
Мұғалімдерге арналған сауалнама. 

 

1. Колледжде бүгінгі күнде қалыптасқан жағдайға өзеріс енгізуді қолдайсыз ба? 

Ия  

Кейде 

Жоқ 

2. Сіздің сабақ өту тәсіліңіз өзіңізге ұнайды ма? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

3. Колледждегі  мұғалімдердің бір бірімен қарым қатнасына қанағаттанасыз ба? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

4. Оқытуда қалыптастырушы бағалауды жиі қолданасыз ба? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

5. Сабақ өтуде алдыңызға тақырып бойынша мақсат қоясыз ба? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

6. Сабақта жеке, жұппен, топпен жұмыс істеуді қолданасыз ба? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

7. Өз біліктілігіңізді арттыру бағытындағы ізденістер жасайсыз ба? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

8. Оқуға биімділігі жоқ студенттерді ынталандыру жолын білесіз бе? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

9. Сіз жаңа әдіс тәсілмен сабақ өтіп жатқан мұғалімнің сабағына кірдіңіз бе? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

10. Студент сабаққа еркін қатысқан жағдайда нәтиже болатынына сенесіз бе? 

Ия 

Кейде 

Жоқ 

 

Мұғалімдерге арналған сауалнама нәтижесі 

 



1. Колледжде бүгінгі күнде қалыптасқан жағдайға өзеріс енгізуді қолдайсыз 

ба? 

Ия – 65 

Кейде- 20  

Жоқ-  12 

 
 

 

 

2. Сіздің сабақ өту тәсіліңіз өзіңізге ұнайды ма? 

Ия- 79 

Кейде- 15 

Жоқ- 3 

 
 

3. Колледждегі  мұғалімдердің бір бірімен қарым -қатнасына қанағаттанасыз 

ба? 

Ия-  60 

Кейде-  20 

Жоқ-  17 

Ия Кейде Жоқ

65

20
12

Ия Кейде Жоқ

79

15
3



 
 

4. Оқытуда қалыптастырушы бағалауды жиі қолданасыз ба? 

Ия- 50   

Кейде- 25  

Жоқ-  22 

 
 

5. Сабақ өтуде алдыңызға тақырып бойынша мақсат қоясыз ба? 

Ия- 90 

Кейде- 7 

Жоқ- 0 

 
 

6. Сабақта жеке, жұппен, топпен жұмыс істеуді қолданасыз ба? 

Ия- 89 

Кейде- 5 

Жоқ- 3 

Ия Кейде Жоқ

60

20 17

Ия Кейде Жоқ

50

25 22

Ия Кейде Жоқ

90

7 0



 
 

 

 

 

7. Өз біліктілігіңізді арттыру бағытындағы ізденістер жасайсыз ба? 

Ия- 85 

Кейде- 7 

Жоқ-  5 

 
 

8. Оқуға биімділігі жоқ студенттерді ынталандыру жолын білесіз бе? 

Ия- 70 

Кейде- 20 

Жоқ- 7 

 

Ия Кейде Жоқ

89

5 3

Ия Кейде Жоқ

85

7 5

Ия Кейде Жоқ

70

20
7



 

9. Сіз жаңа әдіс тәсілмен сабақ өтіп жатқан мұғалімнің сабағына кірдіңіз бе? 

Ия- 82 

Кейде- 10 

Жоқ- 5 

 
 

10.  Студент сабаққа еркін қатысқан жағдайда нәтиже болатынына сенесіз бе? 

Ия- 54 

Кейде- 18 

Жоқ-  25 

 

 
 

 

 

10. Зорлық – зомбылық туралы мен не ойлаймын – сауалнамасы. 

 

Қымбатты дос! 

Бұл сауалнама жасырын түрде, балалардың құқығын қорғаудағы проблемаларды анықтап 

және осы мәселе бойынша балалардың көзқарасын білу үшін жүргізілуде. Сұрақтарға 

шынайы жауап беруіңізді сұраймыз. (Жауап белгілегенде бірнеше нұсқаны белгілеуге 

болады) 

Өзің туралы мәлімет 

Жасың нешеде? ............... 

Отбасыңда неше адам бар? _________________________________________ 

Тобы_______________ 

Ия Кейде Жоқ

82

10 5

Ия Кейде Жоқ

54

15
25



1. Зорлық деген сөзді қалай түсінесің? 

- тек күш көрсету 

- қол жұмсау 

- мәжбүрлеу 

- қорқыту 

- адамның құқығына қысым жасау 

- менсінбеушілік 

- кемсіту 

- қатігездік 

- ауру келтіру 

- өмір сүруге қауіп төндіру 

- өз жауабың  ............................................................................................................. 

2. Сенің ойыңша, қай жерлерде, кімнен бала қорлық - зорлыққа тап болуы мүмкін? 

- отбасында, жақын адамдардан 

- көшеде, бейтаныс адамдардан 

- мектептегі оқушылардан 

- достарынан 

- өз жауабың .............................................................................................................. 

3. Қиын жағдайда не істейсің? 

- Әке анамнан көмек сұраймын 

- Өз проблемамды өзім шешуге тырысамын 

- Ата - анамды мазалағым келмейді 

- Сынып жетекшіге жолығамын 

- Психологқа жолығамын 

- Әлеуметтік педагогқа жолығамын 

- Милицияға барамын 

- Директорға барамын 

- Шыдауға тырысамын 

- Достарыммен шешемін 

- Туған - туыстарыммен 

- Өз жауабың ............................................................................................................. 

4. Ата - анаңмен қарым - қатынасың қандай? 

- ата - анам досым 

- Жақсы қарым - қатынастамын 

- түсінбеушілік пен даулар болып тұрады 

- менсінбеушілікпен қарайтын сияқты 

- қол көтереді 

- әкем мен анам менен алыс 

- өз жауабың ............................................................................................................. 

5. Жазалау барысында көбіне қандай шара қолданады? 

- ұрысады 

- ұрады 

- ақша бермейді 

- достарыммен сөйлестірмейді 

- телевизор, компьютер қарауға тиым салады 

- еш уақытта жазаламайды 

- түсіндіріп, көндіргісі келеді 

- желкемнен түйеді, шапалақ береді 

- дұрыс еместігін түсіндіргісі келеді 

- өз жауабың ........................................................................................................... 

6. Әке - анаңның жазалауымен келісесің бе? 

- иә 



- иә деп айтуға болады 

- жоқ 

- жоқ деп айтуға болады 

- өз жауабың.............................................................................................................. 

7. Бір нәрсеге ашуланып, сенен өш алған уақыттары болды ма? 

- иә ондай жиі болып тұрады 

- айта алмаймын 

- кейде 

- еш уақытта 

- өз жауабың............................................................................................................... 

8. Өзің ата - ана болғанда өз балаларыңды жазалайсың ба? 

- иә 

- жоқ 

9. Әке - анаң келесіге ниет білдіре ме? 

А). Сені мақтауға –   Үнемі ------------ Анда - санда -------------- Еш уақытта ---------------- 

Әлде----------------- 

Б). Құшақтауға –    Үнемі ----------- Анда - санда ----------  Еш уақытта ------------ Әлде -------

-------- 

В). Сүюге–   Үнемі------------ Анда - санда----------   Еш уақытта----------       Анда - санда ---

-------  Еш уақытта ---------- Әлде.... --------------- 

С). Сені соғуға –    Үнемі----------- Анда - санда --------- 

 Д). Үйден қууға –   Үнемі------------- Анда - санда ----------- Еш уақытта --------- Әлде.... ----

------------- 

Е). Қараңғы бөлмеге қамауға–    Үнемі-------------- Анда - санда-----------  

Еш уақытта--------- Әлде.... ------------ 

10. Істеген үлкен қателіктерің үшін қандай жаза қолданады? 

Анаң....................................... Әкең........................................................................ 

11. Өз жанұяңда паналы, сүйікті екеніңді сезінесің бе? 

- иә 

- жоқ 

12. Егерде адам зорлыққа тап болса, қандай мекемелерден көмек сұрай алады деп 

ойлайсың?........................................................................................................... 

13. Біздің заманымызда баланы зорлықтан қорғау үшін қандай құжаттар бар? 

..................................................................................................................................... 

Рахмет!!! 

 
 


