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 Өзіңіздің пәндеріңіз бойынша
бағалау формасы ретінде эсселерді
қаншалықты жиі пайдаланасыз? 

 Оқушы үшін эссе құрылымын білу
қаншалықты маңызды деп
ойлайсыз?



Зерттеу сұрағының өзектілігі

Бүгін- MYP Болашақта- DP

Эссе - A, C, D критерийлері бойынша
жұмысты бағалаудың бір түрі – MYP-дегі
бағалау

Эссе құрылымдық жазуы DP емтиханын
бағалауға әсер етеді

MYP-дегі бағалау Аттестацияға әсер етеді DP экзамендерінің нәтижесі DP-дегі
GPA-ге әсер етеді

Эссені құрылымдап жазу дағдысын дамыту  MYP және DP оқушылары үшін өте 
қажет болып табылады

Осы мәселенің зерттелуі
бүгін MYP (негізгі мектеп) кезінде өзекті болып табылады



Үйретуден кейін
төмен бағаларды

қайталау

Почему? Как?
Провести

Action Research

Мәселені анықтау



Мәселені анықтау: 
алғашқы суммативті жұмыстың бағаларына анализ

Зерттеу екі циклден өтті:
► Алғашқы цикл Дүние жүзі тарихы пәні ішінде жүргізілді, 
► Екінші цикл – гуманитарлық пәндер кафедрасы ішінде. 



Мәселені анықтау



Зерттеу: суммативті жұмыстарға анализ

• Кіріспенің соңғы сөйлемінде сіз оң және теріс жақтарын бөліп, эссе 
туралы өз ойыңызды көрсетуіңіз керек.

• Негізгі бөліктегі әр абзацты дәлелді тұжырыммен бастау керек.

• Әр абзацтың соңында қорытынды сөйлемдегі негізгі ойды жалпылау
қажет.

• Қорытындыға Негізгі бөлімде болмаған жаңа ақпарат енгізілмейді



Бірінші цикл: Зерттеу

► Оқушылар арасында:
Эссе құрылымы
гуманитарлық
ғылымдардың барлық
пәндерінде қаншалықты
ұқсас?

► Мұғалімдер арасында:

Сіздің пәніңіздегі эссе 
құрылымы
«Гуманитарлық
ғылымдар» пәндік
тобының эссе 
құрылымымен
қаншалықты ұқсас?



Бірінші цикл: Жоспарлау

Эссе құрылымының моделі MYP және DP әртүрлі пәндік топтардың
оқытушыларымен бірлесе отырып жасалды



Бірінші цикл: Іс-әрекет
қараша-желтоқсан, 2018 жыл:
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Кіріспенің соңғы сөйлемінде бір
көзқарас көрсетілген, барлығын

қамтамасыз ету қажет

Абзацтар құрылымды сақтамай
бөлінеді. Негізгі бөлімде абзацтардың

тұтастығын сақтау қажет

Негізгі бөліктің абзацының соңында
соңғы сөйлемі жоқ



Бірінші цикл: Рефлексия

Келесі сұрақ бойынша оқушылар арасындағы
сауалнама нәтижесін салыстыру :

«Гуманитарлық ғылымдардың барлық
пәндерінде эссе құрылымы қаншалықты

ұқсас?»

Суммативті жұмыстардың нәтижесін
салыстыру:



Екінші цикл: Зерттеу

Зерттеу көрсеткендей, мұғалімдердің
80% -ы құрылымның бірегейлігі туралы
сұраққа жауап беруге қиналады, ал 
оқушылар құрылымның бірегей
болмауы туралы ортақ келісімге келді
(70%).

Пәндік топ ішінде эссе құрылымын
әр-түрлі болу проблемасын жою
үшін «біліктілікті арттыру
сессиясын» өткізу және
қалыптастырушы және
жиынтық жұмысты жоспарлауға
қатысу мақсат етілді.



Екінші цикл: Жоспарлау және Іс-әрекет

Эссе құрылымы
үлгісіне негізделген
біліктілікті
арттыру сессиясы
(қаңтар 2019 ж.)

Экономика, 
Қазақстан
тарихы, 
география және
әлеуметтік
ғылымдар
пәндік
топтарына
арналған
сабақтарды
жоспарлау
кездесулеріне
қатысу.

Жоғарыда
аталған
пәндік
топтардың
жиынтық
жұмыстарын
а жоспарлау
кездесулеріне
қатысу.



Екінші цикл: Рефлексия
Гуманитарлық цикл пәндері бойынша эсселерді
бағалаудағы айтарлықтай прогресс



Білім сапасы

Оқушылардың жетістіктері

Үлгерімі 100%

2017-2018 92,17

2018-2019 97,09

Эссе құрылымы бойынша
Республикалық Гумилев 
олимпиадасы 2019 ж. сәуір
І орын – 9 F оқушысы
Қарабаева А.

Эссе құрылымы бойынша
Республикалық Гумилев 
олимпиадасы 2019 ж. сәуір
ІІІ орын – 9 F оқушысы
Нуртаева А.



Халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу

2019 жылдың сәуірінде ТМД елдерінің АШМБ ХІІІ жыл
сайынғы халықаралық конференциясының секциясы:
«Орта мектеп оқушыларында аргументативті эссе 

жазудың коммуникативті дағдыларын дамыту
»



Келешекке жоспар:

Іс-әрекеттегі зерттеу 2019-2020 оқу жылына келесі
тақырып бойынша жалғасын табады

“Жазбаша дағдылардың орта мектептегі «басқа
пәндік топтардың» жалпы нәтижелеріне әсерін

зерттеу және құрылымдық жазу үлгісін бейімдеу”. 



Рефлексия
Әрі қарай ынтымақтастық үшін стикерлердің біріне

электрондық поштаңызды жазыңыз:

► Жасыл– егер сіз болашақта әріптестеріңізбен осындай
зерттеу жүргізгіңіз келсе

► Қызыл– егер сіздің мектебіңізде жалпы эссе құрылымы
бойынша мәселе шешілген болса

Стикеріңізді аудиторияға жіберілетін A3 ватманға
жабыстырыңыз


