін түсіндім. Жылдық қорытынды сыныптағы үлкен өзгерісті
байқатты.

2-ші сыныпта білім сапасының айтарлықтай өзгергенін 1-ші сыныпқа
қарағанда өсу барысы байқалды. Бұл сыныптардың білім сапасын салыстырсақ
5,2% артқан.
2-ші сыныптың І тоқсанында сапаны 45 % бастасақ ІV тоқсанынба 51,5 %
көтерілді. 53,5 % 2-ші сыныпты тамамдадық.
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Мониторингіде байқағанымыздай әр тоқсанда өсу болған, осы сапаның
артуына С тобындағы оқушылардың ынталанып Б тобына қосылуы және Б
тобындағы оқушылардың А тобыны кіруге талпынуының арқасында сыныптың
білім сапасы жоғарылады.Топтық жұмыс барысында А тобындағы оқушы С
тобындағы оқушыларға көмектесті.
3-ші сыныптың І тоқсан соңындағы қорытынды бойынша негізгі
пәндерден жақсы көрсетіш бергені мен ағылшын тілі, орыс тілі пәндерінен
сынып көрсеткіші қайта түсіп кетті. Біріншіден: орыс тілін алғаш рет оқып
отыр, ал ағылшын тілінен пән мұғалімінің ауысуы мен қатар ата-аналардың
үйде көмек көрсете алмауы. Сол себепті осы пәндер бойынша ІІ тоқсанда қайта
фокусқа алындық. Ағылшынтілі мен орыс тілі пәндерінен кестеге сәйкес
зерттеу сабақтарының топтамасы жасалынды. Осы жоспарлы зерттеу
сабақтарын мектептегі кәсіби «Магнит» қоғамдастығының L.S- зерттеу
тобымен біріге отырып жұмысын жүргіздім.Қоставлетованың екі зерттеу
сабағына еніп төмендегідей қорытынды талдау жұмыстарын жасадық.
Ағылшын тілі пәнінен 19.11.2015жылы өткізілген
3Г сыныбындағы L.S-зерттеу сабағының қорытындысы.
Мұғаліммен
оқушы
Қарымқатынас
Белсенділік
Шеберлік
Тәжірибе
Жалпы

4балл( 8,4
балл)
5,9балл (11,6
балл)
8,2балл (21,5
балл)
8,3балл (19,3
балл)
6,6балл

Оқушы мен
оқушы

Топ ішіндегі
байланыс

Топтар
арасындағы
байланыс
3 балл
1,5 балл
0
(8балл)
(11,5балл)
(11,1балл)
3,3 балл (10,5 1,5 балл (11,8 0
(7
балл)
балл)
балл)
3,6 балл
0
0
(9,5балл)
(11балл)
(10,9балл)
1,5 балл
0
0
(10,5балл)
(11,8 балл)
(11,3 балл)
2,5 балл
1,5 балл
0

Бұл сабақтың қорытындысы бойынша алғашқы сабағы жеткілікті дәрежеде
көрсеткіш бере алды деп айту қиын. А,В,С тобындағы оқушылар сабақтың
алғашқы жартысында ешқандай іс-әрекетке бармады. Тек сабақтың соңғы
бөлігінде Б,С тобындағы оқушылар аздаған белсенділік танытты, ал А
тобындағы оқушылар сол іс-әрекетсіз күйінде қалып қойды. Кестедегі жалпы
алған балмен болу керек шектік шегін қарастырар болсам, сыныптағы мұғалім
мен оқушы, оқушымен оқушы, топ ішіндегі байланыс, топтар арасындағы
байланыстар төменгі деңгейде болды.
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Мысалы: мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы бар болғаны 4 балл
болды. Негізінде ол 8,4 балл болу керек еді.
Дәл сол сияқты топтар арасындағы байланыс 11,1 балл болу керек еді, ал 0
балл болды. топ ішіндегі байланыс 1,5 балл болды. бұл деген төменгі көрсеткіш
болды. Дегенмен С тобындағы оқушы тапсырманы көршілерімен бірлесіп
орындауда белсенділік танытпады, топ мүшелері көмек беруді тек сабақтың
соңғы бөлігінде қолға алды.
Мұғалім оқушылардан кері байланыс сұрамады. Неге?
Оқушылар мен мұғалім арасындағы байланыс өте төмен болып отыр.
50 пайыз бұл деген, мұғалімнің әдістемелік тәжірибесі төмен, тәлімгер мен
коучқа бұл ұстазбен көп жұмыс жасау қажет деген сөз.
Бірақ мұғалімге берілген кері байланыс бойынша, ұстаз төселген деген
пікір айтылды.
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А.Қоставлетованың 3 г сыныбындағы
ағылшын тілі сабағының зерттеу қорытындысы.
Ағылшын тілі пәнінің үшінші топтамасы бүгін жүргізілді. А,В,С тобындағы
оқушыларды зерттеу өз жалғасын таба білді. Сабақта бірнеше ұстаздан
құралған зерттеу тобы жұмыс жасады.

Қарымқатынас
Белсенділік
Шеберлік
Тәжірибе
Жалпы

Мұғаліммен
оқушы

Оқушы мен
оқушы

Топ ішіндегі
байланыс

8,2балл( 8,4
балл)
7,3балл (11,6
балл)
4балл (21,5
балл)
8,8балл (19,3
балл)
28,3балл(60,8)

0балл
(8балл)
1балл (10,5
балл)
4балл
(9,5балл)
5балл
(10,5балл)
10 балл(38,5)

1,5 балл
(11,5балл)
0 балл
(11,8 балл)
2,5
(11балл)
1,5
(11,8
балл)
5,5
балл(46,1)

Топтар
арасындағы
байланыс
0
(11,1балл)
0
(7
балл)
2
(10,9балл)
4
(11,3
балл)
6 балл(40,3)

Бұл қорытынды бойынша сыныптағы жұмыс сәл болса да өзгеріске
ұшыраған. Мұғаліммен оқушы бөлімі бойынша қарым қатынас, өсіп шеберлігі
керісінше түсіп кеткен. Жалпы өсім 21,7 балға өскен.
Негізі барлық параметір бойынша өзгеріс байқалған.
Зерттеу кезеңінде оқушы мен оқушы арасында қарым-қатынас дұрыс
орнамады. Соның нәтижесінде топ ішіндегі белсенділік өте төмен болды.
Әзірге бұл сынып оқушыларында топтар арасындағы қатынас төменгі деңгейде,
бірақ өткен зерттеу сабағымен салыстырғанда өзгеріс бар, 6 балға өскен.
Бұл мониторингі бойынша ең жоғары көрсеткіш мұғалім мен оқушы
арасындағы жалпы көрсеткіш. А тобындағы оқушылар керемет көрсеткіш
бермеді, бірақ В тобындағы оқушылар белсенділік танытты. Ал С тобындағы
оқушыларды мұғалім ортаға тартқанымен топтағы оқушылар мен оларда
ынтымақтасқан орта құрыла қоймады.
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Екі сабақтың жалпы біріккен қорытындысына тоқталсам:

Жалпы
19.11.2015ж
Жалпы
26.11.2015ж
Барлығы

Мұғаліммен
оқушы

Оқушы мен
оқушы

Топ ішіндегі
байланыс

6,6балл(60,8)

2,5 балл

1,5 балл

28,3балл(60,8)

10 балл(38,5)

5,5
балл(46,1)
3,5балл(46,1)

17,4 балл(60,8) 6,2
балл(38,5)

Топтар
арасындағы
байланыс
0
6 балл(40,3)
6 балл(40,3)

А.Қоставлетоваға ұжым атынан осы зерттеу сабағына үлкен
жауапкершілікпен қатысқаны үшін үлкен рахмет айтамыз. Бұл ұстаз бұдан арғы
уақытта да бірлескен зерттеу сабағына қатысады деп үміттенеміз.
Бұл қорытынды зерттеу тобының шығарған жұмыстарының нәтижесін
сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын.
«Адамның мұғалімдей тіпті оданда күштірек байқаусыз тәрбиешісі бар,
олар табиғат, жанұя, халық, қоғам оның тілі» (Ушинский) демекші менің және
оқушыларымның дамуына мектептегі «Магнит»қоғамдастығы мен атааналарымның пікірлері, көмектері өз ықпалын тигізді.
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