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Сауалнама
«Оқытушы студенттер көзімен»
Құрметті студент! Сауалнаманы мұқият оқып, жауап парағын
толтыруыңызды өтінеміз.
А-өте нашар-«1»
Сұрақтарды бағалау өлшемі
В-нашар-«2»
(1-ден 5 –ке дейін)
С- орташа-«3»
Д-жақсы-«4»
Е-өте жақсы-«5»
№
Сұрақтар
1 Сабақтың басталу және аяқталу мерзімінің сақталуы:
оқытушы ұқыпты әрі жауапты.
2 Сабақты түсінікті, нақты, жақсы және анық түсіндіреді
3 Мейірімді, әдепті, оқушыларды сыйлайды, тіл табыса
алады
4 Компьютерлік және видео-құралдардың оқыту формасын
жиі қолданады, тренинг, ойындар, жаттығулларды көп
өткізеді.
5 Қай оқытушы пәнін қызық әрі тартымды етіп өтеді
6 Студенттердің білімін бағалауда талапшыл, бірақ әділетті
7 Сіздің оқытушыға деген жалпы бағаңыз.
8 Қорытынды бақылау және емтихан тапсыру кезінде
шартсыз ережелер белгілеп, сыйлықтар арқылы бағаны
көтерген жағдайлар Сізге кездесті ме? (мысалы:
парақорлық, пара алуға мәжбірлеу және т.б.)
Жауаптардың біреуін көрсетіңіз.
А- Өз тәжірибем көрсеткендей, оқытушы.....................
................................................... үшін –бұл әдеттегі іс
В- Осындай оқиғаларды басқа студенттермен үнемі
естимін, бірақ өзім ондай жағдаймен кездеспедім.
С- Кей кезде жағдайларды естимін, бірақ оған сенімді
емеспін
Д- Оқытушылар тарапынан бұндай іс—әрекеттер
ешқашан байқалмады.
Е-Жауап беруден бас тартамын

Колледж психологы Қожаева Эльмира «Оқытушы
студенттер көзімен» атты сауалнама өткізді.

«Оқытушы студенттер көзімен»
атты әлеуметтік сауалнаманың қорытындысы

Мақсаты: Студенттердің мұғалімдерге деген көзқастарын анықтау.
Мерзімі: 18-23.02.2019ж
Қатысқандар: 220 оқушы
Нәтижесі:
Колледжде оқушылардың арасында алынған сауалнаманың нәтижесі бойынша:
Сабақтың басталу және аяқталу мерзімінің сақталуы: оқытушы ұқыпты әрі жауапты
деген сұраққа (Жиенбаева Г, Асанов Т, Абдиев Н, Қазыбаева М, Байжанов Қ,) деп жауап
берген. Сабақты түсінікті, нақты, жақсы және анық түсіндіреді деген сұраққа (Абдиев Н,
Ж. Арынова, ) деп жауап берілген. Мейірімді, әдепті, оқушыларды сыйлайды, тіл табыса
алады деген сұраққа ( Ауелбекова Г, Айдарханова Р, Хасанова Г,) және де барлығы
//47%// - деп жауап берген. Компьютерлік және видео-құралдардың оқыту формасын жиі
қолданады, тренинг, ойындар, жаттығуларды көп өткізеді деген сұраққа (Абдиев Н,
Әбілдаева Ж, Ержигитова Ж,) Қай оқытушы пәнін қызық әрі тартымды етіп өтеді деген
сұраққа (Батырханов А, Арынова Ж, Саржанов С, Жунисов А,) деп жауап берген.
Студенттердің білімін бағалауда талапшыл, бірақ әділетті деген сұраққа (Асанов Т,
Абдиев Н,) барлығы //24%// деп жауап берді. Сіздің оқытушыға деген жалпы бағаңыз.
(өте жақсы- 180, жақсы-35, орташа-5) деп жауап берді. Қорытынды бақылау және
емтихан тапсыру кезінде шартсыз ережелер белгілеп, сыйлықтар арқылы бағаны
көтерген жағдайлар Сізге кездесті ме? (мысалы: парақорлық, пара алуға мәжбірлеу және
т.б.) деген сұраққа ( Оқытушылар тарапынан бұндай іс—әрекеттер ешқашан
байқалмады.//93%//); (Жауап беруден бас тартамын //7%//) деп жауап берілді.
Қорытынды:
Оқушылар колледжде мұғалімдердің басым көпшілігі сабақты қызықты, тиісті
деңгейде, жаңа технологияларды түсінікті пайдаланып, оқушылардың қабілеттерін
ескеріп өтетінін айтқан.
Бұл жауаптардың негізінде біздің колледжіміздің ұстаздарының білімі деңгейі жоғары,
тәжірибесі мол екендігі байқалады.
Ұсыныс:
Оқушылар тарапынан бірнеше ұсыныстар түскен мысалы: (мұғалімдер сабақ үстінде
қызықты ойындар, тренингтер өтқізсе.)
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жүргізілетін жұмыстарды ары қарай
жандандыру.

