
«БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 
АЯСЫН КЕҢЕЙТУ: АПРОБАЦИЯ МЕН ТАРАТУ»
27–28 ҚАЗАН 2016 Ж.

«РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ  ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОБРАЗОВАНИИ: АПРОБАЦИЯ И ТРАНСЛЯЦИЯ»
27-28 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

‘TAKING CHANGE TO SCALE IN EDUCATION: 
PILOTING AND DISSEMINATION’
27-28 OCTOBER 2016

баяндамалар жинағы

сборник докладов

report book

VIII  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

VIII  Международная научно-практическая конференция

VIII  International research-to-practice conference

АСТАНА
 ҚАЗАҚСТАН



2

VIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

27–28 қазан 2016 ж.

ӘОЖ 37.0

КБЖ 74.04

Б 94

ӘОЖ 37.0

КБЖ 74.04

ISBN  978-601-7916-55-8

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Әдістемелік кеңесі  басуға ұсынады  
Рекомендован к печати Методическим советом   
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Recommended for printing by methodological board of  
AEO «Nazarbayev Intellectual Schools»

Баяндамалар жинағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ жариялауға дайындалған 

Сборник докладов подготовлен к публикации АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Book of reports prepared for AEO «Nazarbayev Intellectual Schools» publication

Рецензенттер:
Шалғынбаева Қ.Қ – педагогика ғылымының докторы, профессор 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Құсайынов Ғ.М. –  педагогика ғылымының кандидаты, доцент
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы

Б 94 Білім беру саласындағы өзгерістер аясын кеңейту: апробация мен тарату. - Халықаралық ғылы-
ми-практ.конф. (Астана қ., 2016 ж. 27-28 қазаны) = Расширяя границы  изменений в образовании: 
апробация и трансляция. - Сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Астана, 27-28 октября  2016 
года) = Taking Change to Scale in Education: Piloting and Dissemination. - Col. rep. Intern. scientific and 
practical Conf. (Astana, 27-28 October 2016) - қазақша, орысша, ағылшынша



3

Білім беру саласындағы өзгерістер аясын кеңейту:  апробация мен тарату

 Осы «Білім беру саласындағы өзгерістер аясын кеңейту: апробация мен тарату» 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның баяндамалар жинағы қазіргі білім беру 
жүйесінің өзекті мәселелеріне арналған.
 Баяндамалардың мазмұнында Қазақстанның білім беру жүйесіне озық шетелдік және 
отандық қорыту және талдау негізінде инновациялық педагогикалық әдіс-тәсілдерді бейімдеу 
және тарату бойынша мұғалімдер мен тренерлердің тәжірибелік жұмысының жекелеген 
аспектілері көрініс тапқан. Баяндамалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған.

 Настоящий сборник докладов Международной научно-практической конференции 
«Расширяя границы изменений в образовании: апробация и трансляция» посвящен акту-
альным проблемам современной системы образования. 
 Содержание докладов отражает отдельные аспекты практической деятельности 
учителей и тренеров по адаптации и трансляции инновационных педагогических методов 
и подходов в обучении и системы критериального оценивания на основе обобщения и 
синтеза лучшего мирового и отечественного опыта профессионального развития педагогов 
Казахстана. Доклады представлены на казахском, русском и английском языках.

 This book of reports of the International research-to-practice conference “Taking Change to 
Scale in Education: Piloting and Dissemination” is devoted to the most urgent problems of a mod-
ern education system. 
 The content of the reports reflects the several aspects of teacher and trainer practices in piloting 
and dissemination of innovative pedagogical methods and approaches in teaching and learning 
and a criteria-based assessment system: the generalization and synthesis of best international 
and Kazakhstani practices of continuing professional development of teachers. The reports are 
presented in the Kazakh, Russian and English languages. 

© «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ   
© АОО  «Назарбаев Интеллектуальные школы»
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АҢДАТПА
Мақалада «Дарынды балаларды дамыту» Бағдарламасы бойынша  оқыту курсын 

енгізуді бақылау және мониторингілеу үрдісінің мәліметтері ұсынылады. Тренерлер 
мен мұғалімдердің оқыту сапасы мен нәтижелерін жетілдіруге әсерін тигізетін бағалау 
қорытындылары  беріледі. Мониторингілеу мақсатындағы жалпы  бақылау қорытындылары: 
«Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасын енгізу бойынша мұғалімдер мен тренерлердің  
Survey Monkey  интернет-қосымшасының сауалнама нәтижелерінің қорытындысында 
курс төңірегіндегі  болашақ кәсіби даму бағыттары анықталды. Мұғалімдердің Фокус-
группасымен және тренерлермен сұхбат нәтижесінде анықталған мәселелер келтірілген. 
«Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасын Зияткерлік мектептерге енгізуді 
мониторингілеу бойынша эксперт қолданылған бағалау жабдықтарын зерделеу нәтижесінің 
қорытындылары ұсынылады. Анықталған деректерге сүйене отырып, жобаның анықталған 
күшті, әлсіз тұстары келтіріле келе, жалпы курсты ұйымдастыруды жөнінде және сессияны 
бақылау бойынша тренердің оқытуын жетілдіруге байланысты ұсыныстар беріледі.

АННОТАЦИЯ
В данной  статье приводятся данные по наблюдению  и мониторингу  внедрения  

обучающего курса Программы «Развитие одаренности  детей». Даны результаты 
оценивания,  позволяющие  повысить результативность и качество образовательного 
процесса. Предлагаются результаты изучения инструментов оценивания, как  анкетирование 
по интернет-приложению Survey Monkey, по наблюдению сессии, анализ интервью с 
учителями фокус-группы и интервью с тренерами , наблюдение урока учителей  и других 
инструментов  оценивания. Выявлены сильные и слабые стороны проекта и внесены 
предложения относительно совешенствования  курсов.

ABSTRACT
This article presents data on surveillance and monitoring of the implementation of the 

training course of the Program «Development of Gifted Children.» Given the estimation results 
that improve the efficiency and quality of the educational process. Available results of the study 
assessment tools, such as surveys on Internet application Survey Monkey, observation sessions, 
analysis of interviews with teachers, focus groups and interviews with coaches, watching the 
lesson teachers and other assessment tools. Identified the strengths and weaknesses of the project 
and made proposals for soveshenstvovaniya courses.
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Оқыту оқушылардың  көптеген жеке тұлғалық қасиеттері мен қабілеттеріне байланысты 
күрделі үрдіс екені белгілі. Әрбір педагог өз оқытуында  барынша жоғары жетістіктерге қол 
жеткізу үшiн қолайлы оқыту ортасын жасауға ынталы. Дарынды және талантты балаларға 
қатысты бұл едәуір мәселе ойлауды, талқылауды және мұқият жоспарлауды талап етедi. 
Әртүрлi теориялар мен стратегиялар балаларды оқытудың мазмұнын анықтау үшін қазіргі 
жаңартылған  Бағдарламалар  шеңберiнде қолданылады. Ғұламалар:«Адам баласының 
бойындағы дарындылық тек бір ғана пайызды құрайды, қалғаны оның тәрбиесі мен өзінің 
өсіп-жетілгеніне байланысты»-дейді. Баланың жастық шағынан талпынысы, айналаға 
деген қызығушылығы, тылсым дүниелерді білуге деген құштарлығы арқылы бір шыңды 
бағындыратыны сөзсіз. Абайдың жетінші қара сөзіндегі «Жас бала анадан туғанда екі 
түрлі мінезбен туады. Біріншісі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Екіншісі – көрсем, 
білсем деп, ер жетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, «ол неге өйтеді?», « бұл неге 
бүйтеді?» деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді», - деген ой-
тұжырымы растайды. Биік танымдық қабілет, тұрмыс-тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс 
баланың ерте жасынан туындайды екен. Ең әуелі баланың интеллектуалдық қабілетін, 
атап айтқанда: талдау, салыстыру, маңыздысын іріктей алу, проблемалық мәселелерді көре 
алуы мен оларды шеше алу қаблеттерін дамыта  білу маңызға ие. Дарынды балаларды  
дамыту  оқушының  танымға ұмтылысы мен уәжделуінің деңгейіне, ойлау икемділігіне, 
өзін-өзі басқаруына, салмақтылығына, қойылған мақсатқа жету жолындағы  ұмтылысына  
байланысты үрдіс.  Дарынды балалар  өздерін қызықтыратын сұраққа үнемі жауап іздеп, 
өзіндік ізденімпаздықтарымен көзге түсіп тұрады. Оқу бағдарламасын барлығына бірдей 
түсіндіру, барлығымен жұмыс жасау мұғалімге қойылатын басты талап. Осындайда  дарынды 
баланы жалықтырып алмау үшін арнайы жұмыс жасау қажеттігін туындайды. «Дарынды 
балаларды дамыту» (CTY)  Бағдарламасында жазылғандай, көптеген қазіргі заманғы осы 
саланың зерттеушілері бұл феноменнің көп аспектілігін мойындайды. (Гарднер, 1991; 
Стернберг, 1985). «Кейбір оқушылар өз қабілеттерін бірнеше  салады көрсете алады.  Ал 
кейбіреулері мектеп ортасында көрінбесе де, мектептен тыс жерлерде жарқырап шыға келуі 
әбден мүмкін. Бұдан дарындылықтың  кейде  елеулсіз  қалып немесе  көпқырлы екенін  білуге 
болады. Білім беру мақсаты адамның бойындағы белгілі бір сала бойынша оқытуға ыңғайы 
бар потенциалды барынша ашуға болатындай тәжірибемен қамтамасыз ету. Дарындылық 
деңгейінің немесе дәрежесінің түсінігін оқыту жоспары мен  дифференциациялау үрдістерін 
дамыту бойынша қарастыру керек. Ақыл-ой қызметі мен әр сала бойынша қабілеттілігіне 
байланысты дарынды балалардың өздері де әр түрлі болады»[1]. Сондықтан да дарынды 
балалармен жұмыс жасайтын педагогтар алдыңғы қатарлы оқушылардың уәжделіп, ал 
оларға ілесе алмайтын оқушылардың мүддесін түсірмеуді ойластыру маңызды.  

«Дарынды балаларды дамыту» Бағдарламасы Назарбаев Зияткерлік  мектептері мен 
Джон  Хопкинс (JHU)АҚШ университетінің Талантты Жастар Орталығы жасақтаған 
мектептерде  дарынды балалармен жұмыс жүргізудің озық әзірлемелері мен үздік оқушылар 
үшін жоғары  деңгейдегі  білім беру ортасын қалыптастыруға бағытталған Жоба. Талантты 
Жастар Орталығы  (CTY) Джон Хопкинс университетінің тәуелсіз құрылымы болып 
табылады. Дифференциацияланған оқыту бағдарламаларын жасақтап, пайдалану  арқылы  
дарынды балаларды іріктеп, талантты балаларды дамыту  CTY миссиясы болып табылады. 
«Дарынды балаларды дамыту» Бағдарламасы Назарбаев Интеллектуалды мектептері   
мен  Джон Хопкинс университетінің Талантты Жастар Орталығы  (CTY) халықаралық 
эксперттерінің бірлесіп жасақтаған жұмыс нәтижесі болып табылады. Бірлескен 
Бағдарламаның басты мақсаты мұғалімдерді дарынды оқушылардың жан-жақты дамуы мен 
өзін –өзі іске асыруын қамтамасыз ететін  оқытудың тиімді әдістерімен стратегияларына 
үйрету болып табылады. Сонымен бірге Джон Хопкинс университетінің Талантты Жастар 
Орталығы  (CTY) тәжірибесін Қазақстандық білім беру кеңістігіне трансляциялау. 
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«Дарынды балаларды дамыту» Бағдарламасы Назарбаев Зияткерлік  мектептерінде 
мектепішілік оқыту курсы болып табылады. Бағдарламаны сабақ үдерісіне енуін бақылау 
және мониторингілеу үрдісі оқыту процесінің сапасын әлдеқайда арттырары ықтимал, 
себебі бағалау нәтижесі тренерлер мен мұғалімдер жұмысын жетілдіруге әсерін тигізбек. 
Мониторингілеу үшін әр мектептің бақылау нәтижесіндегі есептері, сессияны бақылау 
бойынша бағалау нәтижелері және Survey Monkey  интернет-қосымшасының сауалнама 
нәтижелері, фокус-группамен және тренерлермен сұхбат, мұғалімдердің сабақтарын 
бақылау  және тағы да басқа бағалау жабдықтары зерделенді. Бақылау барысында Джон 
Хопкинс университетінің CTY- «Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасының барлық 
бағалау жабдықтары қолданылды.  Жобаның күшті, әлсіз тұстарын анықтау мақсатында 
жүйелі түрде мәлімет жиналды. Бағалау мақсаттары мен жабдықтары  барлық тренерлерге 
таныстырылып, анық белгіленді. Бақылау бойынша формативті бағалауда  курсты оқыту  
мен  ұйымдастыру бойынша ақпарат алу арқылы   оңтайландыру жолдарын ұсыну мақсаты 
көзделді.       

2015 жылғы «Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасын енгізу мониторингі бойынша 
мұғалімдер мен тренерлердің  сауалнамаларының нәтижесі - олардың дарынды және талантты 
балаларды оқыту ерекшеліктерін жақсы біліп, түсінетінін көрсетті. Жалпы демографиялық 
ақпарат пен  кәсіби сипатты анықтау мақсатында  интернет-қосымша Survey Monkeyді 
курсқа қатысушы барлық мектеп мұғалімдері мен тренерлер өткен болатын. Сауалнама 
нәтижесі бойынша  барлық 15 мектеп бойынша жиі жауап берілген «Жақсы мұғалімге тән 
үш сипаттамалық белгілерді атаңыз?»сұрағының жауабы: құзырлылық, жауапкершілік, 
академиялық адалдық болды. Мұғалімдердің 75% жауабы бойынша тренердегі  неғұрлым 
қалыптасқан дағды – шешендік өнер болса, ал   мұғалімдердің  65% жауабында күрделі 
сұрақтар қою қабілеті одан әрі дамытуды қажет етеді.  Сонымен бірге мұғалімдердің 
60%  оқыту сапасын жетілдіру үшін тәжірибеге негізделген тапсырмаларды кіріктіруді 
ұсынады. Оқыту үдерісі кезінде мұғалімдер жауаптарынан көрінген «Дарынды балаларды 
дамыту» бойынша маңызды түсініктер: дарынды балаларды анықтау, дифференциациялау 
қағидалары, креативтілікке арналған жаттығулар, концептуалдық оқыту, оқыту модулдері 
және т. б. аталды. Жалпы мұғалімдер жауаптарынан олардың өз оқуларына оң көзғарас 
танытатыны көрінді. Сондай ақ мұғалімдер өз оқуларынан гөрі тренердің оқытуына сыни 
қарайтыны байқалды.

Фокус-группамен сұхбаттасу үшін мұғалімдер кездейсоқ таңдау әдісімен іріктелді.  
Сондықтан топ құрамына байланысты топтар әркелкі, кейбір мектептерде топтар көбінесе 
жұмыс өтілі көп мұғалімдер болса,  кей мектептерде жас мұғалімдер  немесе тек әйел 
жынысты мұғалімдерден тұрды.  Сұхбат мақсаты тренердің  тәжірибе жинақтауы мен курсты 
бағалау болса, бағыты: курс құрылымы, оқытуда қолданылуы, мұғалімдер мен тренерлердің 
курс төңірегіндегі  болашақ кәсіби даму бағыттарын анықтау болатын. Мұғалімдердің 90 
% бұл курстың маңыздылығы мен қажеттілігін атап өтіп, осы курс дарынды балалармен 
жұмыс жасауда көп көмектескенін айтты. Дарынды балалармен жұмыс жүргізудің 
жаңа әдістері  арқылы бағалы да құнды ақпаратпен  қаруланып, сабақтарында қалайша 
пайдаланып жатқандары туралы тәжірибелерімен  бөлісті. Тренерлерге келетін болсақ, 
басқа аймақтарда  жұмыс жасап жатқан әріптестерімен курсты оқыту бойынша оңтайлы 
нәтижелермен алмасу  үшін жиі кездесу қажеттігін тілге тиек етеді. Сондай-ақ тренерлер 
мұғалімдердің білім деңгейлері  күткен үміттеріне сәйкес екенін және  мұғалімдердің  
сабақта белсенділік танытып,  академиялық тұрғыдан дарынды балалар туралы жақсы 
ақпартқа ие екенін атап өтеді. Жалпы барлық мектептердегі сұхбат нәтижесі мұғалімдердің 
Назарбаев Зияткерлік мектептері мәнмәтінінде курстың өзектілігін және  курс мазмұнымен  
қанағаттанатындықтарын көрсетті. Сонымен бірге жалпы бағдарлама төңірегінің 
жағымдылық аясында курстың мазмұнының тәжірибелік бағытын көбейту және кәсібилікті  
жетілдіру үшін өзара сабаққа қатысу бойынша ұсыныстар айтылды.
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27–28 қазан 2016 ж.

Бақылау формасының келесі тиімді бағалауды қамтамасыз ететін түрі курс кезінде 
тренердің оқытуын бақылау. 2015 жылғы  Бағалау үрдісінде 558 ( оның 34 бұрын 
оқыған)  мұғалімнің 37 тобы бойынша  41 тренердің сабағы бақыланды. Оқытуды бақылау 
тренерлердің оқыту бағдарламасына сәйкесті жеткілікті білім мен білік деңгейлерін  
көрсетті. Қаралып жатқан идеялардың жоғары сапалы дәрежеде ұсынылғаны көрінді. 
Дегенменде, сессияны бақылау барысында  кейбір мектептерде мұғалімдердің курсқа 
қатыспауы, бұрынғы  оқыту материалдары арасындағы логикалық бірізділікті сақтап, оқыту 
тиімділігін арттыруға кері әсер еткен фактор ретінде анықталды. Бақыланған сессиялардың 
негізі тематикасы дарынды оқушылармен жеке даму бағдарламаларын жасақтап, пайдалану 
болды. Сабақ барысында бағаланған артефактар оқыту материалдарының мұғалімдер үшін 
маңыздылығын айғақтайды. Бақылаудан соң барлық тренерлермен формативті сындарлы 
кері байланыс жүргізіліп, өтілген сабақ талданып, болашақ тәжірибені дамыту бойынша  
мақсаттар айқындалды. 

Курсқа қатысатын  мұғалімдердің сабағын бақылау осы бағдарлама бойынша 
курстың басты  ерекшелігі  және бағдарлама идеяларын сабақ үрдісіне енгізуді бақылаудың 
ең маңызды компоненті дер едім. Бағалау кезінде әр түрлі пән қамтылып, оқушылардың 
оқуы сыныпта бақыланды. Сабақты бақылаудан бұрынғы және соңындағы кездесулердегі 
қысқаша әңгімелесу кезеңдерінде олардың бағдарлама идеяларын қалайша түсінетіндері 
және оқушы дарындылығын анықтауда мектептегі психологиялық қызметтінің мұғалімге 
көмегінің қаншалықты екені туралы хабардар екені анықталды. Барлық мектептерде де 
оқушылар тестілеуден өткен және Гарнер бойынша  олардың қабылдау типтері және қандай 
интеллект басым екені анықталған. Сол бойынша жеке даму Бағдарламалары жасақталған. 
Осылайша, орталықтандырылған курстың барлық идеяларын табысты іске асырудың 
жеткілікті базасы барлық мектептерде  орын алған. Сонымен қатар, сабақты бақылау 
«Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасында көбінесе, бағдарлама мазмұнын білуге 
құмар, әрі әдістерін тәжірибеде қолдануға  мүдделі және уәжделген мұғалімдердің қатысуы  
себепті, оқыту  тиімділігі көрінді. Әрине, кейбір пәндердің спецификасы және сабақ 
тақырыбы кейбір идеяларды өз дәрежесінде қолдану мүмкіндігіне әсер еткенімен, қатысқан 
сабақтардың 70% мұғалімдердің оқыту идеяларын тәжірибеде қолданатынын айғақтады. 
Әсіресе, сабақ барысында концептуалды оқыту идеяларын, оқыту моделдерін пайдалану, 
дифференциалды оқыту элементтерінің дәстүрлі пайдалануы да, дифференциация 
қағидаларын жаңаша интерпретациялау да, дарынды балаларды анықтау бойынша жұмыстар  
көпшілік мектептерде жеткілікті өтеді деуге әбден болады.

Жалпы  Бағдарлама идеяларын Зияткерлік мектептерге  енгізу барысын бақылау жағымды 
әсер қалдырды.   Дегенменде, бірқатар факторлар бағдарлама идеяларын енгізу тиімділігін 
шектеп отыр. Олар, барлық тренерлердің жұмыстарында  оқшаулықты сезінетіндері болды. 
Сонымен бірге, жұмыстарына қиындық тудыратыны - білікті қолдаудың айқын тетігінің 
тапшылығы аталды. Екі лекте  дайындалынған тренерлердің өзара ықпалдастығы және 
желілік қауымдастықтың қажеттілігі туралы ойлар  барлық мектептерде де айтылды. 
Оқытудың бірінші легінің тренерлерінің тәжірибеден гөрі  теориялық материалдарға 
басымдылық  беретіні  көрінді. Бұл екі лек тренерлерін оқыту екі түрлі болды деген 
қорытындыға келуге әкеледі және тәжірибе алмасу мәселесін көтереді.

Осы анықталған деректерге сүйене отырып, курсты оңтайландыру жөнінде ұсыныстар:
• Бағдарламаны жүзеге асыру тиімділігін арттыру  мақсатында «Дарынды балаларды 

оқыту» бағдарламасын неғұрлым табысты енгізген мектептермен тәжірибе алмасу 
үшін семинарлар ұйымдастыру.

• Бағдарламаның теориялық  идеяларын тәжірибеде қолдану бойынша жеке, топтық 
кеңес беруді  жоспарлы жүргізуді жүйелеу. 

• Курсты басқа жобаларға интеграциялау( Lesson Study).
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• «Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасы бойынша курсты мектептің барлық 
мұғалімдеріне оқыту. 

• Көптеген мектептер бір жылда үш деңгейді түгел қамтымауына байланысты, оқыту 
бағдарламасының тиімділігін арттыру мақсатында курсты аптасына екі рет өткізу.

• Мұғалімдердің бағдарлама идеяларын пайдалану бойынша формативті көмек көрсету 
мақсатында  тренерлердің сабақты бақылауын  жолға қою.

• Курс идеяларын тәжірибеге енгізуге тікелей әсер етуші фактор ретінде курстың 
тұрақты өтілуін қамтамасыз ету және дарындылықты анықтау бойынша 
психологиялық қызмет қорытындыларын жүйелі пайдалану.

• Түрлі оқыту стратегиялары мен барлық пәндер бойынша жасақталған апробациядан 
өткен дайын сабақ жоспарлары мен араласу жоспары (план вмешательств) енгізілген 
тәжірибелік база бойынша портал құрылымдау.

• Білім мен тәжірибе алмасу мақсатында  тренерлер мен мұғалімдердің желілік 
қауымдастығын құру.

• Мұғалімдерді курсқа өз еріктерімен қатысуды уәждеу.

Сессияны бақылау бойынша тренерге ұсыныстар:
• Жоспарлауда тәжірибелік дағдыларды дамытуға басымдылық беріп, дарынды 

балаларды оқыту бойынша мәселені шешу, зерттеу, пікір талас, талқылау 
жаттығуларын жоспарлау. Дифференциация қағидалары мен концептуалдық оқыту 
пайдалану бойынша видео/аудио материалдарды қолдану.

• Оқыту материалдарын бекіту мақсатында формативті бағалау мен кері байланыс 
амалдарын үнемі қолдану.

• Коллаборативті оқыту ортасын құру мақсатында міндетті түрде топтық оқыту түрін 
қолдану.

• Оқыту мазмұны бойынша сыни- сындарлылық түсінікті  қалыптастыру  мақсатында 
жоғары дәрежелі ашық сұрақтарды қолдану.

• Бағдарламаға сәйкесті курсты құрылымдау, үй тапсырмасы мен жеке кеңес беруді 
жоспарға кіріктіріп, іске асыру.

• Курсты аяқтаған мұғалімдермен коучинг сабақтарын өткізіп тұру.
• Курс құрамын  10 мұғалімнен кем емес құрылымдап, қыркүйек айынан бастап, 

каникул мезгілін қосып жоспарлап, өткізу.

Бұл аталған ұсыныстар барлық тренерлерге кері байланыс бойынша әңгімелесу кезінде 
айтылды және болашақ  даму бағыттары бойынша жұмыстар белгіленді. 

Тренерлерді дайындаудың «Дарынды балаларды дамыту» бойынша оқыту семинарының  
материалдарын  қолдана отырып, дифференцияция қағидаларына негізделген жұмыстардың 
үнемі жүргізілуі оқушыларды шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін 
ашуға, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізіп, оқыту 
табыстылығына  жеткізеді деп сенеміз. Осылайша оқыту еліміздің дарынды, талантты 
балалары үшін казіргі таңда қолжетімді, дегенменде оларды белгілі бір білім саласы 
бойынша потенциалы мен қызығушылығын  көре біліп, өзінің оқуына уәждеу  мұғалім 
алдындағы міндет. Дарынды балалармен жұмыс жасау үрдістерінде дифференциациялау 
қағидаларына сүйеніп оқытудың   нәтижесінде: 

• Дарынды баланың   ақпаратты есте сақтау жылдамдығы, оны тез талдай алу күші, 
қызығушылығы мен тәуелсіз ойлау қабілеттері дамиды.

• Басқа оқыту тақырыптарымен, сабақтармен, мәселелермен байланыс орнату арқылы  
оқыту шеңберінен шығып, бар мағлұматтар бойынша басқаша тұжырым табып, жаңа 
мағына мен балама түсіндірмелер іздеп үйренеді.
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• Пәндік білімдерді терең зерделеуге,  интеллектуалдық дамудың  оң нәтижелеріне  
әкелетін білімнің белгілі бір  саласында құзыреттіліктің  жоғары деңгейінің дамуына 
қолайлы жағдай жасалады.

Оқушылар ерекше сұрақтар қойып, күтпеген жауап іздей  бастайды. 
Қорытындылай келе, болашақ Абай мен Қаныштарды, Энштейн мен Архимедттердің   

шабытын оята алсақ, осындай оқыту Бағдарламаларының арқасында баланың бойындағы 
қабілеті танылып, болашағының ірге тасы дұрыс қалануына мүмкіндік жасалары хақ. Егер   
оқушының  дарындылығын дәл тауып, соны дамыту жұмыстары жүйелі жүргізілгенде  ғана 
дарынды баламен жұмыс өзінің оң  нәтижесін бермек демекпін.
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АҢДАТПА
Елімізде біліктілік арттыру Бағдарламалары негізінде мұғалімдерді оқыту барысында 

«коучинг» термині қолданысқа енгізілуде. Мақалада мектептегі тәжірибе кезеңінде 
мұғалімдермен жүргізілетін жұмыс кезінде коучинг-сессиялар өткізу мәселелері сөз етіледі. 
Коучинг үдерісінің негізгі идеялары келтіріліп, әдебиеттердегі коучинг теориясы ұсынылады. 
Соның негізіндегі біліктілік арттыру курстарында және мектептерде мұғалімдерге коучинг 
өткізу құралдары ұсынылады. Коучингтің басқа қызмет түрлерінен айырмашылықтары, 
негізгі принциптері, кезеңдері, түрлері туралы мағлұмат беріледі. Мақала соңында  
коучингті өткізуде қолданылатын жаттығулар  модельдері мен сұрақтары келтіріледі.

АННОТАЦИЯ
В  последнее время в рамках повышения квалификации учителей на основе обучающих 

Программ  термин «коучинг» основательно внедрился в процесс обучения.  В статье 
затрагиваются некоторые вопросы проведения коучинг-сессии при работе с учителями и 
в период практики в школе. Приводятся основные идеи процесса коучинга, основанные 
на  теоретических предпосылках коучинга с  литературных источников. Предлагаются 
коучинговые инструменты  для  проведения коучинга для  учителей на курсах повышения 
квалификации и  в школах. Также есть сведения об отличии от других видов деятельности, 
об основных принципах, о видах, этапах процесса коучинга. В конце статьи приводятся 
модели вопросов  и упражнения, применяемые в коучинге.

  
ABSTRACT

Recently, in the framework of inservice teacher training based on training Programs, the term 
“coaching” thoroughly penetrated into the learning process. The article addresses some of the 
issues of the coaching session when working with teachers and in the period of practice at school. 
The main idea of the coaching process based on theoretical foundations of coaching with the 
literary sources. Offers coaching tools, coaching for teachers on courses and in schools. There is 
also information about other activities on the basic principles, the types, the stages of the coaching 
process. At the end of the article model issues and practices in coaching.
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Мұғалімдер мен тренерлердің жаңаша оқыту қызметінің әлсіз тұсы сабақ өткізуде 
үйренушілердің жеке жұмыста сыни ойлауына ықпал ететін, топтық жұмыста зерттеушілік 
әңгіме ұйымдастыруға мүмкіндік беретін рефлективтік диалогтің артықшылықтарын түсіну. 
Мұғалімдердің  ұстаным-көзқарастары мен шешімдерін өзгерту арқылы әрекеттеріндегі 
өзгерістерге ықпал етіп, өз әлеуеттерін пайдалана алу  мүмкіндіктерінде болып тұр. Бұл 
мәселедегі қайшылықтар мұғалімдердегі коучингке қойылатын талаптар мен оны өткізу 
әдістеріндегі айырмашылықтарынан туындайды. Мектептегі тәжірибе кезінде мұғалімдер 
коучингті тренингтік тәсілдер не практикалық жаттығулар сияқты  жұмыс формаларымен 
өткізуге тырысады. 

Коучинг теорияларына тоқталып өтсек, «коучинг – адамның өз әлеуетін толық 
пайдалануына жағдай жасай отырып, оның жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін 
арттыру арқылы оқып-үйренуі мен дамуына жанама ықпал ету», деп анықтама береді Майлз 
Дауни (Myles Downey), өзінің «Тиімді Коучинг» деген кітабында [1].

Кәсіби коуч Александр Сорокоумов «коучинг дегеніміз не?» деген тақырыптағы өз 
мақаласында коучингтің базалық теңдеуі ретінде коучингтің негізін салушылардың бірі 
Т.Голвидің мынадай «тиімділік формуласын» ұсынғанын айтады:  P = P – I (рerformance = 
potential – interference немесе тиімділік = әлеует – кедергі) [2].

«Коучинг —бұл адамның әлуетін  тиімді көтеру мақсатында потенциалын аша түсуді 
көздейді. Коучинг  оқытпайды, оқуға көмектеседі». (Тимоти Голви).

Коучинг — бұл әмірлі бақылауға алтернативті, басқару тәртібі. (Джон Уитмор).
Уитмор коучингтің негізгі принциптері деп таным мен жауапкершілікті айтты. Ал 

басты біліктілік деп тиімді сұрақтар мен белсенді тыңдауларды айтты. 
Коучинг процессінде 4 кезең бар – бұл коучингтің барлық үдерісі емес, модельдердің 

бірі, яғни олардың әрқайсысына сай өз сұрақтары бар, онда қолданылатын құралдардың 
бірі:

G (Goal) — Мақсаттарды қою — Нені қалайсың?
R (Reality) — Қоршаған шынайылық — Қазір не болып жатыр?
O (Options) — Мүмкіншіліктер тізімі — Не істей аласың?
W (What) — Сенің еркің — Не істейсің?
Коучинг сұрақтары мынадай болуы керек: 1) ашық (Не? Қайда? Қашан? Кім? – 

фактілер); 2) зерттеушілік (Қаншалықты? Қаншалықты жиі? Барлығы қанша – детальді 
фактілер). [3].

Классикалық коучингтің негізгі төрт кезеңі бар: 
1)мақсат қою; 2)нақты жағдайды талдау; 3)мақсат жету жолын айқындау; 4)нәтижеге 

қол жеткізу. Коучинг-сессияның жиі кездесетін екі түрі бар: бірі – төрт қадамдық, екішісі 
– бес қадамдық. Бес қадамдық коуч-сессия мынадай кезеңдер мен сұрақтарды қамтиды: 
1.Мақсат; 2.Жағдай; 3.Шешім; 4.Жоспар; 5.Талдау.

 Төрт қадамдық коуч-сессияның бірі «GROW» деп аталады. Ол мынадай кезеңдер мен 
сұрақтарды қамтиды: 1.Мақсат; 2.Жағдай; 3.Нұсқалар; 4.Қорытынды. [4]. 

Мысалы, «GROW» моделіндегі коучинг сұрақтары мынадай: 
1.Мақсат нақтылау бойынша: Не жайында талқылағың келеді? Неге неліктен қол 

жеткізгің келеді? Бұл сессиядан не алғың келеді? Бұл сабақтың пайдасы неден көрінеді? 
Тілектеріңнің ішінде ең маңыздысы не? Сабақ біткенде сен не өзгерткің келеді? Бір сабақта 
неге қол жеткізуге болады? Сен үшін ең жақсы нәтиже не болмақ? т.б.

2.Жағдай талдау бойынша: Қазір осы бағытта не болып жатыр? Бұл жағдай 
қаншалықты жиі болады? Бұл саған қайтіп қалай әсер етеді? Неге бұлай боп жатыр деп 
ойлайсың? Бұған ненің қаншалықты қатысың бар? Бұған кімдердің қандай қатысы бар? 
Сен бұған қатысты не жасар едің? т.б.

3.Нұсқалар іздеу бойынша: Жағдай өзгерту үшін не жасай аласың? Бұдан басқа тағы 
не жасауға болады? Оны қалай жасауға керек деп ойлайсың? Бұрын мұндайда не әрекет 
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етіп жүрсің? Саған бұл істе кім көмек бере алады? Сен өзгелердің пікірін естігің келе ме? 
Әр тәсілдің жетістік-кемшілігі неде? Қай тәсілге қанша ұпай берер едің? Қай тәсіл сені 
көбірек қызықтырады? Өзің қай тәсілді тиімді деп есептейсің? Қай тәсілді пайдалы деп 
есептейсің? т.б.

4.Қорытынды жасау бойынша: Келесі қадам не және қандай болады? Ол қадамдарды 
қашан жасағың келеді? Саған қандай кедергілер кезігуі мүмкін? Саған кімнен және қандай 
қолдау керек? Ол қолдауға қалай қол жеткізу керек? Одан қолдау алу тәсілдері қандай?

Коучингтің басқа да үдерістерден айырмашылығы неде? [5].
Психолог сіздің өзекті мәселелеріңіз (проблемаларыңыз) туралы сұрастыра отырып, 

өткеніңізге шолу жасайды. Консультант сізге өткен шақты пайда болған мәселелеріңіздің 
шешудің тиімді жолдарын ұсынады.Тренер сізге мақсат-міндеттерге жетуге қатысты 
өз көзқарасын білдіріп, өз шешімдерін ұсынады. Ал Коуч сізге сұрақтар қоя отырып, 
мәселені шешудің тиімді жолдарын өзіңіз табуға көмектеседі. Тәжірибе, егер адам алдына 
қойылатын мақсаттарды өзі тұжырымдап және оған жету жолдарын өзі табатын болса, 
онда сол мақсаттарға жетуге қажетті қорларды көре біліп, өз жоспарларын жүзеге асыруға 
шабыттана кірісетіндігін көрсетеді.

Коучинг пен менторингтің айырмашылығы қандай?
Менторинг – бұл оқыту әдісі. Менторингте коучинг технологиясы пайдаланыла 

береді. Менторингтің басты мақсаты ұйымға басқарушы жұмысты атқаратын жаңа 
адамды ендіру. Әдетте менторды жаңа көшбасшы жас маманға береді. Ментор осы 
адамның компания ішінде «қорғаушысы» болып саналады. Оған өзінің білімін, кей 
жағдайларда тәжірибесін де береді. Үжымның әлеуетінің  дамуына көмектесе алады. 
Менторинг нұсқаулар арқылы емес коучинг стилінде, сұрақтар арқылы жүзеге асырылса 
тиімді болмақ.

Коучинг пен тренингтің айырмашылықтары неде? 
Тренингтің мақсаты қатысушының білім-икемділіктері арқылы белгілі бір дағдыларын 

дамыту болса, коучингтің мақсаты үйренуге үйрету, адамды өздігінен оқып-үйренуге 
қабілетті ету. 

Тренингте қатысушылар өз қателіктерін сырттан көріп, оны түзету жоспарын құрып 
үйренеді, ал коучингте жіберілген қателіктер жетілу мен даму үшін қажетті құрал ретінде 
пайдаланылады. Тренинг нәтижесінде адам белгілі бір жұмыстарды атқару құралдарын 
меңгереді, коучинг нәтижесінде бұл жұмысты қалай атқару керектігін  адам өзі шешетін 
болады. Тренингте қатысушылар алдағы болатын жағдаяттарда қолданылатын дағдыларды 
жасап үйренеді, ал коучингте белгілі бір жағдаяттарда дұрыс әрекет етуге үйренеді. Тренер 
«мынаны жасаңдар, мынау жақсы орындалды, анаусын жақсарту керек» деп бағалауды өзі 
жасап, тапсырманы өзі береді, ал коуч «мақсатыңыз қаншалықты маңызды және оған жету 
үшін не жасауыңыз керек» деп сұрақтар қоя отырып, шешімді өзі қабылдауға жетелейді. 
Тренигте басты талап оқып-үйрену болса, коучингте басты талап – сезіну. Жеке адам 
мәселені сезіну, түйсіну арқылы оны шешудің жолын өздігінен іздеп табатын болады.

Коучинг түрлері:
Жеке коучинг[6 ]  
 – бұл лайф-коучингтің ең көп таралған түрі. Жеке коучинг деп сіздің мақсаттарыңызға 

қол жеткізуге немесе өмірдегі белгілі бір мәселелерді шешуге бағытталған коучпен 
жеке жұмыстарыңызды айтады. Коучингтің мұндай түрі сіз үшін ең маңызды мәселеге 
нақтырақ тоқталып, өзіңіздің талаптарыңыз бен мүмкіншіліктеріңізге жұмысты толықтай 
бейімделдіруге мүмкіндік береді.
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Коучинг үдерісі былай жүргізіледі: коуч сұрақтар қояды, ал сіз оған жауап бересіз. Әрине, 
бұл жеңілдетілген сипаттама, бірақ шын мәнінде үдеріс осылай жүреді: коучтың негізгі 
міндеті – жауаптары оң нәтиже беретін сұрақтар қою. Коучтың қоржынында өз жұмысына 
қажетті көптеген құралдар бар, бірақ солардың ішіндегі ең маңыздысы – сұрақтар.

Сәтті коучингтің кепілі – үдеріс кезінде, коуч-сессияларында және коуч-сессияларының 
арасында сіздің белсенді жұмыс жасауыңыз. Егер де сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, онда 
әрекет ету қажет, тағы да әрекет жасау қажет! Коуч-сессиялары арасындағы жұмыс дегеніміз 
ол коуч сессиялары кезінде өзіңіз алған нақты жоспарлар мен міндеттерді орындау, сонымен 
қатар коучтың берген үй тапсырмаларын орындау.

Коуч – ол сіздің жетістікке жету кезіндегі серіктесіңіз, ақылшыңыз. Дәл осындай қарым-
қатынас түрі көбірек тиімді.

Жеке коучинг сіздердің жеке кездесулеріңіз арқылы немесе телефонмен, ия интернет 
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін (мысалға, Скайп арқылы). Көптеген жағдайларда 
клиенттер коучпен жеке кездескенді жақсы көреді. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ та егер 
сіз қалада болмасаңыз, онда Интернет немесе телефонды пайдаланған тиімдірек болады. 
Қашықта жүргізілетін коучингтің жеке кездесудегі коучингтен тиімділігі жағынан қалыс 
қалмайтынын айтып өткен жөн.

Топтық коучинг[7] көбінесе белгілі бір тақырыпқа сай семинар түрінде жүргізіледі. 
Команда алдына қойылатын мәселені шешуге бағытталған командалық коучингтен 
топтық коучингтің айырмашылығы топтың әр мүшесінің жеке мәселесін шешуге 
бағытталғандығында.

Семинар қатысушыларының жеке мақсаттары әр түрлі болуы мүмкін, бастысы олар 
семинардың жалпы тақырыбына сай келсе болғаны. Мысалға, егер семинар кіріс деңгейін 
жоғарылатуға бағытталған болса, онда ол жеке өмірдегі тепе-теңдікті іздеушілерге маңызды 
деп ойламаймын. Бірақ та мұнда да варианттар болуы мүмкін... Алайда кірістің жоғарылауы 
жеке өмірге оң жағынан әсер етпей ме? Коучинг мәселені шешуге әрдайым жүйелі түрде 
қарайды.

Семинар құрылымы әр қатысушының коучинг режимінде өз жеке мақсаттарымен және 
мәселелерімен толықтай жұмыс жасай алатындай құрылады. Жеке дара жұмыс жасай 
аласыз, немесе семинардың басқа қатысушыларымен бірлесіп те жұмыс жасай аласыз. 
Әдетте мұндай ұйымдасушылық өте жақсы нәтиже береді.

Мұндағы коучтың басты міндеті сұрақтар қоя және басқа да құралдарын пайдалана 
отырып семинар қатысушыларының өміріне жағымды өзгерістер шақыра білу, олардың 
қойған мақсаттарына жетуге ықпал ете білу болып табылады. Егер де сіз семинар процессі 
кезінде қарқынды жұмыс жасасаңыз және семинардан соң да өз шешімдеріңіз бен 
жоспарларыңызды қарқынды жүзеге асыруға дайын болсаңыз, онда осындай бір семинардың 
өзі сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертуі мүмкін.

Коучинг өткізуде қолданылатын жаттығулар:
Алдымен өзін-өзі бағалау кестесімен жұмыс жасалынады. Бұл коучинг-сессия 

өткізілетін бағытты анықтауға мүмкіндік береді. Төменде осындай екі кестенің үлгісі 
берілген. 

Кесте-1: Сындарлы оқыту теориясының модулдері бойынша мұғалімнің өзін-өзі бағалау кестесі
Бағыт-сала Бүгін Ертең Маңыз

1 Диалогтік оқыту тәсілдері
2 Қалай оқыту керектігін үйрету
3 Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
4 Оқыту үшін және оқытуды бағалау
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5 Оқыту мен оқуда АКТ пайдалану
6 Дарынды балаларды оқыту
7 Оқытуда жас ерекшелік ескеру
8 Оқытуды басқару, көшбасшылық

Тапсырма: Әр бағыт бойынша 10 ұпайлық жүйемен алдымен «Бүгін» деген бағанға 
қазіргі жағдайын, сосын «Ертең» деген бағанға жету керек болатын деңгейді бағалап 
шығу керек. Соңынан «Маңыз» деген бағанға үш ұпайлық жүйемен әрқайсысының сен үшін 
маңыздылығының қандай екенін көрсету керек. 

Кесте-2: Жаңаша оқыту бойынша сабақ жоспарлау бағытында тренердің немесе 
мұғалімнің өзін-өзі бағалау кестесі

Бағыт-сала Бүгін Ертең Маңыз
1 Сабақтың мақсатын дұрыс қоя білу
2 Сабақ мазмұнын ашып көрсете білу
3 Тиімді оқыту әдістерін таңдай алу
4 Оқыту ұйымдастыру формалары
5 Оқу тапсырмаларын тиімді қолдану
6 Оқыту құралдарын дұрыс пайдалану
7 Сабақта рефлексия жасауға үйрету
8 Сабақ нәтижесін дұрыс бағалай алу

Келесі кезекте «тепе-теңдің дөңгелегімен» жұмыс жасалады. 
Бұл жасалатын жұмыс бағыттарын бейнелі түрде көрсетуге 
ықпал етеді. [6].

Коучинг қызметінде «тепе-теңдік дөңгелегін» пайдалану 
әріптеске критерий арқылы өзін-өзі бағалауға үйретіп қана 
қоймай, өз жұмысындағы болашақ даму бағыттарын айқын 
көруге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, белгілі бір уақыт аралықтарында 
қаншалықты алға жылжу керектігін ғана емес, қаншалықты 
ілгерілеу болғандығын анықтауға да жағдай жасайды. 

Ең басты ерекшелігі, «тепе-теңдік дөңгелегін» пайдалану коучинг-сессияны мәселенің 
қай жағынан бастау керектігін ғана емес, оның қаншалықты өзекті екендігін айқын көрсетеді.

Берілетін тапсырма: Әр сектордың сыртына бір бағытты жаза отырып, сол 
секторды кестеде белгіленген деңгейге дейін бояу керек. Коуч сұрақ-жауап түріндегі 
әңгіменің ұйымдастырылу барысына, ал келген әріптес әңгіменің мазмұнына жауапты 
болады. Бұдан, коуч-эксперт немесе коуч-мұғалім коучинг өткізілетін тақырыптар тізбесін 
көрсеткенімен, коучинг-сессия бағытын тренер немесе әріптес мұғалімнің өзі таңдайтынын 
байқауға болады.

Қорыта айтқанда, коучинг үйренуші өз мақсаттарына жету үшін өздігінен білім алу 
қажеттігін саналы түрде сезінген жағдайда ғана жүзеге асырылды деп саналады. Коучтың 
мақсаты – үйренушіге осыны саналы түрде сезінуге көмектесу. М. Рэй мен Э. Парслоу «атты 
суға жетектеп апаруға болғанымен, оған зорлап су ішкізе алмайтыны сияқты, ешкімге, егер 
өзі қажет етпесе, ештеңе үйрету мүмкін емес» деп жазады. [1].

«Кісінің бойындағы үйрену құмарлығын оятқан адам - ең жақсы мұғалім» деп 
А.Фердинанд айтқандай, коуч-мұғалімге айналу арқылы ұстаз деген атқа лайық бола 
отырып, мектеп мұғалімдері оқушылардың бойындағы білімге деген құмарлығын ояту 
арқылы көп нәрсеге қол жеткізе алады деп ойлауға толық негіз бар. 

Шындығына келгенде, коучинг – «кеңес берілмейтін ерекше кеңістік» болып 
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табылады. Коуч қысым көрсетпейді, шектемейді, керісінше ішкі әлеуетті босата отырып, 
әркімге өз «Менін» тыңдап, түсіне білуге ықпал етеді. Коучингтің басқа оқыту түрлерінен 
айырмашылығы – үйренуші дайын жауаптар мен шешімдер, нұсқаулар мен шешімдер алу 
орнына өздігінен оқып-үйрене және нәтижелері үшін жауапкершілікті өзіне ала отырып, 
тиімді жолдар мен тәсілдер арқылы өз мақсаттарына жетуге ұмтылатындығында [8].

Коуч (әріптес, фасилитатор, қолдаушы) нұсқау да, кеңес бермейді, тіпті өзгенің мәселесін 
де шешпейді. Ол ашық сұрақтар көмегімен тұлғаның табысқа жетудегі өзіндік белсенділігін 
өзектендіреді, адамның ішкі әлеуетін арттырады.  

Коучтың басты құзыреттілігі оның сұрақ қоя білу икемділігі адамның ашылуына ықпал 
етіп, өзі жайлы ойлануға мүмкіндік береді. Коуч күшті сұрақтарды қоя отырып, адамды 
қойылған сұрақтарға жауапты өзі іздеп табуға, қабылданған шешім үшін жауапкершілікті 
өз мойнына алуға жетектейді. Адамды проблеманың ішіне қалып қоймай, оған сырттан 
қарауға үйретіп, оның зейінін өткен шақтан болашаққа аударады.

Сонымен коучинг нақты нәтиже алуға, белгілі бір жетістікке жетуге бағытталған, белгілі 
бір салада немесе бағытта немесе табысқа жету мақсатында шектеулі уақыт аралығында 
жүзеге асырылады. Коуч қызметкерді ынталандыру мен шабыттандыру мақсатында жиірек 
жұмыс жасайды. Ол маманның кәсіби дайындық деңгейін тәлімгер сияқты сараптама 
жасау арқылы анықтамайды. Ол арнайы тапсырмалар мен сұрақтар қолдану арқылы білікті 
маманның жаңа сапалық деңгейге көтерілуі үшін өзінің жақын арадағы мақсаттарын 
анықтап, оған жету жолдарын белгілеуіне көмектеседі. 
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АҢДАТПА
Бүгінгі әлемдік педагогика алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі- оқушыны қалай 

оқу керектігін үйрету мәселесі.Осы тұрғыдан алғанда жобалау-зерттеу  технологиясының 
маңызы зор.Бұл технологияны сабақ үрдісінде  ұйымдастыру педагогикалық ғылымда әлі 
күнге дейін толық шешілмеген.  Жекелеме мұғалімдердің  ізденіс жұмыстары дидактикалық 
тұрғыдан нақты негізделмегендіктен,   мұғалімдер  өз тәжірибесіне  жаппай   енгізе алмай 
отыр.Сондықтан  жобалау-зерттеу жұмысын сабақта ұйымдастырудың  дидактикалық 
теориясын  жасау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Бұл жұмыстың ғылыми-
практикалық жаңалығы сабақ үрдісінде зерттеу жүргізудің оңтайлы әдістеріне негізделген 
оқыту жүйесін құру болып табылады. Зерттеу циклін басшылыққа ала отырып,сабақ кезінде 
оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған  орта мерзімді оқу жоспарының 
үлгісі  әдістемелік көмек ретінде мұғалімдер үшін  маңызы зор.

АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных проблем в мировой педагогике является проблема обучения учеников 

тому,как учиться.Проектно-исследовательская технология в этом плане имеет огромную 
роль.Использование данной технологии в учебном процессе до сих пор в педагогической 
науке не решена.Из-за того,что  исследования отдельных учителей не обоснованы с 
дидактической точки зрения,учителя не могут использовать  их в своей практике.Поэтому 
проблема создания дидактической теории организации проектно-исследовательских работ 
на уроке является  актуальной. Научно-практическая новизна данной работы состоит 
в создании системы обучения основанной  на  выборе подходящих методов обучения 
к исследовательским навыкам.Предложенный пример плана среднесрочного обучения 
направленного на развитие исследовательских навыков, основанного на цикле исследования, 
имеет большое значение как методическая помощь учителям.

ABSTRACT
Today one of the most important issues in the education world is how to teach students. The 

technics of research methods is of the great importance. The questions of how to use this technics 
during the lessons have not been solved yet. Because of unjustified didactic points of view of 
teachers’ research works, teachers cannot use research methods in their practice. Therefore, doing 
didactic theory is today’s main problem. Scientific and practical novelty of this work is to create a 
training system based on the selection of appropriate teaching methods to the research skills. An 
example of the medium-term plan for education aimed at developing research skills, based on a 
cycle of research is of great importance as a methodical help for teachers. 

“Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім 
мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін 
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барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек...” деп 
Елбасы айтқандай, бүгінгі күннің мұғаліміне оқушының білімі мен дағдыларын дамытуда 
ғана емес,оның оқуын барынша даралау және баланың бойында метасананы – қалай 
оқу керектігін үйретуді қалыптастыруға мән бере отырып, оны тұлға ретінде дамытуда 
икемділік танытулары қажет (Schleicher, 2012. Мұғалімге арналған нұсқаулық).Осыған  орай 
мұғалімдерге көптеген оқыту стратегияларын шебер қолдана білу қажеттілігі туындайды.  
Оның қатарына  жобалап-зерттеу  стратегиясы жатады.   Бұл  стратегия оқушыларға  
зерттеу жасату мен    шығармашылық міндеттерді жетекшінің көмегімен  шешу жолдарын 
ұсынатын  оқыту әдістемелерінің  бірі,ол оқушының  өздігінен  мәселелер мен мақсаттарды 
анықтауы,ақпараттар легінен қажеттісін таба алуы,  мәселелерді шешу мен мақсатқа жету 
үшін әдіс- тәсілдерді   таңдай алу дағдыларын қалыптастыруды  жүзеге асырады. 

Жобалау-зерттеу технологияларын қолданудың теориялық негіздері  көптеген отандық 
және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде жарық көрген,мысалы:М.А.Мосина,М.Ю.Бу
харкина,J.Fritzsche,F.L.Stoller және т.б. Жобалау–зерттеу технологиясын сабақ үрдісінде 
пайдалану М.А.Мосинаның «Проектные технологии обучения иностранным языкам» 
еңбегінде жобалау-зерттеуді жүргізудің әдіс-тәсілдері берілсе,Е.С.Полат «Жобалау 
технологиясы-бұл оқушылардың жоспарланған міндеттерді белгілі бір реттілікпен 
орындауы:өздері үшін маңызды мәселелерді шешуі және  соңғы өнім  дайындауы» деп 
жобалау-зерттеу технологияларына  түсініктеме берген. Н.Ю.Пахомова «Оқу жобасы-бұл 
оқушылардың өз мүмкіндіктерін барынша қолдануы,соңғы нәтижесін дәлелдеуі немесе  
өздері анықтаған мәселені шешуге бағытталған әрекеті» [5,5-14б]. деп жазады.

Алайда, жаңа заман талабы мен жаңа стандартты білім беруде барлық оқушылар 
жүйелі түрде  зерттеуге қатысулары қажет, бірінші кезекте сабақта, сонымен 
қатар сабақтан тыс уақыттарда қамтылатын   біртұтас оқу үдерісін ұйымдастыру 
керек. Соған сәйкес жобалап –зерттеулерді сабақта жүргізуді ұйымдастырудың 
теориялық моделін жасау қажеттілігі туындайды. Мұндай модель оқушылардың бір 
деңгейден келесі деңгейге ауысудағы сабақтастықтың сақталуы   мен барлық пәндер 
бойынша  зерттеу дағдыларын қалыптастыру  мүмкіндіктерін  ескеруі қажет.

Көп жағдайда мұғалімдер жобалап –зерттеу жұмыстарын  сабақтан тыс уақыттарда 
ұйымдастырады,себебі оны сабақта  ұйымдастыруға  арналған оқу мазмұны мен 
нақтыланған  әдіс-тәсілдер  өте аз. Тәжірибелі  мұғалімдер өз  сабақтарында зерттеу 
жұмыстарын ұйымдастыру туралы басылым беттерінде жеке сабақ үлгілерін ұсынады. 
Дегенмен, ұсынылған сабақтар  зерттеу циклін толық қамти алмағандықтан,дидактикалық 
тұрғыда негізделмегендіктен,  теориялық сараптама мен өзінің зерттеу әдістемесін  
нақты  бағалай алу мүмкіндігі болмағандықтан,  мұғалімдер  өз тәжірибесіне бұл үлгіні 
жаппай   енгізе алмайды. Сондықтан жобалап-зерттеу жұмысын сабақта ұйымдастырудың  
дидактикалық теориясын  жасау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Зерттеудің 
мақсаты жобалап – зерттеуді сабақ процесінде  жүргізудің оңтайлы әдістеріне негізделген 
оқыту жүйесін құру. Ол үшін мектептегі білім берудің барлық сатыларында сабақта және 
сабақтан тыс уақыттарда зерттеуге қатысу  тәжірибесінің дамуы мен  зерттеу мәдениетін 
қалыптастырудың  бағдарламасын құру  қажет. Әрбір пән ерекшелігі ескеріліп құрылған 
және белгілі бір зерттеу дағдыларын дамытуды  жоспарлаған  бағдарламалар негізінде 
оқыту барысында оқушылар ғылым негіздері мазмұнын  меңгеруімен қатар пәндік зерттеу 
дағдыларын қалыптастырады. 

    Оның қатарында маңызды орын алатын Қазақстан тарихы мен Қазақстан географиясы 
пәнін кіріктіріп оқыту бағдарламасы.Аталған бағдарлама, біріншіден, пәнаралық 
оқыту концепцияларын, ғаламдық мәнмәтінді, білім мазмұны мен дағдыларды өзара 
байланыста қарастыру арқылы  оқушының біртұтас дүниетанымын  қалыптастырады.  
Екіншіден, пәнаралық оқыту - оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырып,оларды 
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болашақ академиялық білім алуға және шынайы өмірге дайындайды. Үшіншіден, білім 
мазмұнына сәйкес күрделі мәселелерді талдап – зерделеу мен жобалап-зерттеу, өнімдер 
жаса - бірнеше пәндерді өзара кіріктіре  оқытуды қажет етеді.   Осы оқыту бағдарламасына 
сәйкес жасалған 7-сыныптағы «Қоғамдық ғылым негіздері» пәні бойынша құрылған оқу 
жоспары  6 орта мерзімді оқу жоспарынан тұрады. Солардың бірі 14 сағаттан тұратын 
«Экономикалық даму»орта мерзімді оқу жоспары. Орта мерзімді оқу жоспарында 
оқушылар «уақыт,орын,кеңістік» негізгі концепциясы, «таңдау»,«тұрақтылық»,«ресу
рстар»пәндік концепциялары, «ғылыми және техникалық инновация» ғаламдық мән-
мәтіні арқылы келесідей тақырыптарды қарастырады: ауыл шаруашылығы,көшпелі мал 
шаруашылығы,мал өнімдері,ауыл шаруашылығы және қоршаған орта, Еуропа мен Азияны 
байланыстырған Ұлы Жібек жолы,азық – түлік және  өнімді сыртқа шығару проблемалары. 
Аталған тақырыптарды өту барысында оқушылар ортағасырлық экономика ерекшеліктерін 
бүгінгі күнмен байланыста қарастырады, ежелден халық шаруашылығының басты саласы 
мал шаруашылығы екендігін түсініп,басымдылық себептерін анықтайды,мал өнімдерінің 
азықтық құндылықтарына және олардың жасау технологияларына, халықтың мәдени 
санасының қалыптасуына ықпалына шағын зерттеулер жасайды.Оқу жоспарының  әрбір 
сабағында  зерттеу жобасын зерттеу циклі бойынша жүргізудің әрбір дағдысын үйретудің 
яғни зерттеу сұрақтарын құру, іс-әрекет жоспарын жасау, зерттеу тақырыбына сәйкес 
ақпараттар жинау, өнім жасау, топтағы міндеттерді бөлу бойынша нақты қандай әдіс-
тәсілдер қолдану қажеттігі  жоспарланды. [4,11-25б]Орта мерзімді оқу жоспарының соңғы 
5 сағатында оқушылар жобаны сыныпта орындайды. Алғашқы сабақтарда оқушылар 
зерттеу нысанын таңдап,соған сәйкес зерттеу тақырыбын анықтайды, Тақырыптың 
маңыздылығы, қызықтылығы мен өзектілігін негіздеп(өзіне, қоршаған ортаға, әлемге 
қатысы қамтылады), ғылымның қандай саласымен байланысты болуы  мүмкін екенін 
анықтайды(ғылым саласына қатысты қандай терминдерді қолданылатынын көрсетеді.
Осы мәселелерді анықтауда өмірмен байланысты мысалдар келтіреді. Сондай-ақ, зерттеу 
тақырыбын негізгі және пәндік концепциялармен байланыстырады. Тақырыпқа сәйкес 
оқушы зерттеу сұрағын құрастырады,ол концептуалды, пікірталасты, деректі сұрақ  болуы 
шарт. Зерттеу цикіне сәйкес келесі кезеңде оқушы ақпараттар  жинақтап, сұрыптайды.
Жинақталған ақпараттарды талдай алу мұғалім бірқатар әдіс-тәсілдерді қолданады.Атап 
айтқанда,жинақталған деректердің құндылығы мен шектеулігін деректің шығу тегі мен 
мақсаты арқылы анықтайды. Мысалы:Оқушыларға екі А және В деректері ұсынылады. 
Деректермен жұмысты нақты төмендегідей нұсқаулық беріледі.  А және В деректерінің 
шығу тегін, мақсатын  «Деректің авторы кім?Қашан жазылды?Деректің атауы қандай?Қай 
баспадан шықты? Аталған деректердің қай түріне жатады? (оқулық, карикатура, сурет, карта, 
мақала т.б.) Бұл дерек қандай мақсатпен жазылды?Не үшін жазылды?» сұрақтар бойынша 
анықтап,жауаптарын  кестеге толтырады.

                        
А ресурсы В ресурсы

Шығу тегі
Мақсаты

Бұдан кейін А және В деректерін  өзара салыстырып, ұқсастықтары  мен айырмашылық 
тарын анықтайды. Ол үшін: оқушы екі деректі оқи отырып,  ұқсастықтарын бір түсті 
маркермен  айырмашылықтарын басқа түсті маркермен белгілейді.Алдымен нақты 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын тауып, содан кейін жақын ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарды  табулары қажет.Әрбір ұқсастықтар мен айырмашылықтарға дәйектеме 
құрастырып, екі деректерден  дәлелдер келтіреді.(Деректен цитата келтіреді)Бұдан кейін 
оқушылар дереккөздердің құндылығы мен шектеулілігін анықтау үлгі жоспарымен мұқият 
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танысып шығады.Олар жекеленген хаттар, мемуарлар, газеттер мен теле-радиорепортаждар, 
роман дар, өлеңдер, повестілер, дастандар,статистикалық мәліметтер, фотографиялар, 
карикатуралар, мемле кеттік жазбалар, тарихшылар мен олардың еңбектеріне  негізделген 
дерек түрлерімен танысып,ажыруға бағытталған жұмыстар орындайды.«Бұл ақпараттың 
маған маңыздылығы қандай?  Одан мен не ала аламын? Неге мен оны маңызды деп 
ойлаймын?» деген сұрақтарды  және деректің шығу тегі мен мақсатының негізінде 
құндылығы мен шектеулілігін анықтайды.Мысал ретінде тарихшылар мен олардың 
еңбектерін талдау үлгісі көрсетіледі.

Дерек түрі Дерек құндылығы Дерек шектеулілігі

Тарихшылар 
мен олардың 
еңбектері

• негізінен арнайы жеке лей ғылыми 
сұрақтар дың мамандары болып саналады;

• қазіргі деректердегі жоқ тарихи еңбектерді 
қолданады;

• құжаттарға кең түрде гі рұқсатнамасы жоқ, 
кейбір кезде құпия құжаттар қол жетімді 
болады;

• жұмыстарында  өте кең немесе 
тар  ауқым да болуы мүмкін;

• басқа тарихи кезеңнің немесе 
уақыттың маманы болуы мүмкін;

• оның өз тәжирібесі мен  саяси 
контекстісі нің әсері  болуы ықти 
мал; 

Ұсынылған  деректердің қайсысының құндылығы мен шектеулігі шығу тегі мен мақсатын   
көбірек  ашатыны және құндырақ болғаны жайлы қоры тынды жасай отырып,зерттеу 
жобасына қажетті дереккөзді қолдана алады.

Оқушылар  зерттеу жұмысы барысында  әрбір  кезең (кіріспе, ақпараттар ды  жинақтау, 
сұрыптау, тұжырымдау, әрекет ету) бойынша  рефлексивті есеп жазып отырады.Зерттеу 
жобасын орындаған кезде оқушылар топ ішіндегі рөлдерді (технолог,дәрігер,экономист,м
аркетолог) бөліп алды. Әрбір топ мүшелері өз саласының маманы болғандықтан берілген 
шаруашылықтың 4 саласын (өнеркәсіп,мал шаруашылығы,егіншілік, қолөнер)өздері 
құрған зерттеу сұрағына сәйкесақпараттар жинақтап, әр саланың жетістігі мен кемшілігін 
анықтап,сызба толтырды.Соңынан, барлық мамандардың пікірлері ескеріле отырып, ортақ 
шешім қабылданып, топтың атынан  ұсыныс хат жазылды. Бұл ұсыныс хатта негізгі мәселені 
көрсетіп, басты себептерін қарастырып, шешу жолдарын  ұсынды.Осы зерттеу жұмысы 
арқылы оқушылар өздерін маман ретінде сезіне отырып,оқу үрдісін өзінің қоршаған 
ортасыменен шын мәнісінде байланыстыра алды.

Осындай көлемді зерттеу жұмыстары арқылы оқушылар 7-сыныптан бастап тек 
ақпараттар жинақтауды ғана үйренбей,оны сұрыптай білуге, талдауға, қорытынды жасай 
білуге дағдыланады. Мұғалімдердің бақылаулары, сауалнамалары мен оқушылардың 
жасаған рефлексия лары,қорытынды жұмыстар бойынша алған бағалары негізінде  7-сынып 
оқушылары арасында мониторинг жасалды. Жасалған мониторинг көрсеткіштерінің 
негізінде бірқатар даму болғандығы байқалды.Оқу жылы басында және соңында жүргізілген 
педагогикалық төмендегідей критерийлерді қамтыды:

        
• Анық және айқын бағытталған зерттеу сұрағын құру;
• Зерттеу мақсатын анықтап ,жұмыс жоспарын құра алуы;
• Сәйкес ақпаратты жинастыру және жазбаға түсіру үшін әдістерді қолдана алуы;
• Мұғалімнен көмек ала отырып, зерттеу циклі негізінде нәтижелерін бағалай алуы; 
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Кесте 1.2015-2016 оқу жылы басында.

Кесте 2. 2015-2016 оқу жылы аяғында.

Зерттеу жұмыстары бойынша жинақталған мәліметтерді  салыстырғанда оқушылардағы 
бірқатар оң өзгерістерді байқадық,атап айтқанда, жыл басында оқушылардың басым 
көпшілігі зерттеу сұрақтары мен зерттеу жоспарын құруда және жұмыс нәтижерлерін 
бағалауда қиыншылықтар көрсе,жыл соңына қарай көрсеткіштердің біраз жоғарылағаны 
байқалды. Қоушылар зерттеу дағдыларымен қатар,олардың топта ынтымақтаса жұмыс 
істеуге қажетті әлеуметтік дағдыларының,жұмысты мерзімінде орындауға қажетті өзін-өзі 
реттеу дағдыларының дами бастағанын білдік.Дегенмен де,бұл жұмыстың жақсартатын 
тұстары әлі де бар.
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МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БІЛІКТІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ КУРСТАРЫН 
БАҒАЛАУДА ТЕСТ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАУ

Бибеков Қ.Т., Жумыкбаева А.К.

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
«Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалы
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АҢДАТПА

Мақалада тест спецификация жасау, тест мазмұнын анықтау және біліктілік 
емтихандарына арналған тест тапсырмаларын құрастыру тәжірибесі қарастырлады. Тест 
тапсырмалары мен тест мазмұны тестология және психометрика саласындағы ғылыми-
әдістемелік теориялар негізінде талданды. Зерттеу нәтижелері негізінде тест спецификация 
жасау, тест мазмұнын анықтау бойынша ұсыныстар берілді. 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается опыт разработки тест-спецификаций, определения содержания 

теста и разработки тестовых заданий квалификационных экзаменов.  Проанализированы 
тестовые задания и содержания теста на основе научно-методических теории, принципов в 
области тестологии и психометрики. На основе результатов исследования даны рекомендации 
по разработке тест-спецификации и по определению содержания тестов.

ABSTRACT
This article considers the experience of developing test specifications, determining test content 

and developing test items for qualifying examinations. The analysis of test items and test content 
was conducted in terms of scientific methodological theory, principles in the areas of testology 
and psychometrics. The recommendations on developing test specifications and determining test 
content were provided based on the scientific research.
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Қазақстан Республикасы білім беру жүйесін әлемдік стандарттарға сәйкестендіру 
мақсатын жүзеге асыруда педагог қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру мәселесіне 
ерекше көңіл бөліп отыр. Өйткені функционалды сауаттылық, ақпараттық-коммуникативтік 
құзыреттілік, сын тұрғысынан ойлау сияқты Мұғалімнің біліктілігін арттырудың қазіргі 
кезеңінде оның сапасы мен тиімділігін бағалау басымдыққа ие болып отыр. Бағалау арқылы 
ғана оқу нәтижесі мақсатқа сәйкес болғаны анықталады. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
дербес білім беру ұйымы «Педагогикалық шеберлік орталығы» мен Кембридж университеті 
Білім факультетінің мамандары бірлесіп әзірлеген педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру курстарында бағалау оқытудың құрамдас бөлігі ретінде қаралған. Сонымен бірге 
мұғалімдердің біліктілік арттыру курсында оқу нәтижелерін бағалауға да ерекше мән 
берілген. Курс соңында тыңдаушылар портфолио дайындап, таныстырылым қорғау және 
біліктілік емтиханын тапсыру арқылы бағдарламаны табысты меңгергенін растайды. 
Тыңдаушылардың білу, түсіну, қолдану және рефлексия жасау дағдылары  критериалды 
бағаланады. Бағалау үдерісінің біліктілік арттыру сапасына айтарлықтай оң әсер еткенін 
тәжірибе көрсетті. Соның ішінде тестілеу арқылы өткізілген біліктілік емтихандары да 
бағалау үдерісіне өзіндік үлес қосты. Тестілеу критериалды тұрғыдан алғанда ең қарапайым 
білу, түсіну дағдыларын тексеруге бағытталғанмен де, субъективтілікті барынша азайтып, 
тәуелсіз бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік берді. 

Мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру деңгейлік курстарының аясында тестілеу 
бойынша біршама тәжірибе жинақталды. Біліктілік емтихандарын өткізу үшін қолданылатын 
тестілерді даярлау барысындағы тест спецификация жасау, тест мазмұнын анықтау және 
тест тапсырмаларын құрастыру тәжірибесі қолданбалы зерттеу нысанасына алынды. 
Зерттеудің методологиялық негізі ретінде тестоология, психометрия салаларындағы 
ғылыми-әдістемелік тұжырымдар, қағидалар мен ғылыми көзқарастар зерделенді. Зерттеу 
барысында салыстырмалы талдау, статистикалық талдау әдістері қолданылды. Соның ішінде 
тестілерді қазіргі заманғы тестология теориясы тұрғысынан компьютерлік статистикалық 
талдау нәтижелері пайдаланылды. 

Барлық педагогикалық тестілер шартты түрде екіге бөлінеді. Бірінші түрге оқушылардың 
оқу жетістіктерін салыстырумен байланысты тестілер кіреді. Олар норматив бағдарлы 
тестілеу арқылы шешіледі. Екінші түрі оқу материалын меңгеру деңгейін бағалаумен 
байланысты болады. Олар критерий бағдарлы тәсілге сәйкес келеді.  Белгілі бір курсты 
аяқтаған кезде үйренушілер меңгеруі тиіс білім, білік, дағдының толық көлеміне қатысты 
оқу жетістіктерінің деңгейін өлшеуге мүмкіндік береді. Осы көрсетілген көлем тест мазмұны 
болып табылады. Жекелеген тыңдаушылардың оқу материалының қанша бөлігін меңгергені, 
күрделілігі қандай деңгейдегі міндеттерді шеше алатыны соған сәйкес анықталады.  

Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарында критерий бағдарлы тестілеу 
қолданылады. Тест мазмұнына бүкіл оқу материалдары қамтылмай, тек «Мұғалімге 
арналған нұсқаулықта» берілген оқу материалдарының алынуының өзіндік себептері бар. 

Тестілеу педагог қызметкерлердің біліктітіктерін арттыру деңгейлік курстарын 
бағалаудың бірқатар мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. Соның ішінде деңгейлік 
курстарда оқу қорытындысы бойынша тестілеу  Бағдарламаның түйінді идеялары жөніндегі 
теориялық білімі мен түсінігін анықтау және белгілеу үшін қолданылды.[1] Өз кезегінде 
біліктілік емтихандарының нәтижелері    оқу қиындықтарын анықтау, оқу нәтижелерін 
болжамдау тиімді болады. 

Тестілеу арқылы бағалау мақсаты белгіленген соң, бағаланатын мазмұн көлемін, 
яғни тест мазмұнын анықтау қажеттігі тұрды. В.С. Аванесов: «Под содержанием теста 
понимают оптимальное отображение содержания учебной дисциплины в системе тестовых 
заданий. Чем полнее это отображение, тем увереннее можно говорить о содержательной 
валидности» [2] - деп көрсетеді. тестовых результатов.Тестілеу мақсатына Бағдарламаның 
түйінді идеяларына қатысты теориялық білімі мен түсінуін анықтау алынғандықтан және 



26

VIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

27–28 қазан 2016 ж.

оқу қысқа мерзімді болғандықтан, тест мазмұнын шектеу керек болды. Мұғалімдер үшін 
Бағдарлама аясында ауқымды оқу материалдары қамтылған. Тест мазмұнына деңгейлік 
курстағы барлық оқу материалдарын толық қамтуда белгілі бір тәуекелдер бар. Біріншіден, 
оқу материалдарының бір бөлігі мұғалімдердің тәжірибелік жұмыс жүргізуіне бағытталған. 
Екіншіден, әр түрлі оқу материалдарында аудармаға қатысты қиындықтар ұшырасады. Яғни 
бір ұғым әр түрлі оқу материалдарында түрлі сөздермен аталуы орын алған. Осы сияқты 
себептерге байланысты тест мазмұны тек «Мұғалімге арналған нұсқаулықты» қамтитын 
болып шешілді. Бұл тестілеуге қойылып отырған бағалау мақсатына қол жеткізуге кедергі 
келтірмейді. Өйткені «Мұғалімге арналған нұсқаулықта» Бағдарламаның түйінді идеялары 
және оның жалпы ғылыми-әдістемелік негізі туралы теориялық материал берілген. Бұл 
ретте, бірінші кезекте,  мұғалімдердің құқықтары сақталатын болады. Өйткені бір ұғымның 
әр түрлі оқу материалдарында баламалы түсіндірілуіне қатысты тәуекел туындамайды. 
Сонымен бірге тестінің мазмұндық валидтілігі сақталды. Келесі кезекте «Мұғалімге 
арналған нұсқаулық» бөлімдері мазмұынан тест мазмұнын құрайтын дидактикалық 
бірліктерді іріктеп алу мәселесі тұрды. Бұл ретте оқу материалы мазмұнының тестіде бір 
деңгейде көрініс табуы, қосалық емес, маңызды дидактикалық бірліктердің тест мазмұнына 
енуі басты назарда болды. Ғылыми еңбектер атаулары, авторы, шыққан уақыты сияқты 
қосалқы мәселелер тест мазмұнына енгізілмеді. Мұғалімдердің оқыту және оқу тәжірибесіне 
өзгеріс енгізуіне қажетті Бағдарламаның түйінді идеяларының негізінде жатқан теориялық 
ұғымдар мен ғылыми түсініктер тест мазмұнына қамтылды. Мысалы, «Қалай оқу керектігін 
үйрену» бөлімінде: метатану және оның сипаты, метатану дағдыларының оқушыға беретін 
мүмкіндіктері, «өзіндік мақсат» және оқушыларда «өзіндік мақсат» қалыптастыру, ішкі 
уәж және сыртқы уәж ұғымдары, білім ортасын құру шарттары мен оқу ортасының түрлері  
сияқты т.б дидактикалық бірліктер іріктелді.

Тест тапсырмаларын құрастыруда сұрақ мазмұнының барынша анық, түсінікті, қысқа 
болуы негізге алынды. Бұл үшін «Мұғалімге арналған нұсқаулықтағы» мәтін мазмұнына 
нұқсан келмейтіндей ықшамдалып берілді. Мысалы, Жан Пиаже бойынша, өсіп келе 
жатқан баланың заттық дүниемен және аз мөлшерде әлеуметтік ортамен өз бетінше 
эксперимент жасауы

A) танымдық даму
«Пиаже танымдық дамуды өсіп келе жатқан баланың физикалық немесе азын-аулақ 

дәрежеде әлеуметтік дүниемен өз бетінше эксперимент жасауы деп қабылдап, тарихи 
және мәдени факторлардың маңыздылығын ескермеген». ( МАН Бірінші деңгей. Екінші 
басылым. 15 бет). Осы мысалда қалың әріптермен берілген сөздер мен сөз тіркестері 
балама немесе синонимдермен алмастырылды: Заттық – физикалық, аз мөлшерде – азын-
аулақ дәрежеде, орта – дүние. Берілген баламалардың ішінде орта – дүние сұрақ туғызуы 
мүмкін. Бұл сөздер тілде синоним болмағанымен, әлеуметтік дүние тіркесі, іс жүзінде, 
әлеуметтік орта мағынасында қолданылғанын аңғару қиын емес.

Кейбір тест  тапсырмаларында «Нұсқаулықтағы» мәтін біршама өзгеріске түсіп, мазмұны 
берілді. Мұндай жағдайда тест тапсырмасының түсінікті болуы және «Нұсқаулықтағы» 
мазмұнмен сәйкес келуі басты назарда ұсталады. Мысалы, 

Тест тапсырмасы:
Оқушы өзінің  қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалауы, бағалауы, бақылауы, осы 

ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану қабілеті
A) метатану 
Осы тест тапсырмасы оқушының қалай оқу керек екенін үйренудегі метатанудың 

ерекшелігін көрсетуге арналған. Бұл тест тапсырмасы «Мұғалімге арналған 
нұсқаулықтағы» мына мәтіннен алынған:  «Метатануды» индивид қалай ойлайтынын, 
оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау қабілеті ретінде сипаттайды. Бейресми түрде, 
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қалай оқу керектігін үйренуді өз бетімен білім алуын ойлау және мұндай ойлаудың 
нәтижелерін кейінгі оқу үдерісінде саналы қолдану деуге болады». ( МАН Бірінші деңгей. 
Екінші басылым. 25 бет) 

Көріп отырғанымыздай, тест тапсырмасы мен «Нұсқаулық» мәтінінде ерекшелік бар. 
Мәтінде екі сөйлеммен берілген ой, тест тапсырмасында ықшамдалып, түйіні бір сөйлемге 
сыйдырылған. Мәтіндегі бірінші сөйлемдегі: «индивид қалай ойлайтынын, оқитынын 
қадағалау, бағалау, бақылау қабілеті» деген мәтін бөлігі «Оқушы өзінің  қалай ойлайтынын, 
оқитынын қадағалауы, бағалауы, бақылауы» түрде өзгертіліп алынған. «Нұсқаулықта» 
индивид деп оқушыны айтып тұрғанын, «Оқу үдерісіне толыққанды қатысу үшін оқушылар 
қалай оқу керектігін білулері керек» (МАН Бірінші деңгей. Екінші басылым. 25 бет) деген 
жолдардан көреміз. Екінші сөйлемде берілген: «Бейресми түрде, қалай оқу керектігін 
үйренуді өз бетімен білім алуын ойлау» деген жолдарға көңіл аударайық. Бұл жолдарда 
алдыңғы сөйлемде айтылған ойды тұжырымдап беріп тұр. Сондықтан да тест тапсырмасында 
бұл жолдар алынбай, келесі бөлігі «осы ойлау нәтижелерін кейін оқу үдерісінде саналы 
пайдалану қабілеті» деп сәл өзгеріспен алынған.

Тест тапсырмасында мәтінді ықшамдап берудің өзіндік себептері бар екенін көруге 
болады:

Біріншіден, «Метатануды» индивид қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, 
бақылау қабілеті ретінде сипаттайды» деген сөйлем өзгеріссіз алынған жағдайда, метатану 
терминінің мәні толық ашылмай қалуы мүмкін. Өйткені индивид қалай ойлайтынын 
қадағадалайтын өзі ме, әлде басқа біреу ме түсініксіз болып қалады;

Екіншіден, «Бейресми түрде, қалай оқу керектігін үйренуді өз бетімен білім алуын 
ойлау және мұндай ойлаудың нәтижелерін кейінгі оқу үдерісінде саналы қолдану деуге 
болады» деген сөйлем де екі ұшты болып шыққан. Егер де «Бейресми түрде, қалай оқу 
керектігін үйрену дегеніміз оқушының өз бетімен білім алуын ойлауы және мұндай ойлаудың 
нәтижелерін кейінгі оқу үдерісінде саналы қолдануы» деген жағдайда түсінікті болады. 

Тест тапсырмаларының бірқатары екі немесе бірнеше тақырыпты оқығанда алынған 
білім-түсінікті тексеруді көздейді.   Мысалы, 

Тест тапсырмасы: 
Оқушы тапсырманы орындау кезінде ақпаратты жинақтап,  сұрыптау, әдіс-

тәсілдерді таңдау және рефлексиялау үдерісі жүретін жады
қысқа мерзімді 
«Мұғалімге арналған нұсқаулықта» дәл осы үлгіде берілген сөйлем кездеспейді. 

Сонымен бірге оқушының жадысының жұмыс ерекшелігіне жеке сипаттама берілмеген. 
Дегенмен «Нұсқаулықта қысқа мерзімді жадының ерекшелігі көрсетілген. Осы мәтіндегі 
қалың әріппен берілген сөздерге көңіл аударыңыз. 

Соңғы кездері жүргізілген нейроғылыми зерттеулер біздің қысқа мерзімді «жұмыс» 
жадысымен қатар ұзақ мерзімді жады иесі екенімізді растады. «Жұмыс» жадысы ұзақ 
мерзімді жадыдағы ақпаратпен «жұмыс істеуге» мүмкіндік ашады. Басқаша айтқанда – 
ақпаратты белсенді ұйымдастыру, өзара байланыс орнату немесе оны белгілі бір мақсат 
үшін, айталық, есепті шығару, проблемаларды шешу, тілдесу мақсатында қолдану үшін 
дайындау немесе іштей ойлану арқылы ұзақ мерзімді жады мүмкіндіктерін өрістету. 
(МАН Үшінші деңгей. Үшінші басылым. 18 бет)  

Қысқа мерзімді жадыда рефлексиялық ойлау жүретіні бұл мәтінде айтылмағанмен, 
оның алдындағы тақырыпта «Жадыны түсінудегі соңғы жетістіктерде» сөз болады: 

Нейровизуалдандырудың қазіргі заманғы әдістемелері қысқа мерзiмдi жадыда 
ақпаратты ұйымдастыру және рефлексиялық ойлаудың динамикалық үдерісінің басым 
бөлігі маңдай бөліктерінде өтетіндігін дәлелдейді. (МАН Үшінші деңгей. Үшінші басылым. 
17 бет). 
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Мұндай тест тапсырмалары үміткердің ауқымды мәтінді тұтас оқып, түйіндей алу 
және ұғымдарды және бар білімдері мен жаңа білімдерді бір-бірімен байланыстыра білу 
дағдыларын жетілдіру үшін тиімді болады.  

Тест құрастырылатын оқу материалының мазмұны тест құрылымын таңдауға да өзіндік 
әсерін тигізеді. Тест мазмұнын ықшам да нақты беру үшін белгілі бір тест тапсырмасының 
форматы алынады. Берілген мазмұндағы ұғым, түсініктер мен сипаттамалар қатаң логикалық 
бірізділікке негізделген, қадамдар мен іс-әрекеттердің біреуін орындамаған жағдайда 
келесі қадам не іс-әрекеттің орындалуы мүмкін болмайтын кезде реттілікті анықтауға тест 
тапсырмалары құрылаы. Мысалы, 

«Бастапқы деңгейде сын тұрғысынан ойлау үдерісі:
• тиісті ақпарат жинауды;
• дәлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалауды;
• кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар;
• ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды 

қамтиды». (МАН Үшінші деңгей. Төртінші басылым. 46 бет)   

Сын тұрғысынан ойлау үдерісі белгілі бір логикалық бірізділікпен жүзеге асырылады. 
Сондықтан осы мазмұнға негізделіп, реттілікті анықтауға арналған тест тапсырмалары 
жасалуы мүмкін. 

Тест тапсырмасы: 
Бастапқы деңгейде сын тұрғысынан ойлау үдерісінің реттілігін көрсетіңіз

A)	шешімдер мен жинақталған қорытындылар
B)	 дәлелдерді талдау және бағалау
C)	тиісті ақпарат жинау

1)___, 2)___, 3)___

Сынақтан өтушілер білімінің төменгі және жоғары деңгейлерін  анықтау үшін тестіге 
жеңіл, орташа және қиын тест тапсырмалары енгізіледі. Қазіргі уақытта тест тапсырмасының 
қиындығы дұрыс емес жауаптардың үлесіне (qj) қарай анықталатын болды. Бұл үлес дұрыс 
емес жауаптар (Wj- ағылшын сөзі Wrong – дұрыс емес) санының сынақтан өтушілер санына 
(N) қатынасынан шығарылады:

qj = Wj/ N

Яғни дұрыс емес жауаптар үлесі неғұрлым көп болса, тест тапсырмасы соғұрлым 
күрделі деп саналады. Сондықтан тест тапсырмасының қиындығы сынақтан  өтушілердің 
дайындық деңгейімен де байланысты болады. Ал күрделілік тест тапсырмасын орындау 
барысындағы ойлау операцияларының санымен байланыстырылады. 

Тест тапсырмасының қиындығы мен күрделілігі арасында байланыс барын жоққа 
шығаруға болмайды. Бұл жағдайды білу деңгейіне қарағанда күрделі болып келетін түсіну 
деңгейіне құрылған тестілердің қиын болғанынан көренеді. Мысалы, 

Тест тапсырмасы:
Рефлексиялаушы практиктің сабақ барысында оқушыларға тақырыпты түсіну ауыр 

тигенін байқап, топтық талқылау өткізу жөнінде шешімге әкелетін толғанысы 
• іс-әрекетке дейінгі толғаныс
• іс-әрекетке жетелейтін толғаныс
• іс-әрекеттегі толғаныс
• іс-әрекеттен кейінгі толғаныс
• іс-әрекетті жоспарлаудағы толғаныс
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Бұл тестінің қиындық деңгейі 83% болған. «Нұсқаулықта» «іс-әрекеттегі толғаныстың» 
«өзгеріп жатқан жағдайға сай әрекет ету» сипаты көрсетілген. Сынақтан өтуші оқу 
материалын оқып біліп, түсініп, интерпретация жасай алған жағдайда дұрыс жауапты 
табады деп ойлауға болар еді. Дегенмен тест сұрағында дұрыс жауапқа меңзеп тұрған «сабақ 
барысында»   тіркесі бар. Сынақтан өтуші сұрақты нақты білмеген жағдайда да логикалық 
түрде дұрыс жауабын тауып алу мүмкіндігі бар. 
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МЕКТЕПТЕ ОҚУ ҮРДІСІН ЖЕТІЛДІРУ МАҚСАТЫНДА 
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АҢДАТПА
Формативті бағалау мектептегі оқушылардың жетістіктерін  бағалау құралы ретінде 

Ұлыбританияның, Ковентри қаласындағы жалпы білім беру мектебіндегі осы бағалау түрінің 
тиімді қолданылуын бақылау мақсатында шағын зерттеу жұмысын жүргіздім. Зерттеу 
жұмысы барысында оқушылар мен мұғалімдерден сауалнама алынды және мұғалімдермен 
сұхбат жүргізіліп, сабақтары бақыланды.  Мұғалімдер мен оқушылар арасындағы 
ара-қатынасын дамыту мақсатында коучингті пайдалы қарым-қатынас құралы болуы 
мүмкіндігін анықтауды жоспарладым. Қатысушылар  формативті бағалауды сабақтарында 
қолданып жүрген, көпшілігінің тәжірибесі бар мұғалімдер таңдалды. Зерттеу жұмысымның 
барысында тек тіл мен әдебиет сабақтары бақыланды. Нәтижесінде мектеп мұғалімдерінің 
сабақ бақылау барысында түрлі формативті бағалау тәсілдері қолданылатыны анықталды. 
Сауалнама мен сұхбаттың нәтижесінде оқушылардың мұғалім тарапынан берілетін кері 
байланыстың кей кездері түсініксіз болатыны, ал мұғалімдердің әр оқушымен жетістіктері 
мен дамытуы қажет қабілеттерін талқылауға  уақыттың жетпейтіндігі анықталды.

АННОТАЦИЯ
В этой статье автор делится с опытом работы исследования проведенного в одной из 

школ Ковентри, Великобритания. Рассматривается анализ и обработка данных наблюдения: 
серий уроков, интервью с учителями и анкетирование учащихся в использовании 
Формативного оценивания в школьной практике. Опираясь на свои наблюдения автор 
обнаружил эффективность Формативного оценивания в обучении, однако с использование 
коуч сессий для повышения успеваемости учашихся.

ABSTRACT
This paper reviews formative assessment as a tool for raising student achievement in practice 

in Coventry secondary school in the UK. The paper proposes that coaches can take a proactive 
approach to develop effective communication of teaching and learning in schools that lead to 
mutual partnerships between teachers and students. 

In order to investigate FA progress in this particular school, I have chosen a convenience 
sampling method as it is a non-probability sampling technique. The core data is coming from 
experienced teachers that practising a use of AFL methods as a major strategy of the lessons. The 
data doesn’t not cover subject areas any science and it is not randomised and not domain specific 
areas because I interviewed and observed languages. 

The results illustrate the degree of teachers attempting to translate the theory of FA into the 
practice by using a variety of AFL methods, however, weak in some points. The outcome of the 
observed lessons and interview and student questionnaire shows that teachers willing to make 
changes in their pedagogy. They attempting to improve own teaching and learning through the peer 
observation, take coaching sessions that lead to establishing independent learners by employing 
coaching students to meet their expectations.
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КІРІСПЕ
Ұлыбританияның ғалымдары 1970 және 1980-ы жылдары бірқатар ғылыми зертханалық 

жоба жұмыстарында бағаны оқытуда қолдану және оның білім алудағы әсері жайлы 
зерттеген. 1990-ы ж басында Британдық білім саласын зерттеу бірлестігі зерттеушілер 
мен білім саласындағы басқа мамандар тобын құрып, Кингс колледж университетінің 
профессорлары Пол Блэк және Дилан Уиллиамды тағайындайды. Оқушылардың білім 
алуда бағаның әсерін және жетістікке жету құралын анықтау мақсатында зерттеу жұмысы 
жүргізіледі. Нәтижесінде 1998 жылы екі профессор Формативті бағалау кейде оқытуды 
бағалау немесе оқу үшін бағалау деп аталатын оқушылардың жетістігін бағалау туралы 
мұғалімдерге ’Inside the black box’ атты нұсқаулық дайындайды. Бұл бағалау құралы 
Ұлыбритания мектептеріне енгізіліп, біраз уақыттан кейін Блэк және  Уиллиам мектептердегі 
бұл бағалаудың барлық жерде қолданыла алмайтындығын және мұғалімдердің бұл бағалау 
процесін толық түсінбегенін анықтайды. Алайда, әлі күнге дейін бұл тәсіл қолданылып 
келеді және мұғалімдер мен оқушылар оқу процесінде жетістікке жетіп қана қоймай, 
олардың арасындағы қарым-қатынастың ерекше дәрежеге жеткендігі анықталған.

Бұл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты теориялық алған білімімді мектепте іс жүзінде 
зерттей отырып қол жеткізген нәтижеге талдау жасау. Яғни, тәжірибе барысында мектепте 
оқушы жұмысына беріліп жатқан кері байланыс түрлерінің олардың  жетістігіне әсері, оның 
оқушы мен мұғалім ара-қатынасына әсері және коуч тренерлерінің оқушы мен мұғалімге 
қолдау көрсетуімен қатар, оқушының жетістігіне тікелей әсер етуін анықтау. Формативті 
бағалаудың оқушылардың өз білім алуына жауапкершілік қарауына қалай жетелейтінін 
анықтау негізгі көңіл бөлетін мақсаттардың бірі. Қазақстан білім саласындағы анық бағалау 
критерийлерінің болмауы және оқушы жұмысын бағалау тек бір жақты болуы бұл зерттеу 
тақырыбын таңдауыма себеп болды.

Бұл зерттеудің нәтижесімен Қазақстандық мұғалімдермен бөліскім келді және 
формативті бағалауды оқу процесінде пайдалану Батыста қаншалықты жетістікке жетсе 
де, мәдениеттің ерекшеліктері мен оқушы қабылдауының ерекшелігі мен оны біздің білім 
саласында қолдану техникасын ескеру керектігі жөн. Бұл зерттеу бір жақты болғаннан 
кейін Қазақстан мектептерімен салыстыруға мүмкіндік болмады. Бұл бағалау түрінің 
қолдану аясы тек Назарбаев Зияткерлік мектептері болған себепті және басқа мектептерде 
қолданылмағандықтан салыстыруға мүмкіндік болмады.

Формативті бағалау. Блум, Maддос және Хастингс бұл терминді алғаш рет 1971ж 
қолданған [2].  Формативті бағалаудың негізгі мақсаты оқу процесін кеңейту мен дамыту. 
Хати мен Тимперлидің[5] анықтауы бойынша оқушылардың жұмысына айтылатын пікірді 
тиімді жолмен жеткізу болып табылады. Сондықтан оқу процесінде кері байланыстың 
дұрыс жолмен жеткізілгені маңызды. Оқушы жетістігін бағалаудағы кері байланыс 
жүйесінің тағы бір ерекшелігі мектепте оқу атмосферасын қалыптастырумен қатар, мұғалім 
мен оқушы арасында жақсы қарым-қатынастың орнауына себеп болады. Бұл зерттеу 
жұмысы Ұлыбритания мектебіне негізделгендіктен жалпы зерттеу барысында кездескен 
қиындықтармен қатар, бұл бағалау тәжірибесі келешекте Қазақстан мұғалімдерінің 
қолданысында аңдатпа ретінде қолдана алуын мақсат еттім.

Формативті бағалаудың ерекшеліктері. Ұлыбритания мектептеріне формативті 
бағалауды енгізудің негізгі мақсаты оқу процесін түрлендіру, мұғалімдердің оқу процесі 
мен әдіс-тәсілдеріне өзгешеліктер әкелуін қамтамасыз ету және оқушылардың өз білім 
алуындағы жауапкершілікті сезінуіне жетілдіру болып табылады. Білім алуда формативті 
бағалау

• Оқушының күйзелісі мен уайымын азайтады 
• Топта жұмыс істеуге дағдыландырады 
• Бір-бірінің ойын тыңдау мен өз ойларын жеткізуге үйретеді 
• Мектепте қолайлы ортаны жасау оқушылардың өзіне деген сенімінің артуы мен
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• Оқушылардың еркін ойлануына жетелейді
• Оқушылардың қате түсінген тұстарын анықтауына жетелейді

Формативті бағалаудың жұмыс жүйесі
Бенет [1] оқушы жұмысын бақылау үшін тиімді сұрақ қою, оқушылардың бір-бірін 

бағалауы, оқушылардың өз білімін бағалауы мен кері байланыс беру стратегияларын 
ұсынады. Аталған сыныпта жасалатын әрекеттер оқушы білім алуын қадағалауға бірден бір 
көмекші құрал болып табылады.

Оқыту процесінде оқушылардың жұмысына кері байланыс беру кезінде төмендегі жүйе 
арқылы оқушының кемшіліктерін анықтау арқылы жұмысының бағалануы ұсынылған:

1. Оқу үлгерімі мен оқу мақсатын анықтау, жетістікке жету критерийлерін анықтау            
2. Оқыту туралы мәлімет  жинау      
3. Мәліметті түсіндіру 
4. Оқудағы кемшіліктерді  анықтау        
5. Кері байланыс              
6. Сабақты жоспарлау           
7. Жаңа сабақты жоспарлау         
8. Оқудағы кемшіліктерді толтыру [6]

Осыған байланысты, мұғалім оқушылардың қазіргі білім деңгейін анықтау арқылы оған 
сәйкес қандай педагогикалық әрекет жасалуы мен қандай әдіс- тәсіл мен методика қолдану 
керектігін анықтау арқылы оқушыларды жетістікке жетелей алады.

Коуч термині және оның білім саласында қолданылуы
Коуч термині алғаш рет спорт саласында ойыншыларға қолдау көрсету және оларды 

ынталандыру мақсатында қолданылған. Одан кейін бұл термин тұтынушыларға қолдау 
көрсету мақсатында бизнес саласында қолданысқа енді. Қазіргі таңда бұл термин кеңінен 
білім саласында мұғалімдер мен оқушыларға оқыту кезінде қолдау көрсету және оқуға 
ынтасын ояту мақсатында қолданыла бастады. Коуч термині (Венгр тілінен ”бір орыннан 
екінші орынға қозғалу, ал білім саласында “өзгеріс”  мағынасын білдіреді).

Коуч - білім берудегі оқушыларды ынталандырумен қатар, олардың өз алған білімдеріне 
талдау жасай алуы мен кері байланыс беруіне көмекші тұлға болып табылады. Муис пен 
Рейнольдс [6] когнитивті коучтің оқушылардың проблемаларды шешу жолдарын өздігінен 
ұсыну қабілеті мен өз жетістіктерін бағалай алуына көмегін анықтаған. Коучинг ақпарат, 
әрекет, көзқарас туралы мәлімет жинау арқылы және оқушы жетістігіне негізделген тиімді 
өзгерістерді енгізу процесі болып табылады [2].

Зерттеу жұмысының нәтижесі. Төменде зерттеу жұмысы барысында Формативті 
бағалаудың (кері байланыс оқушылар мен мұғалімдерге)оқу процесінде тигізген пайдасы 
мен ұсыныстары берілген:

• Формативті бағалау оқу процесіне тиімді әсер етеді
• Оқушының жылдам нәтижеге жетуі үшін кері байланыс  ауызша берілуі қажет
• Кері байланыстың тиімділігі ұзақ мерзімді жоспарға арналған
• Оқу үлгерімін арттыру үшін  оқушы жұмысын жеке талқылау керек
• Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасының жақсаруына әсер етті
• Оқушыларға білім алуда жауапкершілікті өз қолына алуға мүмкіндік жасады
• Мұғалімді оқу процесінде оқушыға сенім артуға үйретті
• Оқытуды жақсарту мақсатында коуч сабақтарын алудың пайдасы
• Оқушылармен коуч жұмыстарын жүргізудің жетістікке жетелеуге әсер етті
• Оқушылар мен ұстаздарға тренинг жасаудың маңызы
Жоғарыда берілген ұсыныстар мен кері байланыстың оқушы жұмысына пайдасы жалпы 

білім беру мектептерінде мұғалімдердің формативті бағалауды қолдануда пайдалануына 
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болады. Бұл Батыс мектептерінде қолданылатын бағалау тәсілін ұстаздар біздің мәдениетіміз 
бен оқушылардың қабылдауына қарай бейімдеп қолдануына жақсы бір мүмкіндік. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылардың жетістікке жетуіне әсер ететін кейбір факторлар 
анықталды. Төменде берілген диаграммада оқушылар мұғаліммен жеке сұхбат яғни оқушы 
жетістігін талдауының әсері және жазба түрде берілген кері байланыстың тиімділігі 
анықталды.

Қорытынды
Зерттеу жұмысына қойылған мақсаттардың көбі сәтті болды алайда мұғалімдерге коуч 

қызметі ұсынылғанымен тиімді қолданыста емес екендігі анықталды. Сонымен қатар, коучті 
оқушыларды бағалауда қолданылмайтыны тек мұғалімдерге сабақ жөнінде көмек немесе 
оқушылармен қиындық туған жағадайда ғана коуч көмегіне жүгінетіндігі анықталды. 
Алайда, зерттеу жұмысының сәтті өтуіне кейбір кедергілер себеп болды:

• Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелердің  толық болмауы мұғалімдердің  
сұхбат барысында сұралған сұрақтарға берілген жауаптарының  толық болмауы 
немесе негізгі проблемалармен бөліспеуінен болуы мүмкін

• Зерттеу барысында бірнеше әдіс-тәсілдерді қолдану көзделгенімен зерттеу саласында 
тәжірибенің болмауы маңызды ескерілетін тұстарды өткізіп алуым мүмкін

• Зерттеу сұрақтарына толық жауап беруіме қатысушы санының аздығы бірден-бір 
себеп болуы мүмкін

• Зерттеу барысында оқушылардан фокус топ арқылы сұхбат алу жоспарланып рұқсат 
қағазының ұзақ дайындалу себебінен жүзеге аспады
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Оқыту туралы мәлімет  жинау      
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• Оқудағы кемшіліктерді  анықтау        
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• Кері байланыс              
• Сабақты жоспарлау           
• Жаңа сабақты жоспарлау         
• Оқудағы кемшіліктерді толтыру [6]

Осыған байланысты, мұғалім оқушылардың қазіргі білім деңгейін анықтау арқылы оған 
сәйкес қандай педагогикалық әрекет жасалуы мен қандай әдіс- тәсіл мен методика қолдану 
керектігін анықтау арқылы оқушыларды жетістікке жетелей алады.

Коуч термині және оның білім саласында қолданылуы
Коуч термині алғаш рет спорт саласында ойыншыларға қолдау көрсету және оларды 

ынталандыру мақсатында қолданылған. Одан кейін бұл термин тұтынушыларға қолдау 
көрсету мақсатында бизнес саласында қолданысқа енді. Қазіргі таңда бұл термин кеңінен 
білім саласында мұғалімдер мен оқушыларға оқыту кезінде қолдау көрсету және оқуға 
ынтасын ояту мақсатында қолданыла бастады. Коуч термині (Венгр тілінен ”бір орыннан 
екінші орынға қозғалу, ал білім саласында “өзгеріс”  мағынасын білдіреді).

Коуч - білім берудегі оқушыларды ынталандырумен қатар, олардың өз алған білімдеріне 
талдау жасай алуы мен кері байланыс беруіне көмекші тұлға болып табылады. Муис пен 
Рейнольдс [6] когнитивті коучтің оқушылардың проблемаларды шешу жолдарын өздігінен 
ұсыну қабілеті мен өз жетістіктерін бағалай алуына көмегін анықтаған. Коучинг ақпарат, 
әрекет, көзқарас туралы мәлімет жинау арқылы және оқушы жетістігіне негізделген тиімді 
өзгерістерді енгізу процесі болып табылады [2].

Зерттеу жұмысының нәтижесі. Төменде зерттеу жұмысы барысында Формативті 
бағалаудың (кері байланыс оқушылар мен мұғалімдерге)оқу процесінде тигізген пайдасы 
мен ұсыныстары берілген:

• Формативті бағалау оқу процесіне тиімді әсер етеді
• Оқушының жылдам нәтижеге жетуі үшін кері байланыс  ауызша берілуі қажет
• Кері байланыстың тиімділігі ұзақ мерзімді жоспарға арналған
• Оқу үлгерімін арттыру үшін  оқушы жұмысын жеке талқылау керек
• Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасының жақсаруына әсер етті
• Оқушыларға білім алуда жауапкершілікті өз қолына алуға мүмкіндік жасады
• Мұғалімді оқу процесінде оқушыға сенім артуға үйретті
• Оқытуды жақсарту мақсатында коуч сабақтарын алудың пайдасы
• Оқушылармен коуч жұмыстарын жүргізудің жетістікке жетелеуге әсер етті
• Оқушылар мен ұстаздарға тренинг жасаудың маңызы

Жоғарыда берілген ұсыныстар мен кері байланыстың оқушы жұмысына пайдасы жалпы 
білім беру мектептерінде мұғалімдердің формативті бағалауды қолдануда пайдалануына 
болады. Бұл Батыс мектептерінде қолданылатын бағалау тәсілін ұстаздар біздің мәдениетіміз 
бен оқушылардың қабылдауына қарай бейімдеп қолдануына жақсы бір мүмкіндік. 

Зерттеу нәтижесінде оқушылардың жетістікке жетуіне әсер ететін кейбір факторлар 
анықталды. Төменде берілген диаграммада оқушылар мұғаліммен жеке сұхбат яғни оқушы 
жетістігін талдауының әсері және жазба түрде берілген кері байланыстың тиімділігі 
анықталды.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу жұмысына қойылған мақсаттардың көбі сәтті болды алайда мұғалімдерге коуч 

қызметі ұсынылғанымен тиімді қолданыста емес екендігі анықталды. Сонымен қатар, коучті 
оқушыларды бағалауда қолданылмайтыны тек мұғалімдерге сабақ жөнінде көмек немесе 
оқушылармен қиындық туған жағадайда ғана коуч көмегіне жүгінетіндігі анықталды. 
Алайда, зерттеу жұмысының сәтті өтуіне кейбір кедергілер себеп болды:

• Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелердің  толық болмауы мұғалімдердің  
сұхбат барысында сұралған сұрақтарға берілген жауаптарының  толық болмауы 
немесе негізгі проблемалармен бөліспеуінен болуы мүмкін

• Зерттеу барысында бірнеше әдіс-тәсілдерді қолдану көзделгенімен зерттеу саласында 
тәжірибенің болмауы маңызды ескерілетін тұстарды өткізіп алуым мүмкін

• Зерттеу сұрақтарына толық жауап беруіме қатысушы санының аздығы бірден-бір 
себеп болуы мүмкін

• Зерттеу барысында оқушылардан фокус топ арқылы сұхбат алу жоспарланып рұқсат 
қағазының ұзақ дайындалу себебінен жүзеге аспады
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  АҢДАТПА

Берілген мақалада авторлар әртүрлі жастағы оқушы топтарында  жаратылыстану-
математикалық бағыттағы пәндерді оқытуда жазбаша кері байланыс берудің тиімділігін 
зерттеу нәтижелерін ұсынады. Жазбаша кері байланыс туралы басқа да авторлардың 
зерттеулеріне шолу жасалып, зерттеуге қажетті қорытындылар жасалады. Авторлар 
сауалнама алу және интервью нәтижелері бойынша кері байланыстың әр түрлі жастағы 
оқушылар топтарында бұл кері байланыс тәсілін қолдануға байланысты өз қорытындыларын 
тұжырымдайды. Мақала қорытындысында берілген тәсілдің артықшылықтары сараланып, 
тәсілді қолдану барысында туындаған қиындықтар айқындалады. 

АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы представляют результаты исследования эффективности 

письменной обратной связи разновозрастным группам учащихся по дисциплинам 
естественно-математического цикла. Авторами дан обзор исследований других авторов по 
методике предоставления письменной обратной связи учащимся.  Авторы по результатам 
проведенных анкетирования и интервью в разновозрастных группах делают выводы. В 
заключении анализируются преимущества методики и возникшие трудности.

ABSTRACT
In this article, the authors present the results of research on the effectiveness of written 

feedback for students of different ages of students in the disciplines of natural-mathematical cycle. 
The authors gave a review of other authors’ studies on the method of providing written feedback 
to students. Authors made conclusions based on the results of questionnaires and interviews in 
different age groups. In conclusion, there is an analysis of the benefits of the methods and the 
difficulties encountered, and recommendations on the use of techniques of written feedback to 
students in the teaching practice were made.
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2015 жылдың қараша айында Көкшетау және Талдықорған қалаларындағы НЗМ 
мұғалімдерінің топтары Ұлыбританияның Кембридж қаласындағы Bottisham Village College 
мектебінде тағылымдамадан өткен болатынбыз. Тағылымдама барысында мектептің жұмыс 
жасау принциптерімен танысып, өз тәжірибемізді дамытуға әсер беретін жаңа әдістемелерді 
сіңіруге үлкен мән бердік. Осы тағылымдама барысында мектеп мұғалімдерінің өз 
тәжірибесінде жазбаша кері байланыс берудің тың әдісін қолданатынына назар аударып, 
осы мәселе бойынша тәжірибе барысындағы зерттеу жасадық. 

Кері байланыс ерекшеліктері:
• мұғалім кері байланысы жасыл сиямен жазылады;
• Good at - Алдымен жазба жұмысының артықшылықтары тізіледі;
• Work on - Соңынан не жұмыс жасауды қажет ететіндігі жазылады;
• My response - Оқушы кері байланысы қызыл сиямен жазылады.    

Тағылымдама барысында осы кері байланыстың Боттишам мектебінің оқушыларының 
үлгеріміне әсерін анықтауды көздедік. Зерттеу нәтижелері бұл әдістің аталған мектептегі 
оқушылар үлгеріміне оң әсер беретінін көрсетті. 

Тағылымдама барысында жасалған зерттеу нәтижесін өз мектебіміздің қабырғасында 
енгізудің мүмкіндіктерін қарастыру үшін осы әдісті өз тәжірибемізде пайдаланып көруді 
ұйғардық. Алдымен, бұл әдістеме біздің оқу бағдарламамызға, оқушылар қажеттіліктеріне 
сай келе ме деген сұраққа жауап іздеуді көздедік. Ол үшін жазбаша кері байланыс, оның 
тәжірибедегі тиімділігі, негізгі жұмыс жасау принциптері туралы әдебиеттермен танысуды 
жөн көрдік. 

Жалпы алғанда, жазбаша кері байланыс - мұғалім тәжірибесінде оқушылардың өзін-өзі 
реттеу дағдыларын дамытуда тиімді әсерін беретін тәсілдердің бірі. Бұл әдістің тиімділігі 
туралы  отандық және ресейлік ғалымдар Георгиевская, Т. М.,  Овчинникова О.М.,  Пешкова 
В. Е., Христолюбова, Т. А. және т.б. еңбектерінен білуге болады. Педагогикалық еңбектерді 
зерделеуден байқағанмыз, бұл әдістердің тиімді тұстары көбіне гуманитарлық пәндерді 
оқыту барысында байқалады [1, 112-116., 2, 42-46б., 3, 168-171б.]. Дегенмен, аталған 
әдістің жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқытуда қандай әсер беретінін 
нақтылап көрсететін толыққанды зерттеудің жоқтығын байқадық. 

Шетелдік әдебиеттерді шолу барысында жазбаша кері байланыс берудің келесі 
тұжырымдарына мән берудің қажеттігін түсіндік. Жазбаша кері байланыс берудегі ең жиі 
жасалатын қателердің бірі - грамматикалық, стилисттік, есептеулердегі қателерді түзеу. 
Қателерді түзеу кемшіліктерді көрсетуге бағытталатындықтан, оқушы еңсесін түсіріп, 
оған өз қателігі туралы толық ақпарат бермейді (Harold L. Schoen and Bettibel C. Kreye). 
Оқушылардың көпшілігі бұл түзетулерді зерделеуге мән бермейтіні анықталған. Олар өз 
қателерін өздері іздеп, түземейтіндіктен, мұғалім түзетулерін көшіріп қана қойып, пассивті 
қызмет атқаратыны белгілі болған. Harold анықтағандай қателер бар екенін айтып, оған 
түсініктеме бермейтін мұғалімдердің әдістемесі де тиімсіз болып саналады екен. Оқушылар 
қателердің неге көрсетілгенін түсінбей, оны түзету жолын ойлап табуға немесе көшіріп 
алуға ұмтылатыны анықталған [4, 140-145б.]. 

Тағы бір жиі келтірілетін қателік - мұғалім кері байланысының жұмыс мазмұны 
бойынша жалпылама мағынадағы сөздермен берілуі (Cohen, & Кавальканти, 1990; Леки, 
1990; Fregeau, 1999; Fathman и Уолли, 1990). Fathman және Уолли, сонымен қатар Fregeau 
айтуынша нақты мағынада берілмеген кері байланыс оқушы көңілін қалдырып, мұндай кері 
байланысқа мүлдем көңіл аудармауына әкеліп соғады екен [5, 155-157б.]. 

Бұл екі қателіктер оқушыларға олардың артықшылықтарынан гөрі кемшіліктерін атап 
өтуге көбірек мән беретіндіктен, теріс әсер беретіні анықталған. 

  Fathman и Уолли (1990) айтуынша оқушылар кері байланыс алған кезде олардың 
қай жерде қате жібергендері айтылып, олар түзетілмеген болса, бұл олардың келесі жазба 



38

VIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

27–28 қазан 2016 ж.

жұмысын қатесіз орындауына жол ашады екен. Бұл пікірді Frodesen (2001) де қолдаған [6, 
233–248б.]. Жазбаша кері байланыс тиімді болу үшін оның диалог түрінде жалғасуы оң 
әсер берілетіні жазылған (Brender, 1998; Fregeau, 1999). Мұғалім мен студенттің жазбаша 
байланысы студент жазба жұмысындағы қателер себебін анықтауға мүмкіндік береді және 
сол арқылы оны түзету стратегияларын ойластыруға жол ашатынын жазған [7, 289-298б.]. 

Осы зерттеулермен таныса отырып, жазбаша кері байланыстың гуманитарлық пәндерді 
оқыту барысында оқушы үлгеріміне оң әсерін беретінін айғақтайтын мәліметтердің 
көптігіне көз жеткіздік. Сондықтан осы әдістің тиімділігін өз пәндерімізді оқытуда 
анықтаудың қажеттігі туындады. Зерттеу объектілері ретінде топ мүшелері дәріс беретін 
сыныптар таңдалды. Математика және информатика пәндері бойынша 6 сынып оқушылары, 
ал биология пәні бойынша 9 сынып оқушылары таңдалды. 

Жоғарыдағы мәліметтерді ескере отырып, зерттеуімізді оқушылар арасында сауалнама 
жүргізіп, бастапқы ақпарат жинаудан бастадық. Оқушыларға берген сұрақтардан келесі 
жағдайларды анықтадық:

- оқушылардың барлығы жазбаша ұсыныс алатынын жазған. Ұсыныстарды үй жұмысы 
және сынып жұмысы тексерілгенде, көбіне қателер жасағанда, есепті түсінбегенде алатынын 
көрсеткен; 

- оқушылардың 67%-ы ұсыныс алуға оң көзқарас танытатынын атап өткен, себебі 
ұсыныстардың өздеріне қажеттігін түсінетінін, өз қателерін түсінетінін, қатемен жұмыс 
жасайтынын, пайдалылығын түсінетінін атап өткен. Қалған 33%-ы ұсыныс алуды 
ұнатпайтынын жазады, себебі мұғалімнің қызыл сиямен жазғаны ұнамайтынын және көңіл 
күйлерінің бұзылатынын айтады; 

- 94% оқушылар ұсыныстар бойынша қатемен жұмыс жасайтынын жазады, қатемен 
жұмыс жасауда өздерін әрқилы сезінетінін жазады. Бірақ әсіресе «өзімді өте жауапты 
сезіндім» және «өзіме реніш сезіндім» деген жауаптар таңдандырды; 

- оқушылардың барлығы мұғалім ұсыныстарының тиімділігін атап өткен, олардың 
50%-ы ауызша ұсыныс алудың тиімділігін, 28%-ы жазбаша ұсыныстардың тиімділігін, 
22%-ы екі әдістің де тиімділігін жазады. Оқушылар құнды кеңес әрқашанда есеп шығаруға 
көмектесетінін, қателерін түсінуге жол ашатынын, қатеңді түзеуге мүмкіндік беретінін, 
қосымша сабақтарда кеңес алудың тиімділігін, мұғалімнің жеке кеңестері тиімді болатынын, 
қателерін қайталамауға жол ашатынын, аралық тесттерді жақсы орындауға жол ашылғанын, 
есептерді түсініп, жақсы шығара бастағандығын жазады;

- оқушылардың 83%-ы мұғалім ұсынысының оқу үлгерімдеріне әсер бергенін атап 
өткен. Олардың негіздемелерінде: математика ережелерін жазу ұсынысын алып, оның 
тиімді болғаны, аралық мониторингтен жақсы нәтиже көрсеткені, суммативті бағалауды 
жақсы орындағаны, бастапқы қателерін жасамайтын болғаны, есептерді түсініп шығара 
бастағаны, ұсыныстағы қателерді түзегені жазылған. Үш оқушы мұғалім ұсынысы еш әсер 
бермегенін жазған.

Байқағанымыздай, оқушыларымыз жазбаша кері байланысты қателердің көрсеткіші 
деп біледі, қызыл сиямен жазылған кері байланыс олардың көңілінен шықпайды, дегенмен, 
жазбаша кері байланыстың өз үлгерімі үшін маңызын сезінеді және кері байланыс алуды 
маңызды деп есептейді.

Алынған мәліметтерді ескере отырып, алдымен оқушылармен кері байланыс беру 
шарттары талқыланып, мұғалім кері байланысы жасыл сиямен, оқушы қатемен жұмысы 
қызыл сиямен жазылатыны келісілді. Өз арамызда кері байланыс беруде жоғарыда 
келтірілген принциптерге сүйенетінімізді келістік, яғни:



39

Білім беру саласындағы өзгерістер аясын кеңейту:  апробация мен тарату

1. Кері байланысты оқушының күшті жақтарын атап өтуден бастаймыз;
2. Екінші бөлімде не жұмыс жасауды қажет ететінін ұсыныс түрінде тізу келісілді;
3. Мұғалім кері байланысы жасыл сиямен жазылады;
4. Кері байланыс жазба жұмысынан кейін уақыт оздырмай берілетінін келістік;
5. Мүмкіндігінше келесі сабақ басында немесе үй жұмысында қатемен жұмыс жасау 

мүмкіндігі беріліп отырылатыны айқындалды. 

Оқушыларға кері байланыс үй тапсырмасын тексеру, жазбаша қалыптастырушы бағалау 
жүргізу, жеке жазба жұмысы жүргізілгеннен кейін жасалып отырды. Оқушылар қатемен 
жұмысын қызыл не көк сиямен мұғалім ұсынысынан кейін келтіріп отырды. Келісім 
бойынша қатемен жұмысқа сабақтың ұйымдастыру кезеңінің 5 минуты бөлінді. 

Зерттеуді жүргізу барысын қадағалау кейбір оқушылардың бірден іске кірісіп, қателерін 
түзегендерін көрсетсе, кейбір оқушылардың көп ойланғаны байқалды. Бұл әдісті қолдану 
барысында әдеттегі қатемен жұмыстан ерекшелігі, оқушылар пән мұғаліміне өз қатесі 
бойынша көп сұрақ қоймайды. Мұғалімнің кері байланысында оның күшті жақтары мен 
олқылықтары айқын көрсетілгендіктен, оқушыларды соны оқып бірден жұмысқа кіріседі. 
Үй тапсырмаларына жазылған кері байланысты түзеу процесін қадағалау барысында 
оқушылардың біраз мәліметтерді еске түсіруді қажет еткенін байқадық. Себебі, оқу 
бағдарламасының ерекшеліктеріне байланысты кейбір тақырыптардың қаралуына өте аз 
уақыт беріледі. Үй тапсырма дәптерлерін тексеру көп уақытты талап ететіндіктен, кері 
байланыспен жұмыс жүргізілгенше жаңа тақырып басталып кетеді. Әйтсе де жазбаша 
қалыптастырушы бағалау нәтижелерімен жұмыс керісінше оқушылардың білімін бекітіп, 
олардың суммативті бағалауға дайындығына оң әсер беретінін байқадық. Бұл жағдайды 
Кембридж оқушыларынан алған интервью нәтижелері де атап өткен болатын. Интервью 
барысында Боттишам мектебінің оқушылары жазбаша кері байланыстың әдетте жазбаша 
тексеру жұмыстарынан кейін берілетінін атап өткен болатын. 

Сонымен қатар, бақылау барысында бұл әдісті жақтамаған оқушылар да болды. Жазба 
жұмысынан гөрі өз қатесін практика бырысында түзегісі келгендер, тақтаға шығып түзетуге 
ұмтылған оқушылар да болды. Биология пәнінен бақылауға алынған оқушылар жоғары 
сынып оқушылары болғандықтан, жазбаша жұмыстан гөрі практикалық, зертханалық 
қызметтің артықшылықтарын атап өтті. 

Тағы бір кездескен кедергіміз, жүктемеміздің үлкендігіне байланысты күн сайын 
оқушы дәптердеріне жазбаша кері байланыс жазу көп уақытты талап ететінін байқадық. 
Бұл әсіресе 1-сыныптан бастап 12-сыныпқа дейінгі оқушыларға дәріс беретін информатика 
пәні мұғаліміне қиындық тудырды. Сондықтан, бұл әдістің жекелеген олқылықтары 
бар оқушылармен жұмыс жасау барысында тиімді болатынын және мұғалімнің сабаққа 
дайындық қызметіне кедергі келтірмейтініне көз жеткіздік. 

Пәндер спецификасына байланысты информатика және биология пәндерінде 
практикалық жұмыстық басым болуына байланысты, бұл пәндерді оқыту барысында 
жазбаша кері байланыстан гөрі уақытылы жасалған ауызша кері байланыстың тиімділігі 
айқындалды.   

Зерттеуді қорытындылау үшін оқушылардың пікірін анықтауды үйғардық. Ол үшін өзіміз 
сабақ беретін сыныптардан үш оқушыдан таңдап, интервью өткіздік. Нәтижелерін талдау 
барысында оқушылардың көпшілігіне аталған әдістің ұнағанын білдік. Оқушылар қателерді 
түзеуге нұсқау берілетініне ерекше назар аударды. Қызыл сиямен кері байланыс жазу 
6-сынып оқушыларына әсіресе ұнағанын білдік. Сонымен қатар, жазбаша кері байланысты 
пайдаланудың тиімділігін мойындағанымен, оқушылар ауызша кері байланысты да қолдану 
қатар жүргізілгенін қалады. Ал жоғары сынып оқушылары оқушы кері байланысы қара 
немесе көк пастамен жазылғанын ұсынды.   
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Жалпы зерттеу және қорытынды интервью нәтижелерін талдай отырып, берілген әдістің 
келесі артықшылықтарын айқындадық:

• Оқушылар әр жазба жұмысынан кейін кері байланыс алып отырса, қателерін дер 
кезінде түзеп өз білімдерін жинақтап отыратынын байқадық;

• Оқушымен жазбаша диалогқа шығу оқушы мен мұғалім арасындағы сенімділік пен 
жақсы қарым-қатынастың қалыптасуына жетелейтініне көз жеткіздік;

• Кері байланыс жазу кезінде оқушыға тұлға ретінде қарап, оның жеке ерекшеліктеріне 
байланысты оқуға бағыттаудың жолын байқадық;

• Математика пәнінен жазбаша кері байланысты жазу барысында үй тапсырмасына 
кері байланыс беруден гөрі, жазбаша қалыптастырушы бағалау жүргізу барысында 
жасаған тиімді екенін байқадық;

• Берілген тәсілдің тақырып бойынша түсінбеушіліктері бар оқушылармен жұмыс 
жасауда тиімді болатынын байқадық.

• Дегенмен, әдісті пайдалануда келесідей қиындықтар туындады:
• ең бастысы әр оқушыға кері байланыс жазу мұғалімнің жазба жұмыстарын 

тексеруінде уақытты көп қажет етеді;
• пәндер спецификасына сәйкес тиімділігі әртүрлі, мысалы, информатика және биология 

пәндерінен жазба жұмысынан гөрі практикалық, зертханалық жұмыстардың көптігі 
жазбаша кері байланыстан гөрі, ауызша кері байланыстың тиімділігін басым етеді; 

• оқу бағдарламасындағы ерекшеліктер үй тапсырмасына берілетін жазбаша кері 
байланыстың уақытылы берілуіне кері әсер тигізетінін байқадық. Бұл ретте әсіресе әр 
тақырыпты қарастыруға 2-3 сағаттан артық берілмейтін математика пәнін жатқызуға 
болады;

• оқушылардың психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, кейбір оқушылар кері 
байланысты жазба жұмысын жазып болғаннан кейін алғаннан гөрі, жұмысты орындау 
барысында мұғалімнің ауызша кері байланысын алу тиімдірек деп есептейді;

• оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты жоғары сынып оқушыларына 
қарағанда, төменгі сынып оқушылары тәсілді тиімді деп тапқан.

• Осы анықталғандарды ескере отырып, жазбаша кері байланысты қолдану жөнінде 
келесі ұсыныстарды қорыттық:

• берілген әдісті сынып оқушыларының барлығын қамтымайтын, тек жекелеген 
оқушылармен зерттеу жұмысын жүргізетін ұстаздар қосымша құрал ретінде 
пайдаланса, уақытты үнемдірек пайдаланады;

• уақытты үнемдеу үшін тәжірибе алдында оқушылармен шартты белгілер жүйесін 
енгізіп, келісуге болады;

• тәсіл жазбаша қалыптастырушы бағалау нәтижелерін қорытындылап, оқушылардың 
білімдерін бекіту үшін тиімді болып табылады. 
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КӘСІБИ ДАМУ: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ІС-ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЗЕРТТЕУ 
ЖОБАСЫН ЕНГІЗУДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР

Нагибова Г. С.

Орал қалалық физика-математика бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебі
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Түйінді сөздер: іс-тәжірибедегі зерттеу, кәсіби даму, іс-тәжірибедегі зерттеуді енгізу, 

іс-тәжірибедегі зерттеудегі мәселелер, іс-тәжірибедегі зерттеуді жүргізу
Ключевые слова: исследование практики в действии, профессиональное развитие, 

внедрение исследования практики в действии, проблемы исследования практики в действии, 
проведение исследования практики в действии

Keywords: action research, professional development, action research implementation, action 
research challenges, conducting action research.

АҢДАТПА
Бұл зерттеу жұмысы қазақстандық орта мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуының 

бір бөлігі ретінде іс-әрекеттегі зерттеу жұмысын жүргізу кезінде кездесетін мәселелерді 
зерттеу мен анықталған қиындықтарды жеңу үшін іс-тәжірибедегі зерттеу жобасы енгізіліп 
отырған білім беру ұйымдарына ұсыныстар беруге бағытталған. Осы сапалық зерттеу 
жұмысы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің бірінде жүзеге асырылды. Мектептің он 
мұғалімі зерттеуге қатысты. Солардың бесеуі іс-әрекеттегі зерттеу жүргізуде тәжірибелі 
мұғалімдер (іс-әрекеттегі зерттеу бойынша тәжірибесі екі жылдан астам) болса, ал қалған 
бесеуі – іс-әрекеттегі зерттеу жұмысына жаңадан қадам басқан мұғалімдер (екі жылдан 
кем іс-әрекеттегі зерттеу тәжірибесі бар). Зерттеу нәтижелері іс-әрекеттегі зерттеу жүргізу 
барысында мұғалімдердің алдында кездескен бірнеше мәселелерді ашып көрсетті. 
Біріншіден, мұғалімдер өздерінің зерттеу бойынша білімдерінің төмен деңгейде екендігін 
айтады; екіншіден, олар зерттеу жүргізу үшін қажетті дағдылардың жеткіліксіздігін; және 
де, жеткілікті деңгейде қолдау және ресурстардың тапшылығын мәлімдеген болатын. 
Осы қиындықтарды хабарлаумен қатар, тәжірибелі оқытушылар олардың шешімдерін 
де ұсынды. Олардың кейбіріне ең тәжірибелі әріптестерінен үздіксіз қолдау қажет болса, 
қалғаны өзін-өзін дамыту мен оқытуға көбірек көңіл бөлуі керек деген пікір білдірді. Зерттеу 
нәтижелері мектеп мұғалімдеріне, зерттеуді үйлестірушілерге және жаңа жоба ретінде іс-
әрекеттегі зерттеуді мектепке енгізуді бастаған орта мектеп әкімшілігі үшін де пайдалы 
болып табылады.

 
АННОТАЦИЯ

Данная исследовательская работа направлена на изучение проблем внедрения проекта 
«Исследование практики в действии» в  одной из средних школ Казахстана. Данное 
исследование также ставит своей целью дать рекомендации по преодолению выявленных 
проблем реализации проекта в школах. Для сбора и анализа данных используется 
качественный метод исследования. Исследование проводился в одной из Назарбаев 
Интеллектуальных школ, где всего десять учителей приняли участие: пять из них учителя, 
участвующие в проекте «Исследование практики в действии» более чем два года; и пять 
учителей, которые имеют менее чем два года опыта проведения исследования в рамках 
проекта. Результаты исследования показали, что  учителя сталкиваются с различными 
проблемами при проведении исследований. Во-первых, участники исследования 
указывают, что у них недостаточно теоретических знаний по исследованию; во-вторых, они 
не обладают необходимыми навыками для проведения исследований; и, наконец, они не 
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имеют достаточной поддержки и ресурсов. Наряду с этими проблемами, опытные учителя 
предложили пути решения выявленных проблем. Если большинство из них требуют 
непрерывной поддержки от коллег и школьной администрации, то остальные считают, что 
они должны постоянно самосовершенствоваться. Результаты исследования могут быть 
использованы учителями, координаторами проекта и администрацией школ, где начал 
внедряться проект «Исследование практики в действии».

ABSTRACT
This study explores the challenges teachers of Kazakhstani secondary schools face when 

conducting action research as a part of their professional development. The study also aims to 
provide recommendations to overcome identified action research implementation challenges. The 
qualitative study design is used to research and interpret the teacher’s action research implementation 
challenges within one of the Nazarbayev Intellectual Schools in Kazakhstan. Ten secondary school 
teachers participated in the study: five were teachers who had conducted action research (more than 
two years of experience with action research) and five teachers who were considered as beginners 
(less than two years of experience with action research). Findings of the study demonstrated 
several issues teachers face while conducting action research. Firstly, teachers indicate they lack 
action research knowledge; secondly, they lack the necessary skills to conduct research; and 
finally, they do not have enough support and resources. Along with these challenges, experienced 
teachers provided solutions for these problems. If most of them needed continuous support from 
experienced colleagues, the rest believed that they have to be self-organized. The findings of 
the study are beneficial for school teachers, teacher research coordinators and administrators of 
secondary schools where action research as a new project has started to be implemented. 

Кіріспе. «Іс-тәжірибедегі зерттеу» (ағылшынша - action research) ұғымын ең алғаш 
рет әлеуметтік қарым-қатынасты реттеу және оны жақсарту үшін қолданылатын әдіс 
ретінде ғылымға енгізген К. Левин болатын. Оның сипаттауынша, іс-тәжірибедегі зерттеу 
жоспарлау, әрекет, бақылау және бағалау тәрізді қадамдардан тұратын қайталанбалы үрдіс 
делінген[1, 38-бет]. Қазіргі таңда «Іс-тәжірибедегі зерттеу» қоғамның көптеген саласында 
кеңінен таралуда. «Әскерлердің күрделі жағдайларда мәселелерді шешу қабілеттерін 
дамытуда қолданылатын әдістердің бірі – іс-тәжірибедегі зерттеу» деп Харди мен Родман 
«Іс-тәжірибедегі зерттеудің» әскери салада кең қолданысқа ие болғандығын айтады [2, 
95-бет]. Осы сияқты «Іс-тәжірибедегі зерттеудің» кеңінен орын алған тағы бір саласы – 
білім беру. Ғалымдар бұл зерттеу түрінің басқару, оқыту мен оқу тәжірибесін жақсарту 
мақсатында кеңінен қолданыста екендігін хабарлайды. Халықаралық зерттеулер нәтижесі 
«Іс-тәжірибедегі зерттеудің» мұғалімдердің кәсіби дамуында ерекше орын алатындығын 
дәлелдеген: ол жаңа білімді қорытып шығаруға, оқыту мен оқу тәжрибесіне талдау 
жасауға және мұғалімдерге қарапайым зерттеулер жүргізуге мүмкіндік туғызады [3, 265-
бет]. Қазақстанда «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасы ең алғаш рет 2012 жылы Назарбаев 
Зияткерлік мектептері мұғалімдеріне таныстырылған болатын [4, 57-бет]. Авторлардың 
айтуынша, бұл жобаны Қазақстанға алып келудегі мақсат – сол кездегі білім беру 
саласындағы өзгерістерге тап болған педагогтарды жан-жақты қолдау, олардың кәсіби 
біліктілігін арттыру болып табылады. Жоба алғаш рет енгізілгеннен бастап 4 жыл уақыт 
ішінде Зияткерлік мектептер мұғалімдері бірнеше оқыту курстарына қатысу арқылы «Іс-
тәжірибедегі зерттеу» негіздері бойынша білімдерін жетілдіріп, түрлі тәжірибе алмасу 
шараларында алғашқы нәтижелерімен бөліскен болатын [4, 60-бет]. Қазіргі таңда «Іс-
тәжірибедегі зерттеу» тек Назарбаев Зияткерлік мектептерінде емес, барлық Қазақстан 
мектептері мұғалімдеріне «Біліктілікті арттырудың деңгейлік бағдарламалары» арқылы 
таралуда. Алайда, орта мектептерде аталған жобаның енгізілу жағдайы, нәтижелері мен 
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тәжірибедегі қиындықтары жөнінде мәліметтер аз. Сол себепті, осы зерттеудің мақсаты – 
«Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасын енгізудегі кездесетін мәселелер мен олардың алдын алу 
жолдарын қарастыру. 

Әдебиеттерге шолу. Білім беру саласындағы «Іс-тәжірибедегі зерттеу» оқыту 
тәжірибесін жақсартуға бағытталған. Жоба атауы екі бөліктен тұрады: іс-тәжірибе, яғни 
тәжірибені өзгертуге бағытталған іс-әрекет болса; зерттеу, сол іс-әрекетті саралау мен 
оны рәсімдеуге бағытталған [5, 579-бет]. «Іс-тәжірибедегі зерттеу» халықаралық деңгейде 
әр түрлі мектептердің тәжірибесіне сәтті енгізілген жоба. Зерттеушілер бұл жобаның 
мұғалімдердің өз-өзіне деген сенімділігінің артуына, оқытудағы күрделі мәселелердің 
алдын алуда, тәжірибені талдау мен зерттеу дағдылардың артуына алып келетіндігін айтады 
[6, 17-бет]. Дегенмен, басқа да зерттеулер нәтижелері мұғалімдер «Іс-тәжірибедегі зерттеу» 
жобасын жүргізу барысында қолдау мен уақыттың тапшылығы, білім мен дағдының 
жетіспеуі сияқты көптеген қиындықтарға тап болатындығын хабарлайды [7, 48-бет].

Әдебиеттерді саралай келе, мектептердегі «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жұмысының 
енгізілуі және жүзеге асуы барысында мұғалімдердің кездестіретін қиындықтарын екі 
топқа бөлуге болады. Олар – академиялық және академиялық түрге жатпайтын қиындықтар. 
Академиялық мәселелер «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасын жүргізуге қажетті білімдер 
мен дағдыларға қатысты болады. Зерттеушілер мұғалімдердің зерттеу жүргізу негіздері 
туралы білімдерінің жетіспеушілігі олардың зерттеуді сәтті жүргізуіне кедергі келтіреді 
деп көрсетеді. Ал зерттеу жүргізуге арналған уақыттың тапшылығы, «Іс-тәжірибедегі 
зерттеушілердің» жұмысын қолдау, эмоцианалды, ресурстық және қаржылай қолдау 
академиялық түрге жатпайтын мәселелер ретінде қарастырылады. 

Әлемдік әдебиеттерде жоғарыда айтылған мәселердің алдын алу жолдары да ұсынылады. 
Зерттеушілер «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасын мектептерге енгізу үрдісі алғашқыда ұзақ 
уақытты талап ететіндігін ескертеді [8, 38-бет]. Жобаны енгізуде кездесетін мәселелерді 
шешу үшін қаржыландыру және зерттеушілерге уақыт пен қолдау қажет [8, 39-бет]. Сонымен 
қатар, зерттеушілер «Іс-тәжірибедегі зерттеу» қауымдастықтарын құрып, мұғалімдердің 
өзіндік идеялары мен бастамаларын мектеп әкімшілігі тарапынан қолдап отыру керек дейді 
[6, 17-бет]. Бұдан басқа, ғалымдар мұғалімдерге іс-тәжірибедегі зерттеу бойынша білімдері 
мен дағдыларын дамыту бойынша оқыту, олардың уақытты тиімді пайдалануы жөнінде 
кеңестер мен ынталандыру қажет деген қорытындыға келеді [10, 78-бет].

3. Әдістеме. Қазақстандағы «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасының енгізілу жағдайын 
анықтау мақсатында Назарбаев Зияткерлік мектептерінің бірінде осы сапалық зерттеу 
жұмысы жүргізілді. Зерттеуге негізгі екі критерий бойынша таңдалып алынған бес «Іс-
тәжірибедегі зерттеу» бойынша тәжірибелі мұғалімдер және осы жобаны жаңадан бастаған 
бес мұғалім қатысты (1-кесте).

1-кесте. Қатысушылар туралы мәлімет
No. Аты (код) Жынысы Пәні Жобаға қатысу 

жыл саны 
Іс-тәжірибедегі зерттеу жобасына қатысушы, бірақ НЗМ деңгейінде ешбір оқыту курсына 

қатыспаған мұғалімдер
Мұғалім 1 әйел Қазақ тілі мен әдебиеті 1,5
Мұғалім 2 ер Қазақ тілі мен әдебиеті 1,5
Мұғалім 3 әйел Жаһандық перспективалар, ағылшын тілі 0,7
Мұғалім 4 әйел Биология 0,5
Мұғалім 5 әйел Математика 1,5

Іс-тәжірибедегі зерттеу жобасына қатысушы және НЗМ деңгейінде бірнеше оқыту курстарына 
қатысқан мұғалімдер

Мұғалім 6 әйел Ағылшын тілі 4
Мұғалім 7 ер Дене шынықтыру 2
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Мұғалім 8 әйел Қазақ тілі мен әдебиеті 4
Мұғалім 9 әйел Орыс тілі мен әдебиеті 3
Мұғалім 10 әйел Ағылшын тілі 3

Зерттеуге қатысушылармен жартылай құрылымдалған сұхбат жүргізу арқылы келесі 
зерттеу сұрақтарына жауап алынды: (1) Егер бар болса, мұғаімдер іс-тәжірибедегі зерттеу 
барысында қандай қиындықтарға кездеседі? (2) Табылған мәселелерді шешу жолдары 
қандай?  

Нәтижелер. Назарбаев Зияткерлік мектептерінің бірінде жүргізілген зерттеу нәтижесінде 
«Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасына қатысушы мұғалімдер жобаның кәсіби даму үшін 
алатын орнының ерекшелігін атап өтумен қоса, олардың бірнеше академиялық және 
академиялық түрге жатпайтын мәселелерге тап болатындығы байқалды. 

Мұғалімдер зерттеу жүргізу үшін білім мен дағдының жетіспейтіндігін бірнеше рет атап 
өтті. Біріншіден, олар «Іс-тәжірибедегі зерттеу» туралы теориялық білімнің жеткіліксіздігі 
жобаны сынып не мектеп деңгейінде сәтті жүргізуге кедергі келтіретіндігін айтады. 
Олардың кейбіреулері өз жауаптарында «Іс-тәжірибедегі зерттеудің» мән-мағынасын 
қате түсінетіндіктерін, қазіргі білім беру жүйесінде алатын орнын айрықша атап көрсете 
алмайтындықтарын білдірді. Бұл мәселенің негізі мұғалімдердің «Іс-тәжірибедегі зерттеу» 
туралы білімдерінің аздығында жатырғаны анық. Қатысушылардың айтуынша, мұғалімдер 
жобаны бастаған сәтте зерттеу тақырыбы мен сұрағын құрастыру, зерттеу әдістерін таңдау 
және іс-әрекетті жоспарлауда кедергілерге жолығады. «Іс-тәжірибедегі зерттеу» туралы 
білімнің жетіспеуіне себеп болған жағдай ретінде тәжірибелі мұғалімдер зерттеу туралы 
ақпараттың көбі ағылшын тілінде болғандықтан, оның қолжетімсіздігін алға тартады. 
Халықаралық тілді жеткіліксіз деңгейде меңгеру жоба туралы толық мәлімет алуға кедергі 
болса, бұл өз кезегінде теориялық білімнің аздығына алып келеді. Ал теориялық білімі 
жеткіліксіз мұғалімді «Іс-тәжірибедегі зерттеу» жобасына қатысу қызықтырмайтындығы 
анықталды. 

Екіншіден, зерттеуге қатысушылар «Іс-тәжірибедегі зерттеуді» сәтті  жүргізу үшін 
зерттеуге қажет дағдылардың жетіспейтіндігін айтады. Бұндай дағдыларға уақытты үнемді 
пайдалану үшін тайм-менеджмент дағдылары, ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық 
және коммуникациялық технологиялармен жұмыс дағдылары, рефлексивті және зерттеу 
дағдылары жатады. Ал академиялық түрге жатпайтын мәселе ретінде ресурстардың 
жетіспеуі жататыны анықталды. 

Зерттеуге қатысушы мұғалімдер жоғарыда сипатталған мәселелерге өз шешімдерін 
де ұсынды. Олардың айтуынша, алдымен мектепте зерттеу мәдениетін қалыптастыру 
керек. Ол үшін зерттеу қауымдастықтары арқылы зерттеуді кеңінен дәріптеген жөн. Одан 
кейін мұғалімдердің білімдерін толықтыру үшін ресурстарды қолжетімді тілде дайындау, 
оқыту шараларын ұйымдастыру және жеке қолдау қажет. Бұдан басқа, мұғалімдердің «Іс-
тәжірибедегі зерттеу» бойынша өз-өздерін кәсіби дамыту үшін жағдай жасап, тәжірибе 
алмасу шаралары мен мадақтаулар керек. 

5. Қорытынды. Қорытындылай келе, ғалымдардың зерттеулерінде айтылған мәселелер 
мен олардың шешу жолдары Қазақстан мұғалімдерінің де  тәжірибесінде орын алғандығы 
байқалды. Іс-тәжірибені зерттеу бойынша халықаралық мектеп мұғалімдері мен қазақстандық 
мұғалімдердің ортақ академиялық мәселеріне «Іс-тәжірибедегі зерттеу» бойынша білім мен 
дағдының аздығы, ал академиялық түрге жатпайтын мәселелерге уақыттың тапшылығы, 
ресурстар мен қолдаудың жетіспеушілігі жатады. Осы зерттеу барысында тек қазақстандық 
мұғалімдерге ғана тән бірнеше мәселелер де анықталды. Олар ағылшын тілін жеткілікті 
деңгейде білмеу, қазақ және орыс тілдеріндегі ресурстардың аздығы және ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды жеткіліксіз деңгейде меңгеру. Осы қиындықтарды 
хабарлаумен қатар, тәжірибелі оқытушылар олардың шешімдерін де ұсынды. Олардың 
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кейбіріне ең тәжірибелі әріптестерінен үздіксіз қолдау қажет болса, қалғаны өзін-өзін 
дамыту мен оқытуға көбірек көңіл бөлуі керек деген пікір білдірді. 

Зерттеу нәтижелері мектеп мұғалімдеріне, зерттеуді үйлестірушілерге және жаңа жоба 
ретінде іс-әрекеттегі зерттеуді мектепке енгізуді бастаған орта мектеп әкімшілігі үшін де 
пайдалы болып табылады. Дегенмен, зерттеу тек бір ғана мектеп көлемінде жүргізілгендіктен 
және де қатысушылар санының шектеулігі салдарынан, алынған зерттеу нәтижелерін 
Қазақстан мектептерінің барлығына ортақ деп санауға болмайды. 
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АҢДАТПА
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарынан  өтуде. Бағалау «Тиімді 
оқыту мен оқу», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Педагогикалық қоғамдастықтағы 
мұғалім көшбасшылығы» бағдарламалары бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
курс бағдарламаларының маңызды бөлігі болып табылады. Осы бағдарламалар бойынша 
сертификаттау үшін мұғалімдер үш компонент арқылы бағаланады: портфолио ұсыну, 
таныстырылым қорғау және біліктілік емтиханын тапсыру. Бұл мақалада «Тиімді оқыту 
мен оқу» бағдарламасы бойынша анықтық, сенімділік, жеткіліктілік және шынайылық 
қағидаларына негізделген  таныстырылымды сапалы  бағалауды жүзеге асыру және нәтижелі 
дайындық жүргізуге қолдау көрсету мәселелері қарастырылады. 

АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день учителя Республики Казахстан проходят курсы повышения 

квалификации педагогических работников по программам «Эффективное обучение», 
«Лидерство учителя в школе», «Лидерство учителя в педагогическом сообществе». 
Для сертификации по данной программе учителя оцениваются по трем компонентам: 
представление портфолио, защита презентации и сдача квалификационного экзамена. В 
данной статье ставится задача оказать поддержку в эффективной подготовке и осуществлении 
качественного оценивания презентации по программе «Эффективное обучение», основанное 
на принципах валидности, надежности, достаточности и подлинности. 

ABSTRACT

Currently, secondary school teachers of the Republic of Kazakhstan is to improve their 
qualifications taking in-service training courses. Programs like “Effective teaching and learning”, 
“Leadership teacher at the school,” Leadership teachers in the pedagogical community “ are 
important parts of the course for the teacher training. Certification of teachers   according to 
these programs is determined by three components: portfolio, presentation and qualification 
examination. This article on the program “Effective teaching and learning” considers the problems 
of the qualitative  assessment  of a presentation based on the principles of validity, reliability, 
authenticity, sufficiency and provide effective support for the preparation of the presentation. 
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Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері 
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарынан  өтуде. Бағалау «Тиімді 
оқыту мен оқу», «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы», «Педагогикалық қоғамдастықтағы 
мұғалім көшбасшылығы» бағдарламалары бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
курс бағдарламаларының маңызды бөлігі болып табылады. Осы бағдарламалар бойынша 
сертификаттау үшін мұғалімдер үш компонент арқылы бағаланады: портфолио ұсыну, 
таныстырылым қорғау және біліктілік емтиханын тапсыру. Бұл мақалада «Тиімді оқыту 
мен оқу» бағдарламасы бойынша анықтық, сенімділік, жеткіліктілік және шынайылық 
қағидаларына негізделген  таныстырылымды сапалы  бағалауды жүзеге асыру және нәтижелі 
дайындық жүргізуге қолдау көрсету мәселелері қарастырылады. Мұғалімдерді бағалау үш 
түйінді критерийге негізделген, сонымен қатар кәсіби білімін дамыту және қолдау үшін 
формативті бағалау, оқу кезеңінде нақты жетістіктерін анықтау үшін жиынтық бағалаудан 
құрылған. 

Мұғалімдер мектеп тәжірибесі кезеңіндегі тапсырмаларды орындау үдерісі бойынша  
алған бар білімдері мен дағдыларын дәйекті түрде көрсететін бір «Жеке тәжірибеге 
өзгерістерді енгізу мен басқару бойынша рефлексия» таныстырылымын дайындайды. 
«Таныстырылым идеялардың сыныпта енгізілуіне шоғырланатын болады. Берілген 
бағалаудың фокусы мұғалім мектептегі тәжірибе кезеңіндегі оқытуға бағдарламаның жеті 
модулін кіріктіруі және осы идеяларды өзінің оқытуына енгізуі туралы сыни рефлексия 
жасауы болып табылады» [1, 7-бет]. Алайда осы таныстырылымды дайындауда шамадан тыс 
ақпараттар слайд бетінде көп болып жатады немесе негізгі қарастырылуы тиіс ақпараттар 
қамтылмай жатады. Сондықтан тренерлерде мұғалімдердің таныстырылымын суммативті 
бағалауда  қиындықтықтар туындай бастайды. Ол қиындықтың басты негізі қазіргі таңда 
тренерлердің барлығының бірдей біртұтас көзқараста бола бермеу салдарынан да болып 
жатады. Бұған дәлел біздің бағалауға барған аймақтарда таныстырылымның әрбір слайдын 
дайындаудың өзінде тренерлердің әр түрлі көзқарасы бар екендігіне көз жеткіздік. Мысалы, 
«Тиімді оқыту мен оқу» бағдарламасы бойынша «Оқушылардың оқуының табыстылығы 
дәлелдемелерін (2,3)» ұсыну бойынша үшінші слайдта бір топ тренерлер жалпы тәжірибеде 
өткізілген сабақтағы оқу табыстылығын көрсететін дәлелдемелер керек десе, бір тобы тек 
бір сабақтағы оқушылардың оқуының табыстылығын келтіру керек деп сөзге келіп жатады. 
Осы тұста біз әрбір таныстырылымды жекелей қарастырумен қатар, ең бастысы тұтас 
таныстырылымда үш критерийдің айқын көрініс табуына көңіл бөлу керектігін назарда 
ұстаймыз. Сондықтан да топ тренеріне суммативті бағалауға дейінгі таныстырылымды 
формативті бағалауда қолдау көрсету өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Берілген мақаланың мақсаты -  мұғалім таныстырылымының мазмұны мен бағалау 
талаптары туралы тұтас көзқарас пен түсінік қалыптастыру. Бұл мақала мұғалімдерге 
валидтілікке, сенімділікке, шынайылыққа, жеткіліктікке негізделген бағалау қағидаларына 
сүйене отырып, өз  таныстырылымының сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Таныстырылымды дайындауда мұғалімдерге формативті қолдау көрсету мақсатында 
тренерлерге ұсыныстар берілген. Авторлар суммативті бағалауда тәуелсіз тренерлер 
және формативті бағалауда топ тренерлерімен таныстырылымды қорғауда бақылау 
тәжірибелерімен бөліседі, мұғалімдерде таныстырылымды дайындау барысында кездесетін 
типтік қателерге тоқталады, тренерлерге мұғалімдердің таныстырылымын техникалық 
рәсімдеу бойынша ұсыныстар беріледі. 

«Тиімді оқыту мен оқу» бағдарламасының стандарттары жаңа идеяларға ашық, іс-
жүзінде сынап көру мен бағалау арқылы өз тәжірибесін ұдайы жетілдіруге ұмтылатын, 
рефлексиялаушы, машықтанушы маман болып табылатын мұғалімдерге бағытталған. 
Курсқа қатысушы әрбір мұғалім формативті және суммативті бағалаудың оқытудың бір 
бөлігі ретінде маңыздылығын  және оның оқыту үрдісінен ажырамайтындығын түсінуі 
қажет  [1, 18-бет].
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Мұғалімдер өз таныстырылымына дайындық кезінде қателікке бой алдырмаулары 
үшін таныстырылымның мазмұны, рәсімделуі мен бағалануы бойынша кеңес беріп, көмек 
көрсету көзделеді. Тренер таныстырылым мазмұнының талаптарын әр мұғалімнің түсінуіне 
қол жеткізуі керек. Формативті бағалау кезінде мұғалімдердің назарын әр слайд бойынша 
түйінді критерийлерге аударудың маңызы зор.

Мұғалімдер бағалау критерийлерін білуі және түсінуі үшін формативті бағалау кезінде 
таныстырылымды алдын ала қорғауда таныстырылымды бағалау проформасын пайдалану 
ұсынылады. Таныстырылымда алты слайд, әр слайдты ұсыну үшін орта есеппен 3-3,5 минут 
бөлінеді, бұл бөлінген уақытты тиімді пайдалану жұмыс мазмұнының сенімділігін арттыра 
түседі. 

Таныстырылым барысының 1-слайдында «Жеті модульді тізбектелген сабақтар 
топтамасына енгізуін, негіздеуі және көрсете алуы (2,1)» көзделеді. Берілген слайдта  
мұғалім  өзінің  педагогикалық  тәжірибесінде  бағдарламаның  7 модулін  тізбектелген  
сабақтарда қалай  қолданатындығы  туралы  әзірлеген  жоспарын  көрсету ұсынылады.   
Көрсетілген слайдта екінші  және  бірінші критерийлер,  сонымен  қатар үшінші  критерий  
бойынша  да  нақты  дәлелдемелер ұсынылу көзделеді. Тренер формативті бағалау кезінде 
таныстырылымда жеті модульдің іске асу үдерісін емес, автордың енгізілген модульдерді 
тізбектелген сабақтар топтамасына қаншалықты сенімді және толық негіздей алғаны мен 
көрсете алғанын бағалауы бағалаудың шынайлылығын танытады. Бұл слайдта ОМЖ-ның 
word нұсқасына сілтеме көрсету ұсынылады. Сонымен қатар сілтемеде мұғалімдердің 
назарын жоспардың бар екендігін растау үшін емес, өз жоспарының қандай ерекшелігі бар 
екенін, өз әріптестерімен не нәрсемен бөліскісі келетінін көрсету үшін жасалатындығына 
көңіл аударғаны жөн. Бағдарлама идеясы бойынша, әр мұғалімнің таныстырылымы бірегей 
болып табылады. Неліктен осы стратегиялар, неліктен осы тапсырмалар, мұғалім қандай 
нәтижеге жеткісі келеді және жоспарлауда 7 модуль идеяларын қалай және неліктен 
қолданғанын дәлелдемелері арқылы көрсетуі, өзінің оқуы мен мектептегі іс-тәжірибе 
барысында жоспарлауда неге қол жеткізгенін көрсетуі орынды. Сонымен қатар өзінің әр 
модульді кіріктіруді қалай жоспарлағанын толық әңгімелеу қажет. Барлық әрекеттерді 
сипаттауға уақыт жеткіліксіз, сондықтан мұғалімнің қысқаша ақпаратты ұсыну қабілеттерін 
көрсете білуі де маңызды. 

Ал 2- слайдта «Тізбектелген сабақтар топтамасының бір сабағына бір немесе бірнеше 
модульді енгізгенін негіздеуі (2,1)» бойынша шынайы дәлелдемелер ұсынады. Берілген 
слайдта бағдарламаның берілген теориялық материалдармен  өзара  байланысының 
дәлелдемелері мен қосымша  мәліметтерге  сілтемелер  ұсыну таныстырылымның 
маңыздылығын арттыра түседі. Тәжірибеде таңдалған модульді немесе  модульдерді кіріктіру 
неліктен маңызды болғандығын және қалай  кіріктірілгенін  түсіндірумен қатар, слайдта 
бірінші немесе екінші критерийлер бойынша нақты  дәлелдемелер ұсынылу көзделеді. 
Мұғалімдер таныстырылымын формативті бағалау кезінде модульді ықпалдастыруда 
сабақтастықтың сақталуын, бағдарламаның теориялық материалмен байланысын көрсету 
үшін авторға ауызша сілтеме жасауды, модульдің мәнін қысқаша ашуда слайдты теориялық 
материалмен толтырмау үшін слайдтың төменгі жағында теориялық материалды қайдан 
оқуға болатындығы жайлы шығыс деректерді көрсетіп қоюды ұсынуға болады. Егер, 
мұғалім, «оқу мен оқыту үшін бағалау « модулін көрсетіп, балалардың өзін-өзі немесе 
бірін-бірі бағалауды қалай қолданғаны туралы айтып отырса, оның дәлелдемесі ретінде 
толтырылған өзін-өзі немесе бірін-бірі бағалау парағының сканкөшірмесін көрсетуді 
ұсынған жөн. Көпшілік жағдайда, дәлелдемелер ретінде бір топ оқушылардың оқуға мүмкін 
болмайтын кері байланыс стикерлерін іліп жатқан фотосуреттерді қолданады. Көрсетілетін 
дәлелдемелердің сапасы: оқылуы, мазмұнына сәйкес болуы туралы кеңестер берілуін 
қарастырудың маңызы зор. 
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Сондай-ақ таныстырылымның 3-слайдында «Оқушылардың оқуының табыстылығы 
дәлелдемелерін (2,3)» ұсынады. Берілген слайдта оқушылардың оқу жетістіктерінің 
дәлелдемесін  көрсетумен бірге, екінші және үшінші критерийлердің күшті дәлелдемелерін, 
сонымен қатар бірінші критерийдің дәлелдемесін көрсету талап етіледі. Тренер формативті 
қолдау барысында мұғалімдердің назарын ұсынған слайдқа дәлелдемелер іріктеуде оқушылар 
не үйренді және өзгерістердің болғанын қалай түсінгенін дәлелдейтін дәлелдемелерге 
аударуғаны жөн. Слайдта мұғалімдерге оқушылардың не жасағаны жайлы сипаттау емес, 
оқушыларды сабақтарда оқытудағы сәтті (немесе сәтсіз) тұстары жайлы рефлексиясы 
көріну маңызды. Формативті бағалауда осы тұсын ескеру қажеттігін тәжірибе көрсетіп 
жүр. Тренерлер мұғалімдердің өз тәжірибелерін көрсету мақсатында фотоматериалдар, 
видеоматериалдар, жұмыстар нәтижелерінің сканкөшірмелері түріндегі шамадан тыс 
дәлелдемелер ақпараттың шашыраңқылығын көрсететіндігін баса назарда ұстаған 
дұрыс. Сондықтан  тренер мұғалімдермен бірге талаптан тыс дәлелдемелердің санын 
азайту үшін, қай дәлелдемелер өте күшті, күшті және әлсіз болып табылатынын анықтау 
тапсырмасымен жұмыс жүргізу маңызды. Дәлелдеме ретінде мұғалімге оқушылардың сабақ 
барысында тапсырмаларды орындау  немесе кейбір мәселелерді талқылау кезіндегі талқылау 
транскриптісін,   оқушылардың жұмыстары нәтижелерінің сканкөшірмесін ұсынуға болады, 
бұл эссе, шығармалар болуы мүмкін. Мұғалімге өз ұсыныстарының сканкөшірмесін салуды 
ұсынуға болады. Сонымен қатар мұғалім сабақтың қалаулы нәтижелерін, сондай-ақ сәтсіз 
жерлерін де көрсете алады, мұғалімнің сабақ рефлексиясы мен бағалауының фокусы 
сынилық болғаны түсінікті болар еді [1,13-б].  

Ал 4–слайдтан «Оқыту  мен  оқу  тәжірибесіне  өзгерістер  енгізудің  тиімділігінің 
дәлелдемесін (2,3)» көре аламыз. Тренерлер мұғалімдер таныстырылымын формативті 
қолдау кезінде мұғалімдердің назарын берілген слайдтың мазмұнына аударту ұсынылады, 
себебі берілген слайдтың мазмұны мұғалімдерге қиындықтар тудыруы мүмкін. Мұғалім 
аталған слайдта Бағдарламаның  идеяларына  сәйкес  оқытуды бағалауды  және өзгерістерді  
енгізу  тиімділігінің дәлелдерін ұсыну көзделеді. Таныстырылымда сыни рефлексияны 
көрсету үшін, жазбаларда оқыту мен оқудың осы стратегиялары қалай қолданылғандығын, 
не табысты, не табысты емес өткенін, бұл стратегиялар неліктен табысты немесе керісінше 
болғандығының талдауы болғаны жөн. Бұл слайдта оқушылардың оқуының шынайы, сенімді 
дәлелдемелері болуы айрықша маңызды.  Олар сурет, бейнетаспа, жазбаша жұмыс, кері 
байланыс, тб. Түрде алуға болады. Берілген слайдта қандай өзгерістер орын алғанын 
атап өту емес, бұл жерде мәселе өзгерістерді енгізудің тиімділігін, қандай өзгерістер 
болғандығының дәлелдерін ұсынып, рефлексиялай алуы маңызды.  Бұл слайдта екінші 
және үшінші критерийлердің күшті дәлелдемелерін, сонымен қатар бірінші критерийдің 
дәлелдемесін көрсету көзделеді.

Сонымен қатар таныстырылымның 5-слайдында «Оқыту  мен  оқу  тәжірибесіндегі  
өзгерістерді  басқарудың  дәлелдемесі (3,1)» көрсетіледі. Тренер берілген слайдта формативті 
қолдау көрсету кезінде мұғалімнің  өзгерістерді қалай  басқарды  және  қалай  өткізгендігі  
туралы рефлексиясымен қатар, «Оқыту  мен  оқудағы  көшбасшылық  пен  басқару» модулі  
бойынша білімін көрсетіп, үшінші  және  бірінші критерийлерге нақты  дәлелдемелер 
ұсыну маңызды. «Бұл есептер оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдердің қолданылуына 
қатысты сынилықты көрсетуі тиіс. Олар сипаттама түрінде берілмеуі керек, бірақ оқу мен 
оқытудың стратегияларын неліктен қолданды, не табысты, не табысты емес өтті, неліктен 
бұл стратегиялар табысты болды және керісінше болғандығы туралы талқылау қажет. 
Тізбектелген сабақтар топтамасы бойынша рефлексиялық есеп метакогнитивті түсінікті 
көрсетуі керек, мысалы, неге үйренгендігінің кейбір түсініктері ғана емес, оқу үдерісі туралы 
түсінікті де көрсетуі керек» [1, 13-бет]. 

Ал «Тәжірибеде  қолдану туралы  қорытындылар (3,1)» бойынша 6- слайдта 
мұғалімдердің алдағы уақытта оқыту мен оқу тәжірибесінде өзгерістерді енгізуді 
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жоспарлау, жоспарланған нақты өзгерістердің рефлексиясын қарастыруды кеңес беру 
ұсынылады және қандай нәтижелер алуды күтеді. Мұғалімдерге осы тұста рефлексиясын 
көрсету,  қорытындыларды тек атап өтпей, оларды негіздеу  керектігін түсіндіру маңызды. 
Бұл слайдта «Оқудағы көшбасшылық және басқару» модулімен баса назарда ұстай отырып, 
үшінші және бірінші критерийлердің күшті дәлелдемелерін көрсету көзделеді.

Формативті бағалауда мұғалімдерге жалпы талаптар бойынша таныстырылымның 
стиліне, фонына, түсіне және қолданылатын аннимациялық эффектіге, таныстырылымдағы 
үлгі-кестені, шрифтті, суреттер мен кестелерді әзірлеу, қолдануда бағыт берудің маңызы 
зор.

Сонымен қатар ұсынылған материалдарға: материалдар мазмұнына, олардың 
орналасуына, көлеміне, ақпарат мен мәліметтердің көлеміне көңіл аударған дұрыс. 
Ақпарат мазмұнында түсінікті сөйлемдерді қолдану, ақпараттың орналасуына мұғалімдер 
мұқият болу керек. Ақпараттарды көлденең, маңызды мәліметтерді слайдтың орасына, 
фотоматериалдарды, кестені слайдтың төменгі жағына қойған жөн. Таныстырылым оқуға 
болатындай, 3 түрлі шрифтті қолдану, әсіресе маңызды ақпаратты көрсету үшін әртүрлі 
тәсілдерді қолдануға болады: олар кесте, графиктер, диаграмма және т.б. түрде болуын 
мұғалімдерге әрқашан ұсынып отыру жұмыстың нақтылығын арттыла түседі.

Таныстырылымды  қорғау  кезінде  таныстырылымды қорғау сөзі де  үлкен  рөл  
атқарады.  Мұғалімдерге таныстырылым  құрылымы туралы ойлануын және ол кіріспе,  
негізгі және  қорытынды бөлімнен құрылуына  мән  беру  маңызды. Ауызша  айтылатын 
мәтінді слайдта қайталамаған жөн. Сонымен  қатар бәсең дауыста сөйлеу өз тыңдаушыларын 
жалықтырып  жібереді. Сөйлеуі анық, нақты, түсінікті, қалыпты  эмоциональдық қалыпты  
ритмді сақтаған орынды.  

Топ  тренері мұғалімдердің таныстырылымын формативті бағалау кезінде  «Кәсіби 
құндылықтар», «Кәсіби білім, дағдылар және түсіну» стандарттарын ұстануы тиіс. Егер  
тренер  стандартты біліп, түсінсе, таныстырылымды  формативті бағалау нәтижелі жүреді: 

• үйренушінің оқуын қолдау және мониторинг жасау үшін формативті бағалауды 
пайдалануды; 

•  оқытудағы келесі қадамдарды жоспарлау үшін оқыту үшін бағалау тұжырымдамаларын 
пайдалануды;

• олардың оқуын қолдау мақсатында бағалау үдерісіне үйренушілерді кірістіруді 
(өзара бағалау және өзін-өзі бағалау);

• үйренушілердің оқуын қолдау және дамыту мақсатында сындарлы формативті 
бағалауға қатысты кері байланысты ұсынуды [3,18-б]. 

Қорыта келе, таныстырылымның жүйелі дайындалып, шынайы бағалануы үшін, 
жоғарыдағы барлық ұсыныстармен қатар, тренерлерге  келесі ұсыныстар беріледі: 

• холистикалық  түрде аяқталған жұмыстың үш критерийге сәйкестігін қарастыру;
• мұғалім өз әріптестерінің тәжірибесінің өзгерісіндегі дамуды және жеке тұлғаның 

даму жоспарының өзгергендігін көрсете алуы;
• көрсетілетін дәлелдемелердің сапасы: оқылуы, мазмұнына сәйкес болуы туралы 

кеңестер берілуін есепке алу;
• мұғалімдермен бірге талаптан тыс дәлелдемелердің санын азайту үшін, қай 

дәлелдемелер өте күшті, күшті және әлсіз болып табылатынын анықтау 
тапсырмасымен жұмыс жүргізу. 

• сыни рефлексияны көрсету үшін жазбаларда оқыту мен оқудың осы стратегиялары 
қалай қолданылғандығын, не табысты, не табысты емес болғандығының талдауы.
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АҢДАТПА
Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде формативті бағалау 

түйінді роль атқарады.  Андрагогика мәнмәтінінде формативті бағалау аз зерделенгендіктен 
осы мәселе мұғалім үшін де, тренер үшін де өзекті болуда. Мақалада педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде формативті бағалаудың тиімділігін 
жетілдірудің теориялық моделі ұсынылады, өлшемдері мен көрсеткіштері анықталады. 
Теориялық модельдің тиімділігін тексеру үшін жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік 
жұмыс қорытындылары көрсетіледі. 

АННОТАЦИЯ
Формативное оценивание играет ведущую роль в обучении. На курсах повышения 

квалификации педагогических работников оно выполняется по трём направлениям: 
наблюдение практики обучения, оценивание портфолио и оценивание презентации.  
Методология формативного оценивания в андрагогике  переживает этап становления, 
поэтому проблема актуальна как для учителей, так и для тренеров. В статье предложена 
дифференцированная модель совершенствования эффективности формативного 
оценивания, определены измерители и показатели её результативности. В качестве 
подтверждения действенности теоретической модели представлены результаты опытно - 
экспериментальной работы.

ABSTRACT
Formative assessment plays the key role in learning. Within the training courses for teachers, it 

is fully implemented in three main areas: observation of teaching practice, research and assessment 
of the portfolio, presentation assessment. Methodology of formative assessment in andragogy is 
going through a stage of formation, so the problem is relevant for teachers and trainers. These 
issues have led to the search for effective ways of formative assessment of teachers. The article 
proposes differentiated model of improving the efficiency of formative assessment, determines its 
measurers and performance indicators. The results of experimental work are presented to validate 
the theoretical model. 
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 «100 нақты қадам» атты Ұлт жоспарының 76-қадамында ЭЫДҰ елдері стандарттарының 
негізінде функционалдық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын 
жаңарту қажет делінген болатын [1, 7 б.]. Осыған орай, білім беру саласындағы өзгерістерді 
қамтамасыз етудегі негізгі тұлға педагог мамандардың кәсіби біліктілігін арттырудың тиімді 
жолдары қарастырылуда. Педагогикалық қызметкерлердің (ПҚ) біліктілігін арттырудың 
(БА) қазақстандық және шетелдік жүйелерінің үрдістері енгізіліп, БА бағдарламаларын 
әзірлеуге озық қазақстандық және халықаралық сарапшылардың тартылуы осындай 
мақсатты істердің көрінісі. 

ПҚ БА жүйесінде формативті бағалау (ФБ) түйінді роль атқарады.  ФБ маңызды 
компоненттерінің бірі-сындарлы кері байланыс ұсынуда қиындықтар бары эксперттік 
тәжірибемде жиі көрініс табады және зерттеу барысында тренерлер мен мұғалімдерден 
алынған сауалнама нәтижесі де осыны көрсетті. Кері байланыс- БА курсында педагогтерді 
ФБ қалыптасқан үш өлшемі: оқу үдерісіндегі бақылау, портфолионы зерделеу мен 
портфолио таныстырылымын бағалау кезінде қолданылады. Аталған үш өлшем бойынша 
өзара, топтық бағалауда, ауызша, жазбаша пікірлер беру кезінде жүзеге асырылатын кері 
байланыс мұғалім үшін де, тренер үшін де өзекті болуда. Себебі, андрагогика мәнмәтінінде 
ФБ аз зерделенген, ПҚ БА курстарында аталған бағалау жайлы зерттеулер енді қолға 
алына бастады. Осындай қиындықтар ПҚ БА арттыру жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіру 
жолдарын іздеуге түрткі болды. 

Зерттеудің проблемасы: ПҚ біліктілігін арттыру жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіру 
жолдарын іздеу.

Зерттеудің мақсаты: ПҚ біліктілігін арттыру жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіруді 
теориялық және тәжірбиелік тұрғыдан негіздеу. 

Зерттеу әдістері: зерттеу мәселесі бойынша теориялық, педагогикалық әдебиеттерге 
талдау жасау, сауалнама, модельдеу, алынған нәтижелерді статистикалық – математикалық 
өңдеу.

Ғылыми зерттеулерді талдау барысында БА жеке элементтері туралы Л.Р.Акмаев [2], 
Г.Б.Андреева [3], И.Э.Савенкова [4]  зерттеулерінде кездесетіні байқалды. Еуропадағы 
ең көне жүйелердің бірі болғандықтан педагогтердің БА британдық жүйесі жайлы 
В.Б.Гаргайдың «Развитие системы повышения квалификации учителей в Великобритании» 
деген еңбегі  зерделенді [5].

Бағалау мәселесімен айналысып жүрген ғалымдар Барбер М., Муршед М. [6], Блэк 
П., Уильям Д. [7],  Е.В.Телеева [8], Р. Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина [9] 
зерттеулері қарастырылды. Қазақстан жағдайында педагогтердің білімін ФБ саласының 
әр түрлі проблемаларына қатысты  Айтпукешев А.Т., Кусаинов Г.М., Сагинов К.М. [10], 
М.Қ. Бакиров К.А., Намысова Г.А., Шаримова А.Г., Байкенова Б.А[11], И.У.Аушева [12]. 
еңбектері негізге алынды.

Зерделенген теориялық мәліметтерге сүйене отырып, ПҚ БА жүйесінде ФБ тиімділігін 
жетілдіруді кешенді түрде қарастыру үшін  теориялық модель құрылды. Модель жасау үшін 
жүйе құратын педагогикалық компонеттер: мақсат, міндет, принцип, әдіс-тәсіл, мазмұн, 
жүйе, нәтиже басшылыққа алынды. Модельдің құрылымы мотивациялық, танымдық, 
операционалды - іс - әрекеттік компоненттерден тұрды. Мотивациялық компонент бағалау 
мәдениетінің қажеттілігі, оның ерекшеліктері туралы мәселелерді қамтиды. Танымдық 
компонент бағалау туралы білімдер мен түсініктер жиынтығын, педагогтің оны меңгеруін, 
құндылығы мен нормаларын анықтайды. Операционалды -іс - әрекеттік компонент бағалау 
мәдениеті құрылымында педагогтің осы бағытта іс-әрекеттін жетілдіруі мен дамытуын 
қамтамасыз етеді. ФБ тиімділігін жетілдіруде жұмысты қадамдап жоспарлап,  табысқа жету 
алгоритмін құру арқылы кәсіби даму деңгейін анықтау үшін, өлшемдер мен көрсеткіштер 
алынды. Үш өлшемнің әрқайсысының мотивациялық, танымдық, операционалды іс – 
әрекеттік компоненттерге сәйкес көрсеткіштері анықталды.
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Кесте 1 Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде формативті 
бағалаудың тиімділігін жетілдірудің теориялық-құрылымдық моделі

Мақсаты: Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде формативті 
бағалаудың     тиімділігін жетілдіру 
Компоненттері Өлшемдері  мен көрсеткіштері

Оқу үдерісіндегі 
бақылау

Портфолионы 
зерделеу мен бағалау

Портфолио 
таныстырылымын 
бағалау

Мотивациялық Бағалау үдерісіне 
қызығушылық

Кәсіби және жеке 
дамуының маңызды 
бөлшегіне деген ынтасы

Өз шығармашылығын, 
даралығын көрсетуге 
ынтасы, енгізілген 
өзгерістерді сезінуі

Танымдық

 

Оқу үдерісіндегі 
бақылауды түсінуі, 
белсенді оқыту 
формаларын білуі

Портфолио туралы 
түсінігі. Бағалау 
рубрикаларын түсінуі

Портфолиосының 
аутентикалық айқындығын 
түсінуі

Операционалды 

іс - әрекеттік

Топтарда 
инклюзивті, 
жағымды орта құру

Бағалаудың барлық 
талаптарын түсіну 
іскерлігі

Практикасының шынайы 
дәлелдемелерін көрсету 
белсенділігі

Өзін-өзі, өзара бағалау 
іскерлігіне қабілеттілігі

 Портфолиосының 
аутентикалық айқындығын 
дәлелдеу белсенділігі

Бағалау критерийлеріне 
сәйкестігін анықтауға 
ұмтылысы

Принциптері Білім берудің үздіксіздігі, сабақтастығы, жүйелілігі, объективтілігі, кәсіби іс-
әрекетін түсінуі

Мазмұны Формативті бағалаудың педагогтің  кәсіби дамуында алатын орны
Әдіс-тәсілдері Әңгіме, пікір жазу, мониториг, өзін-өзі бағалау, кері байланыс, сауалнама т.б.
Педагогикалық

жүйе

«Өрлеу»  

БАҰО АҚ 

«Педагогикалық

шеберлік орталығы»

«Педагогикалық

өлшеулер орталығы» 
Нәтижесі Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жүйесінде формативті 

бағалаудың тиімділігін жетілдіруде жұмысты қадамдап жоспарлап,  табысқа 
жету алгоритмін құру арқылы кәсіби дамуға қол жеткізіледі 

ПҚ БА жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіруді теориялық тұрғыда зерттеу тәжірибелік-
эксперименттік жұмыстарды жүргізуге жағдай туғызды. Сөйтіп, тәжірибелік-эксперименттік 
жұмысқа 2015-2016 оқу жылдары ПШО, ПӨО 20 педагог, 15 тренер, 15 эксперт тартылды. 
Эксперименттің анықтаушы кезеңінде, ФБ тиімділігін жетілдірудің бастапқы деңгейін 
анықтау мақсатында педагог, тренер, эксперттерге арнайы сауалнамалар жүргізілді. 
Сауалнамалар бірнеше жауаптары бар 7 сұрақты және 2 ашық сұрақты қамтыды.

Кесте 2 Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері

Анықтаушы Сұрақтар
1 2 3 4 5 6 7

Жалпы  %  көрсеткіші 21,2 31,2 70,4 79,2 97,8 12,3 55
Сурет 1  Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері

Жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша педагог, тренер, эксперт жауаптарының 
нәтижесінде жоғары % Сіз ФБ қолдануда қызметіңіздің қай бағыты бойынша қиындықтарды 
кездестірдіңіз – 97,8% құрайды;  орташа % ФБ компоненттерін меңгеру мен қолдану 
деңгейіңіз 70,4%; Сіздің пікіріңізше, ФБ жүргізуде берілген кері байланыс құралдарының 
қайсысы тиімді нәтиже береді -79,2; Сіздің пікіріңізше, ФБ қолдануда кәсіби құзыреттілік 
деңгейіңізді арттыруда төмендегі тәсілдер мен әдістердің қайсысы тиімді- 55% құрады, 
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ал төменгі %  Сіз ФБ тәсілдері туралы ақпараттарды қандай дерек көздерінен аласыз – 
21,2%; ФБ туралы cіз қаншалықты хабардарсыз – 31,2%; тренердің формативті пікірі 
сіздің практикаңыз бойынша портфолиоңызды жетілдіруге қалай ықпал етеді – 12,3 % 
көрсетті. Сонымен қатар, ПҚ біліктілігін арттыру жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіруде 
өз тәжірибеңізге сүйене отырып қандай стратегияны оңтайлы деп ұсынар едіңіз? және 
ПҚ БА жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдіру бойынша сіздің ұсынысыңыз? деген ашық 
сұрақтарға жауаптар жазбаша берілді. Үйренушілердің өзара (жұптық, топтық) бағалауын 
тиімді жүргізуге көмектесетін стратегиялар ретінде ақылдың алты қалпағы, балық қаңқасы, 
Неліктен? сұрағы арқылы өзгеге арналған ашық сұрақтар құрастыру, ашық диалог, тренер 
ролі, миға шабуылды атаған. Үйренушілердің рефлексивті практикасын, өзін-өзі бағалауын 
тиімді жүргізуге көмектесетін  стратегиялар ретінде рефлексивті күнделік, білімді тексеруге 
арналған кесте, сызба-нұсқалар, эссе жазу, тексеру парақтары ұсынылған. Коучинг, шебер 
сыныптар, семинар өткізу, ФБ тиімді жолдарын анықтай алатын әдістемелік құралдар мен ФБ 
түрлері туралы жазылған әдебиеттер болса, сайттардағы сілтемелер педагог қызметкерлерге 
таратылса деген ұсыныстар берілген. Қорыта келгенде, ПҚ БА жүйесінде  педагог, тренер, 
эксперттер үшін ФБ тиімділігін жетілдіруге жағдай жасайтын педагогикалық жүйенің 
жұмыстарын арттыру қажеттігін көруге болады. Соған байланысты ПҚ БА жүйесінде 
формативті бағалаудың тиімділігін жетілдіру үшін дамыту жұмыстары жүргізілді. 

Модельде ПҚ БА жүйесінде ФБ тиімділігін арттыруға  мүмкіндік  беретін белгілі бір 
әдіс-тәсілдер негіз етіп алынды. Яғни әңгімелесу, пікірлесу, мониторинг, өзін-өзі бағалау, 
кері байланыс, сауалнама т.б. Сауалнама нәтижесі, осылардың ішінде кері байланыстың 
маңыздылығын көрсетті, негізгі фокус кері байланысқа негізделді. Себебі, кері байланыс 
модельдегі үш өлшем бойынша да жүзеге асырылады. Осы үш өлшемді мотивациялық 
компонентке сай қарастыратын болсақ,  қалыптастырушы эксперимент кезінде қатысқан 
сабақтардағы мұғалімдердің кері байланыстары, портфолионы, таныстырылымды 
бағалағанда болашақта мұғалім практикасын жетілдіру үшін берілетін кері байланыстар 
көбінесе жалпылама немесе эмоционалдық сипатта болады. Егер, кері байланыс сындарлы 
болмаса, ол бір жақты үдеріс ретінде ғана қалады, яғни жақсы нәрселерді сипаттаумен 
шектелген кері байланыстан еш реакция жоқ, мұндай кері байланыстың одан әрі дамуға еш 
ықпалы болмайды.  

Танымдық компонент көрсеткіші оқу үдерісіндегі бақылау мен мұғалімнің оқу міндеті 
қоятын талаптарды түсінуіне байланысты. Сондықтан, тренинг, сессия барысында сабақтың 
мақсатына және мазмұнына сәйкес келетін, аралық жұмыстарды бағалауға арналған табыс 
критерийлерін құрып алу ұсынылды.  Табыс критерийлерін қолдану не береді? Нәтижеге 
қадамдап жетуге тиімді ықпал етеді.  Бағалауға деген позитивті қарым-қатынас қалыптасады. 
Сабақта не бағаланатыны, қалай бағаланатыны белгілі болған соң, критерийлер бүкіл сабақ 
бойы тапсырмаларды орындауда бағыт-бағдар, дұрыс нұсқау береді. Дұрыс құрылған 
критерий мұғалімге өзін-өзі бағалауға,   сындарлы кері байланыс беруге оң ықпал етеді. 
Ал критерий құру алгоритмі бойынша Шакировтің әдістемелік нұсқаулығын басшылыққа 
алуға болады[9, 15 б]. 

Екінші, үшінші өлшемдер бойынша портфолионы, таныстырылымды бақылаған 
кезде кері байланыстың дұрыс берілмеуінің бір себебі, танымдық компонент бойынша 
рубрикаға, проформаға қойылатын талаптарды толық түсінбеуден екені анықталды. 
Тренерлермен жүргізілген кәсіби сұхбаттан соң, осы мәселенің жетілдіріле түскені 
байқалды. Операционалды -іс - әрекеттік компонент бойынша кері байланыс өзара, бірін-бірі 
бағалау кезінде жүзеге асырылды. Білім алушылар өзін-өзі және бірін-бірі бағалау әдісімен 
машықтанған болса, онда бағалаудың дәлдігі мен сенімділігі жайлы сұрақ туындамайды. 
«Возможно, самый важный навык для любого тренера –  умение давать обучаемым 
эффективную обратную связь относительно результатов их работы на тренинге» деген Тим 
Расселдің пікірінше, кері байланыс тиімді тренингтің түйінді элементі [13, 28 б.]. 
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Қорытынды эксперимент бойынша қатысушылардан бастапқы ұсынылған  сауалнама 
қайта алынды. Алынған әр сұрақтың жауабы бойынша талдаулар жасалып, оның 
көрсеткіштері ұсынылды. Жалпы % көрсеткіштері кесте 3 , сурет 2  берілді.

Кесте 3 -Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері
Қорытынды Сұрақтар

1 2 3 4 5 6 7
Жалпы  %  көрсеткіші 22,4 14 80 85 70,3 24 57

Сурет 2 Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері

Қорытынды эксперимент нәтижесі жүргізілген тренингтер мен семинарлардың 
тиімділігін көрсетті. Жалпы алғанда, ПҚ жауаптары бойынша сауалнама нәтижелерінің 
салыстырмалы көрсеткіші кесте 4, сурет 3 ұсынылады.

Кесте 4 Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері
Эксперимент 

түрлері
Сұрақтар
1 2 3 4 5 6 7

Анықтаушы 21,2 31,2       70,4 79,2 97,8 12,3 55
Қорытынды 22,4 14 80 100 70,3 24 57
Жалпы  % 1,2 17,2 9,6 20,8 27,5 11,7 2

Сурет 3 Педагогикалық қызметкерлердің жауаптары бойынша сауалнама нәтижелері

Тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың қорытындысы бойынша төмендегідей 
ұсыныстар жасауға болады:

• Мотивациялық компонентке байланысты: білім алушылардың  бағалау үдерісіне 
қызығушылығының болуын, үйренушінің күтілетін нәтижені нақты білуі мен түсінуін 
ескеру. Ол үшін оқу үдерісі кезінде аралық жұмыстарды бағалауға арналған табыс 
критерийлерін құрып алу. Дұрыс құрылған критерий мұғалімге өзін-өзі бағалауға,   
сындарлы кері байланыс беруге оң ықпал етеді. 

• Танымдық компонентке байланысты: ФБ теориялық негіздерін және оны 
ұйымдастырудың алгоритмін білу. Бұл- ФБ тиімділігін арттырады.

• Танымдық үдерісті білуге, рубрикалардағы, проформалардағы талаптарды түсінуге, 
кері байланыс орнату тәсілдерін игеруге жағдай жасау.

• Операционалдық іс-әрекетке байланысты: бағалау үдерісі бойынша дағдысының 
болуы, жұптық, топтық формалардағы өзара бағалауды дұрыс ұйымдастыру.

 Сонымен, қорыта келгенде, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
жүйесінде ФБ тиімділігін жетілдірудің теориялық моделін негізге алуға болады. Аталған 
модель мұғалімнің  заманауи талаптарға сәйкес кәсіби дамуына ықпал етеді  деген ой 
тұжырымдалады.
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АҢДАТПА
Мақалада Халықаралық Бакалавриат  бағдарламасы ерекшеліктерінің бірі- пәнаралық 

оқыту мен оны тәжірибе жүзінде қалай іске асыруға болатындығы жайлы сөз қозғалады.
Шығармашылық әдістер арқылы пәндерді біріктіріп оқыту –бүгінгі күнде өзекті 

болып отыр. Пәнаралық оқытудың жаңалығы -екі және одан көп пәндерді біріктіре немесе 
тақырыптық топтардың әдістерін қолдана отырып, жаңа түсінік қалыптастыратын ғылыми 
нысандарды таныту болып табылады. Пәнаралық оқыту үрдісінің нәтижесі – оқушылардың 
жаңа көзқарас қалыптастырып, білім қорын молайтуы болса, пән мұғалімдері үшін ізденіс 
әрі педагогикалық тәжірибелерін жетілдіру жолы болды.  

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одной из особенностей программы Международного Бакалавриата 

-междисциплинарному   обучению. Дается теоретическое  описание и принципы реализации 
на практике.

Творческие методы междисциплинарного обучения отвечают требованиям 
современного времени.  Новизна данного обучения заключается в объединении одного 
или нескольких предметных групп  для      формирование нового понимания  у учащихся. 
Результаты междисциплинарного обучения это   развитие  у учащихся новых предметных 
знаний, также  для учителей поиск и совершенстование опыта педагогической практики.

 
ABSTRACT

      This article tells about interdisciplinary education which is one of the features of International 
Baccalaureate and its practical implication during the educational process. Integration of several 
subjects through creative methods of education is actual topic nowadays. The innovation of the 
interdisciplinary education is to integrate two or more subjects or topics of several subjects, also 
to formulate a new understanding of scientific object. The result of the interdisciplinary education 
for students is to formulate a new point of view and to increase the background information, for 
subject teachers it is a key to improve investigating skills and pedagogical practice.

Халықаралық Бакалавриат мектебі – әлемдік білім беру жүйесіндегі жаңалықтарды өз 
тәжірибесіне енгізіп, жаңарып, толығып отыратын білім ордасы. 2015 жылы Халықаралық 
Бакалавриаттың оқу бағдарламасына енгізілген жаңалықтардың бірі- пәнаралық оқыту. 
Пәнаралық оқыту –Халықаралық Бакалавриат  бағдарламасының негізгі ерекшеліктерінің 
бірі және ажырамас бөлшегі.

Үнемі өзгеріп отыратын әлемде білім мазмұнын жаңалықтармен толықтырып, 
шығармашылық әдістер арқылы пәндерді біріктіріп оқыту –бүгінгі күнде өзекті болып отыр. 
Халықаралық Бакалавриаттағы пәнаралық оқыту –екі және одан көп пәндерді біріктіре 
немесе тақырыптық топтардың әдістерін қолдана отырып, жаңа түсінік қалыптастыратын 
ғылыми нысандарды таныту болып табылады. 
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Пәнаралық оқытуды тәжірибеге енгізу барысында пән мұғалімдері Сербия 
Республикасының Белград қаласындағы Халықаралық мектеп ұжымы ұйымдастырған 
«Халықаралық Бакалавриаттың негізгі мектеп бағдарламасында пәнаралық оқытуды 
ұйымдастырудың жолдары» атты оқыту семинарына қатысып, біраз тәжірибе жинақтады. 
Сонымен қатар,  Халықаралық Бакалавриаттың «Негізгі мектеп бағдарламасындағы 
пәнаралық оқыту», («Middle Years Programme Fostering interdisciplinary teaching and Learning 
in the MYP» (2014 жыл), «Негізгі мектеп бағдарламасы» (2014 жыл), «Принциптерден 
тәжірибеге дейін» «MYP: From principles into practice» (2014 жыл) нұсқаулықтары 
басшылыққа алынды.  

Пәнаралық оқыту үрдісі - концепциялар мен зерттеуге негізделгендіктен,  күрделі 
сұрақтар мен идеяларды түсінуге көмектеседі. Бірнеше пәндерді біріктіріп, оқушыларға 
тұтастай білім беру -топта тиімді жұмыс жасауға және сапалы білім алуға септігін тигізеді. 

Оқушылар үшін пәнаралық оқытудың артықшылықтары: 
• оқушыларға өздерінің білімдерін қолданып, алған жаңа білімдерін шығармашылықпен 

дамытуға мүмкіндік береді; 
• оқушылар үздіксіз білім алуға ынталанады;
• күрделі сұрақтар мен идеяларды зерттеуде біртұтас әдістерді қамтамасыз етеді; 
• әр түрлі пәндер аясында бірлескен жұмыстың, ынтымақтастықтың маңызды үлгісі 

болып табылады;
 Мұғалімдер үшін:
• пәндердегі контекс және концепт ұғымын біртұтас әзірлейді;
• пәндік топтар арасында және әріптестер арасында ынтымақтастық дамиды;
• тақырыптық топтарға дағдыларды, сабақ үрдісін дайындауда уақытты тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді;
• басқа пән мұғалімдерімен кәсіби білікті арттыруға көмектеседі;

Пәнаралық оқыту –ауқымды жұмыс. Ол мұғалімнен зор шығармашылықты, сыни 
ойлауды,  уақытты үнемдей білуді және  үлкен ізденісті талап етеді. 

Пәнаралық оқытуды жоспарлау кезінде пәндер арасындағы сәйкестікті жан-жақты 
қарастыру керек, негізгі концепция, жаһандық мәнмәтін немесе әр  түрлі пәндерді 
байланыстыратын мазмұн жағынан қандай да бір байланыстың болуы шарт. 

Қазақ тілі мен әдебиеті және «Қазақстан тарихы» пәндерінен пәнаралық юнит жасау үшін 
юниттердің өтілетін мерзімін, негізгі және пәндік концепция тұрғысынан сәйкестіктерді 
қарастырдық. «Тұлға және қарым-қатынас» атты ғаламдық мәнмәтін - екі пәнді түйістіретін 
ортақ ерекшелік болып табылады. Ғаламдық мәнмәтіндер жалпы адамзат өмірі мен бәрімізге 
ортақ  ғаламшарды қорғау сұрақтарын зерттете отырып оқытуға бағытталады. Сонымен 
қатар, ғаламдық мәнмәтін оқушыларға адам табиғаты және адами құндылықтарды зерттеуге 
мүмкіндік береді.

Пәнаралық оқытуға 10-сыныптан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен «Тарихи тұлғалар» 
юниті мен  Қазақстан тарихы пәнінен «Қазақстан: 1953-1985 жылдар» юниті таңдап 
алынды. Бұл юнитті Сталиннің билік құрған кезінде қуғын-сүргінге ұшыраған тарихи 
тұлғаларға арнадық. Тарихи тұлғалардың қоғамдық қызметі, оның ақталу кезеңі  тарих 
пәнінің объектісі болса, олардың шығармашылығы, шығармаларындағы заман көрінісі 
әдебиет пәнінің зерттеу нысаны болмақшы. Сонда оқушы «Қазақстан тарихы» пәнінен алған 
білімін әдебиет пәнінде толықтырып, тарихи тұлғаның қазақ халқы үшін атқарған өлшеусіз 
қызметі жайлы терең әрі толыққанды  білім алады. Ғаламдық мәнмәтін арқылы оқушылар 
тарихи тұлғаларды, олардың өмірлерін, сенімдері мен құндылықтарын, адами болмысын, 
қоғамдағы орнын қарастырады. Осы юнит қазақ тілі мен әдебиеті пәнін Қазақстан тарихы 
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пәнімен сабақтастыруға, екі пәнге де ортақ идеяларды қарастыруға мүмкіндік берді. Юнит 
бойынша қазақ әдебиеті пәнінен тарихи тұлғалардан Сәкен мен Мағжанның өмірі мен 
шығармашылығы, сонымен қатар Сталиндік репрессияның қырғыз халқындағы көрінісі 
ретінде Ш.Айтматовтың әкесінің тағдыры алынса, Қазақстан тарихы пәні бойынша олардың 
қоғамдық қызметі мен репрессия кезеңі қарастырылды.

Тәжірибе барысында «Негізгі мектеп бағдарламасындағы пәнаралық оқыту» 
нұсқаулығында ұсынылған «Қиылысқан әдістер»,  «Кешенді түсіндіру», «Контекстуализация» 
стратегиялары қолданылды. Бұл стратегиялар  - екі пәнді біріктіре оқытудағы тиімді әдістер. 
Сонымен қатар, сыни ойлау стратегиялары да пәннің қызықты да сапалы өтуіне септігін 
тигізді. Сабақ барысында тарихи тұлғаларды тереңірек тану мақсатында «Биопоэма», 
шығармаларды мақалаларды, құжаттарды талдау талдау,  әңгіме және күнделіктер жазу 
сияқты жұмыстар атқарылып,  оқушыларды «АЛЖИР» мұражайына апардық. 

«С.Сейфуллин –қайраткер ақын» атты сабақ өткізу барысында С.Сейфулиннің қоғамдық 
қызметі мен тарихи тұлғасына баға беру және жазған шығармаларының мазмұнын, тілі мен 
көркемдік ерекшеліктерін талдауды алдымызға мақсат етіп алдық. «Сәкен Сейфуллиннің  
тарихи      тұлға ретіндегі орны   қоғам үшін  қаншалықты маңызды болды?» деген сауалды 
зерттеу сұрағы ретінде алдық. Осы юнитте юнит тақырыбы, юнит идеясы, ғаламдық мән 
мәтін және зерттеу сұрақтары бір – бірімен тығыз байланысты.

Сабақ жоспарлаудың алдында оқушылар «АЛЖИР» мұражайына барып, қуғын-сүргін 
құрбандарының өмірімен танысып, жаңа ақпарат жинап қайтқан болатын. Сондықтан да 
сабақтың алғашқы бөлігінде олармен әңгіме түрінде сол мұражайдан алған әсерлері жайлы 
ой бөлісті. «Тарихи тұлға қандай болуы?» деген сұраққа оқушылар кластер жасай отырып, 
топта талдау жүргізді.  Қазақ әдебиеті сабағында оқушылар С.Сейфуллинің азаматтық 
көзқарасын танытатын шығармаларын талдаса, Қазақстан тарихы сабағында оқушылар 
С.Сейфулииннің тарихи тұлға екендігін құжаттар арқылы зерттеп, оқушы профайлы 
бойынша мінездемесін жасады, аргументтер құрып, деректер арқылы бекітті. 

Нәтижесінде, оқушылар С.Сейфулиннің қоғамда қандай рөл атқарғанын, тарихи 
тұлға ұғымын толық түсінді. Қазақтың өлең құрылысына әкелген өзгерістерін және тың 
тақырыптарда жазғанын дәлелдеді. Осы сабақ негізінде оқушылар тарихи тұлға жайында 
жан-жақты білім алды, оларға басқа да тұлғаларды зерттеу тапсырмалары берілді. Тарихи 
тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын екі пәннің аясында жан-жақты қарастыру арқылы 
біртұтас білім берілді.

Шығармаларды таңдауда оқушылардың жас ерекшеліктері ескерілді. Зерттеу идеясын 
ашуда шығармалар өзіндік көмегін көрсетеді.Осы юнит бойынша ҚБЖ тапсырмаларының 
өзіндік ерекшеліктері бар. Ол -белгілі бір қоғам қайраткерлерінің өміріне ГРАСПС -күнделік 
жасау.Оқушылардың қорытынды жұмысы олардың екі пән арқылы жаңа білім мен жаңа 
дағды қалыптастырғанын байқатты.  Тарихи тұлға жайлы ізденіп, зерттеу жұмыстарын 
жүргізді, мінездеме жазу дағдыларын қалыптастырды және оны жазу барысында 
әдебиеттен алған білімдерін қолданды. Оқушылардың жазба жұмыстарын пәнаралық оқыту 
критерийлері бойынша пән мұғалімдері бірлесе, талқылай отырып бағалады.

Биылғы оқу жылында GRASPS - күнделікке дайындық барысында қалыптастырушы 
жұмыс ретінде оқушыларға бір тарихи тұлғаны зерттей отырып, тарихи мінездеме жазуды 
ұсындық. 

Нұсқаулық:
• Тарихи терминдерді дұрыс қолдану;
• Дәйектемелерді (аргументтерді) міндетті түрде келтіріңіз;
• Өз ойыңызға қорытынды жасаңыз;
• Жұмысты А4 форматында немесе дәптердің екі парағында жазбаша орындау керек;
• Оқулықты, интернет-ресурстарды, және құжаттарды қолдануға болады;
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«Тарихи тұлғаға мінездеме».
1. Жеке тұлға мен оның көзқарасы мен сенімінің қалыптасуына әсер еткен жағдай
2. Тұлғаның жеке қасиеттері ( зияткерлік, адамгершілік, қажырлылық) оның алдына 

қойған міндеттерін шешуге сәйкес келу дәрежесі.
3. Қоғам мен мемлекетке оның іс әрекеті әсерінің пайдасы мен зиянын ата
4. Мақсатқа жетудегі әрекеті, құралы, әдісі.
5. Сенің ойыңша оның ұлы ісі қандай? Кімнің мүддесін көздегенін ойланып жауап бер.
6. Оған берген ұлы адамдардың бағасы жөнінде пікірлерін келтір.
7. Тұлға қарама қайшылығы неде?
8. Қазақстан тарихында атқарған рөлі қаншалықты?
9. Сенің өзіңнің көзқарасың қандай? Көзқарасыңда қарама -қайшылық жоқ па?
10. Қорытынды жаса. Жалпы тұлғаның прогессивтілігі неде? Ол кім
11. Қорытынды. 

GRASPS – күнделік жазуда  оқушылар 12 беттен тұратын жұмыста репрессияға 
ұшыраған адамның атынан сол кездегі тарихи оқиғаларға сүйене отырып, күнделік 
жүргізеді.

G - мақсат: жаппай репрессиялау жылдары (1930-37 ж.) туындаған қарама-
қайшылықтағы өмірін тиімді жеткізеді;

R – рөл: шаруа, зиялы қауым мүшесі, жұмыскер.
A – аудитория: сол кезеңдегі қоғамға және сол уақыттағы белгілі бір мәселені 

(конфликтіні) көрсетуге бағытталған көзқарасын білдіреді;
S – ситуация: бұл қарама-қайшылықтардан қандай сабақ аламыз (себеп-салдарын 

анықтау, мәселені тиімді шешу жолын ұсыну);
P – өнім (продукт): күнделік
S – студент ойы: мен бұл жұмысымды қалай жақсарта аламын? (Рефлексия)
Оқушылардың бұл жұмыстары пәнаралық оқыту критерийлері бойынша бағаланды. 
А критерийі: Пәндік негіз
В критерийі: Синтез
С критерийі: Коммуникация
Д критерийі: Рефлексия
Бағалауда бұл төрт критерийлер толық қамтылды. Бағалау барысында қай пән 

басымдыққа ие болса, сол пәннің  бағасы қойылады.

Осы жұмысты тәжірибеге енгізу барысында мынадай тиімді тұстарын байқадық: 
• оқушыларға өздерінің білімдерін қолданып, алған жаңа білімдерін шығармашылықпен 

дамытуға мүмкіндік берді; 
• оқушылар үздіксіз білім алуға ынталанды;
• Пәнаралық оқытуды жүзеге асыру барысында туындаған мәселелер:
• жаңа бағдарлама бойынша тәжірибенің жеткіліксіз болуы;
• бағалауды жүзеге асыруда қиындықтар туындады.
• юниттерді уақыт жағын сәйкестендіру жағы қиындық келтірді.
• Пәнаралық оқытуды  жалғастыру барысында неге көңіл аудару қажет?
• уақыттың аздығына қарамай, шағын зерттеулер ұйымдастыру;
• пәнаралық оқытуды ұйымдастырудың тиімділігін арттыру үшін оқытудың ортақ 

стратегияларын дайындау, сол арқылы екі пәннің бірыңғай үлгісін оқушыға таныту;
• пәндердің өзара байланысын тереңдету үшін шынайы өмірден мысалдар дайындау;
• дифференциацияға ерекше көңіл бөлу қажет;
• оқушыларды білім алуына септігін тигізетін қорлардың алуан түрлі болуы;  
• жоспарлау барысында мұғалімдер сол рефлексия бойынша оқушылардың деңгейін 

анықтай алуы үшін юнит бойы рефлексия үздіксіз үрдіс болуы керек;
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Пәнаралық оқыту үрдісі - Халықаралық Бакалавриат мектебінің мұғалімдері үшін 
ізденіс әрі педагогикалық тәжірибелерін жетілдіру жолы болды деп айтуға толық негіз бар.  
Былтырғы оқу жылында пәнаралық оқыту бойынша үш пәндік топ жұмыс істесе, биылғы 
оқу жылында осы бағытта жұмыс істеушілердің саны көбейді. Осыған қарап, пәнаралық 
оқытудың маңызды үрдіс екенін байқауға болады. 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Interdisciplinary teaching and learning in the Middle Years Programme Category 3
2. «Орта мектеп бағдарламасы», Халықаралық Бакалавриат ұйымы, 2014 жыл.
3. Назарбаев Зияткерлік мектебінің сайты: http://nisa.edu.kz/ 
4. «Негізгі мектеп бағдарламасындағы пәнаралық оқыту», («Middle Years Programme 

Fostering interdisciplinary teaching and Learning in the MYP» (2014 жыл)
5. «Принциптерден тәжірибеге дейін» «MYP: From principles into practice» (2014 жыл)
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ЖАЗБАША ЖӘНЕ ВИЗУАЛДЫ МӘТІНДЕРГЕ АНАЛИЗ ЖАСАУ 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ КӨРНЕКІ-БЕЙНЕЛІЛІК ОЙЛАУ 

ДАҒДЫЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Шомшекова Т. К., Зиятбек М.

Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдері

ҚАЗАҚСТАН 
Түйінді сөздер: визуалды мәтін, визуалды ойлау, көрнекі-бейнелілік ойлау дағдысы, 

шығармашыл ойлау, сыни ойлау.
Ключевые слова: визуальный текст, визуальное мышление, навык наглядно-образного 

мышления,  творческое мышление, критическое мышление
Key words: visual text, visual thinking, visual-imaginative thinking, creative thinking, critical 
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АҢДАТПА
Мақалада көрнекі-бейнелілік ойлау дағдылары ұғымына анықтама беріліп, 

оқушылардың көрнекі-бейнелілік ойлау дағдыларын дамыту үшін қолданылатын визуалды 
мәтіндерге (инфографика, сурет, диаграмма, карикатура, т.б.) талдау жүргізу жолдары, 
олардың аталған дағдыны дамытудағы рөлі жан-жақты қарастырылады. Көрнекі-бейнелілік 
дағдыларды жетілдіруде қолданылатын әдіс-тәсілдер қарастырылып, мұғалімдердің 
тәжірибесінен мысалдар келтіріледі. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытатын негізгі 
мектеп жасындағы оқушылардың аталған дағдыны жетілдіруде кездесетін қиындықтары 
мен оларды жеңу үшін мұғалімдер тарапынан жүргізілген жұмыстар ұсынылады. Зерттеу 
жұмысының нәтижесінде іс-әрекеттегі зерттеуді жүргізген мұғалімдер «Білім беру аясын 
кеңейту: апробация мен тарату» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында 
шеберлік сағатын өткізіп, тәжірибе алмасты. 

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются понятие визуально-образного мышления и способы 

его развития у учащихся путем использования разных способов анализа визуально-
письменных текстов (инфографика, картинки, рисунки, диаграммы, карикатуры, и др.) и 
роль этих работ при развитии данного навыка. В статье приводится пример из личного 
опыта учителей-авторов, которые проводили небольшое исследование в действии в 
классах, где казахский язык является не родным языком, а языком овладения. В результате 
даннного исследования в действии учителя делились опытом через мастер класс в научно-
практической конференции «Расширяя границы изменений в образовании: апробация и 
трансляция».

ABSTRACT
The article defines the concept of visual-spatial thinking skills, the ways of making analysis 

to develop it using visual text (infographics, photos, diagrams, cartoons, etc.), and their role in 
the development of this skill will be thoroughly considered. Moreover, methods used to develop 
visual-spatial thinking skills and practical examples from teachers’ experience are provided. 
Difficulties encountered in the development of this skill in teaching Kazakh as a second language 
in the MYP and solutions to meet the challenges and overcome them were presented from the 
practical experience of teachers. As a result of the research work carried out by teachers master 
class was held at the international scientific conference “Taking Change to Scale in Education: 
Piloting and Dissemination”.
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Заманауи кеңістіктің өзіне сай ерекшелігі – ақпараттар ағымының қарқындылығы. 
Ақпараттар легінің жылдамдығы соншалық, оны қорытып, түсінуге уақыт жете бермейді.
Уақыт тапшылығында ақпаратты сапалы қорыту мәселесі пайда болады.

Күнделікті алынатын ақпараттың тығыздығы және оны сапалы әрі тез қорыта алу 
қажеттілігі мидың барлық қабылдау каналдарын іске қосуға мәжбүр етеді. Дәл осы 
себептен де визуалды ойлауды дамытатын технологияны құрастырушылар А.Пейвионың 
«тілдік білім көзбен көріп, қолмен ұстау арқылы есте жақсы сақталып, жадыда жаңғырып 
отырады» деген теориясына жүгінеді.[1]

Ал қиялы мен ойлау қабілеті әлі де даму үстіндегі жеткіншектің ақпаратты қабылдауы 
ересек адамнан өзгеше болады. Балалар үшін ақпараттың дені визуалданып, түрлі-түсті 
көрнекі бейнелер арқылы беріліп, қабылданады. Ойлау дағыдысының дамуына ерте 
жастан назар аудару арқылы заттар мен құбылыстардың жалпы түсінігін қалыптастыруға, 
адамдардың заман талабына сай тудырған туындыларын жан-жақты меңгертуге жағдай 
жасаймыз апқараттарды бір мезетте ойда жинақтап, анықтай алуға үйретеміз. Жасы өскен 
сайын баланың ой-өрісі де дамудың жоғары деңгейіне көтеріледі. Ойлау дағдысы да жан-
жақты дамуды қажет етеді. Осы тұрғыда оқушының танымын шығармашылық жолмен 
қалыптастыру арқылы пәндік білімнің негізін қалыптастыруға мүмкіндік жасаймыз. Қазіргі 
білім беру кеңістігі де оқушыға дайын теориялық білімнен гөрі тәжірибеде қолдана алатын, 
қажетті білімді өздігінен алуды үйрететін дағдыны қалыптастыруды талап етеді. 

Күнделікті өмірде оқушы қоршаған ортада түрлі визуалды ақпаратпен кездеседі. 
Мысалы, автобус аялдамасында, қоғамдық орындарда  сызба-инфографика, түрлі әлеуметтік 
мақсаттағы банерлер мен қаржылық мақсаттағы жарнамалар, жол ережесіне сай шартты 
белгілер, символдарды, сызбаларды, т.б. 

Осындай беймәлім ортада ақпарат мазмұнын түсіне алу, қажеттісін саралау, маңыздысын 
анықтау, басқа ақпараттармен ойда байланыс орнату, елестете білу, қажетіне қарай бейнені 
жасай алу,  қалыптастыру,   оған реңк бере алу үшін оқу үдерісіндегі визуалды мәтіндермен 
жасалатын жұмыс түрлерінің рөлі ерекше.    

Көрнекі-бейнелілік дағды жоғарыда аталған мәтін түрлерімен жұмыс жасаудың тиімді 
жолы арқылы дамытылады. Бүгінге дейін білім беру жүйесінде пәндік әрекетке баса назар 
аударылып, шынайы өмірмен байланыс орнамады. 

Көрнекі-бейнелілік ойлау – жағдайды немесе ақпаратты сезіну арқылы  бір мезетте 
бірнеше пәндердің әрекеттесуінің нәтижесінде ойда қорыта білу. 

Құрылымы түрлі форматтағы бейнелерден адамзаттың қоршаған ортаға деген сезімдері, 
эмоционалдық-тұлғалық қарым-қатынасымен қатар, визуалды мәтіннің тілін, идеясын 
анықтаймыз. 

Негізінен көрнекі-бейнелілік ойлау дағдысы балада ең алғашқы кішкентай кезінен 
бастап қалыптасатын дағдының бірі. Бала естігеннен бұрын, көзбен көргенін жадында 
сақтап, оның түрлі формасы өзгергенде болатын құбылыстарды қызықтап өседі. Соның 
нәтижесінде баланың қиялдай алу, көрген көрініс бойынша қорытынды шығару дағдысы 
дамиды.  

Осы зерттеуде көрнекі-бейнелілік дағдыны дамытудың құралы ретінде визуалды 
мәтіндердің инфографика, скетчноутинг, жарнама, әлеуметтік банерлер және тағы да басқа 
түрлері қолданылды.

Біздің пәніміз тікелей тіл мен әдебиет пәндері кіріктірілгендіктен, сөйлеу мен оқу, түсіну 
мен ойлау қатар жүреді. Сондықтан да сабақтарымызда «100 кітап» жобасын жүзеге асыру 
үшін түрлі тәсілдермен көркем шығармалар да оқыту міндеттеледі. Көркем шығарманы 
қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптарда қызықты, тартымды, жеңіл әрі тиімді 
оқытудың тәсілдері туралы тоқталып өтейік. Ең жиі, әрі оқушыларға оқығанын есте сақтау, 
өздігінен суреттеу мен сипаттау, көз алдына елестету дағдыларын жетілдіруде көмек 
болатын жұмыс түрі – скетчноутинг.
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Егер орта буын оқушыларының сурет салуға деген құштарлығын ескерсек, көркем 
шығарманы, түрлі әдеби емес мәтіндерді қызықтыра оқыту, оқығанын мазмұндау, болжау, 
сипаттау, суреттеу тапсырмаларын орындатудың тиімді жолы – сурет пен жазбаны кіріктіру, 
заманауи термин «скетчноутинг» ретінде танымал болған жұмыс түрі.

Скетчноутинг дегеніміз – «идеяларды ұстау» деген атау береді  осы технология 
жүйесін қалыптастырушы М. Роуди. Ал анықтамасы –қолмен салынған суреттер, 
сызбалар, қолжабалардан тұратын түрлі визуалды жазбалар.

Скетчноутинг арқылы көркем шығарманы оқып болған соң, тез әрі жүйелі мазмұндау 
жұмысын жүргізуді, ары қарай не болады?» деген сұрақтарға жауап бере отырып, 
болжауды үйренеді, оқығанын көз алдына елестете отырып, суреттейді, яғни ойды 
бейнелейді (визуализация жасайды).  [2]

Келесі бір бүгінгі таңда аз сөзбен көп ақпаратты беру, ақпараттың маңыздысын сараптай 
алуды үйрететін жұмыс түрі – инфографика.

Инфографика – бұл мәліметтің визуалды көрсетілімі. Түсіндіруге қиын күрделі 
статистика немесе күрделі деректерді жылдам әрі сапалы жеткізуде инфографика ең үздік 
шешім болып табылады. Оның артықшылығы, инфографика көмегімен күрделі мағлұматтар 
түсінікті және қызықты болады. Сондай-ақ, көлемді ақпараттарды сапалы түрде көрнекі 
бейнелеу талап етілетіндіктен, инфографика жасап шығару айтарлықтай қиын. Оның басты 
мақсаты – қандай да бір белгілі сұраққа немесе мәселеге назар аударту. [3]

Баланың танымын жетілдіріп, ой-өрісін кеңейту арқылы визуалды және жазбаша 
мәтіндегі идеяны  түйінді сөз арқылы бейнемен ұтымды жеткізе білуде қолданылатын 
стратегияның келесі бір түрі – каллиграмма. 

Каллиграмма – графикалық суретті бейнелейтін өлең, фраза немесе сөз. «Каллиграмма» 
сөзін алғаш өз өлеңдерінің жартысын өлеңнің тақырыбын ашатын суреттермен бейнелеген 
француз ақыны Гий Аполлинер енгізген. [4]

Бұл жұмыс түрі – тіл меңгерту Бағдарламасының негізінде, әр юниттің тақырыбына 
және мәнмәтініне сай лексикалық минимуммен жұмысты жетілдіру және юнит барысында 
оқыған түрлі әдеби және әдеби емес мәтіндердегі негізгі ойды түрлі бейнелер арқылы 
беруде тиімді әрі оқушылар үшін қызықты әдіс. 

Келесі бір қызықты әрі тиімді тәсіл – оқырман күнделігін жүргізу.
Оқырман күнделігі – көркем шығармадан алған әсерімен бөлісетін жазба кітапша.

Оқушы шығарманың аранйы бір бөлігін оқыған соң, өз сезімі мен пікірін жазады, соңына 
жеткенде оқырман күнделігінен алынған цитаталармен жұмыс жасайды. Сөзбен кейіпкер 
бейнесін сомдайды. Қажет болған жағдайда сызбалар да жасай алады.

Сондай-ақ, Халықаралық бакалавриат мектебі бағалау жүйесінің ерекешелігі 
критериалды жүйе болғандықтан, Тіл меңгерту Бағдарламасы (екінші тілдерді оқыту) 
бойынша оқушының көрнекі-бейнелілік дағдысын жетілдіруде, визуалды және жазбаша 
мәтіндермен жұмыс істеуді жүйелі түрде меңгертетін критерйилер арқылы жүзеге асырады. 
Олар ауызша және жазбаша мәтінді (аудио, видео) түсінуді меңгертетін А критерийі және 
жазбаша және визуалды мәтіндерді (жарнама, постер, иллюстрациялы  көркем шығармалар, 
әлеуметтік банерлер, инфографика, скетчноутинг, каллиграмма,хабарландырулар, 
графиктер, комикстер, диаграммалар, журналдар, мемдер, фотолар,т.б.)  түсінудің тиімді 
жолын меңгертетін В критерийі.

Аталған критерийді меңгертуде оқушының жазбаша және визуалды мәтіндегі затты 
қабылдауда оның өзектілігін анықтай білуі дами түсіп, елестету, бейнені түрлі форматта 
ұсына білуді үйренеді. В критерийі талаптарына сәйкес оқушылар визуалды мәтіндердегі 
түрлі символдар, түстер, белгілер арқылы берілген  мәліметтерді түсіну және  бағалау, 
интерпретациялау арқылы ұсынып үйрену жұмыстарын жүргізеді. Осы мақсатты жүзеге 
асыруда төмендегі міндеттер айқындалды:
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• ЖВМ берілген ақпаратты түсіну;
• негізгі идея  мен қосымша детальдарды түсіну, қорытынды жасау;
• Жазбаша және визуалды мәтіндердегі конвенцияны анықтау (символдар, түстер, 

жазулар көлемі, айқындауыш сөздер, т.б.)

Міндеттердің жүзеге асуы қадам бойынша, әр сабақта атқарылып отырады.
Көрнекі-бейнелілік дағдыны дамыту үшін жазбаша және визуалды  мәтінмен жұмыс 

келесі қадамдар арқылы жүзеге асырылды:
1. Визуалды мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау үшін нақты сұрақтармен жұмыс 

(Мына суретте не көріп тұрсыздар? Суреттен тағы нені көре аламыз?ақпараттағы 
дереккөздер қаншалықты сенімді? автор негізгі ойды жеткізуде қандай қосымша 
детальдарды қолданды?);

2. Мәтіннің идеясын түсіну үшін түрлі деңгейдегі сұрақтар қою және құрастыру 
(Мәтіннің аудиториясы кім? Автордың мақсаты қандай? Автор аудиторияға үн 
тастай ма, әлде ақпаратты ұсына ма? Автор аудиториясына қалай үн тастағысы 
келеді? Автор аудиторияға әсер ету мақсатында қандай стильді таңдады? Автор 
ақпаратты қандай көңіл-күйде жеткізеді?; 

3. Визуалды мәтінді интерпретациялау арқылы сыни ойлауын білдіру (Мына сурет 
қандай жағдайды көрсетеді? Неліктен мұндай бейнелер алынған? суреттегі жазулар 
нені білдіреді?);

4. Суретті сөзбен сипаттау (Автордың көңіл-күйін білдіретін сөздерді анықтаңыз. 
Неліктен автор осы форматқа таңдау жасайды? Автор неліктен аталған түстерге 
таңдау жасады? Неліктен автор алдыңғы және артқы фонға аталған бейнелерді 
орналастырды? Суреттегі ұранды сөз мәтін идеясын қаншалықты сәйкес?
Ұранды сөздегі қай сөз сурет мазмұнындағы бейнелердің мағынасына сәйкес 
келеді? Неге?Аталған сөзді қолданғанда не елестейді? Немесе қандай өлең жолдары 
көз алдыңа келеді? [5]);

5. Мәтін құрау (оқиға желісін сақтап сурет салу, салынған суретке мәтін құрастыру, 
сурет пен мәтін арасында байланыс орнату арқылы ұранды сөз құрастыру, оқырман 
күнделігі арқылы ішкі сезімдерін білдіру «Автор болсаңыз, нені өзгертер едіңіз?» 
сұрағына жауап беру)

Аталған жұмыстардың дәлелі ретінде оқушылар төмендегі жұмысты орындай алуы 
қажет:

• түсінгенін өнім арқылы жеткізу және ақпаратқа анализ жасау;
• есте сақтағанының көрінісін түрлі жағдайда ақпараттар арасында байланыс орнату, 

саралай алу;
• мағынаны құрау үшін суреттерді қолдану;
• өз мысалдарын табу;
• жазбаша визуалды мәтін элементтерінің мазмұнын түсініп, мақсатын анықтау;
• мәтіндегі көзқарасты анықтау.

Тапсырманы шығармашылық жолмен ұсыну (жарнама, каллиграмма, инфографика 
және т.б.)

Аталған көрсеткіштерге қол жеткізгені жазбаша және визуалды мәтіндерді түсіну (В 
критерийі) жетістік деңгейі арқылы бағаланады. 

Зерттеу жұмысының тәжірибе бөлімінде оқушылардың аталған дағдымен жұмыс 
көрсеткішін анықтай отырып, 7-сынып оқушыларының бойында толық қалыптаспағанын 
көрсетті. Осының негізінде оқушылардан сауалнамалар алынып, жұмыс түрлерін аталған 
дағдыға бағыттадық.
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Жүзеге асырылған жұмыс түрлері: аптасына бір рет көркем шығарма оқыту,  оқушының 
қиялына ерік беру арқылы елестету және оны кез-келген затпен ассоциациялау, оқыған 
бөлімнің негізгі ойын беретіндей визуалды заттарды арнайы қорапшаларына салып отыру, 
белгілі бір бөлігін аяқтағанда сол қорапшадағы заттарын негізге ала отырып, топ алдында 
оқыған шығарманы жарнамалап, таныстырылым жасау. Өздерінің әсерлерін оқырман 
күнделігіне жазу арқылы тілдік дағдыларын жетілдіру. Мәтін идеясын түрлі тәсілмен 
суреттеу арқылы бейнелеумен жеткізу, салынған сурет (визуалды мәтін) мазмұнына сай 
мәтін құрастыру, визуалды мәтіндердегі бейнелер мен түстер, жазулар, форматын анықтауға 
арналған деңгейлік сұрақтар арқылы анализ жасау, өзін-өзі бағалауға, сондай-ақ, өз өнімін 
осы талаптарға сай шығармашылық жолмен ұсынуға бейімделді. 

Оқушылардың бойындағы  көрнекі-бейнелілік дағдыны жетілдіру – қиын әрі біраз 
уақытты талап ететін үдеріс екендігін және барлық дағдылар сияқты онымен жұмыс 
жасау, жетілдіру, түзетулер енгізіп отыру қажеттігін түрлі ғалымдардың теориялық және 
тәжірибедегі жұмыстары дәлелдеді. Біздің зерттеу жұмысымыздың барысында қолданылған 
әдіс-тәсілдер, түрлі педагогикалық және жас ерекшелік психологиясындағы әдебиеттер 
оқушылардың көрнекі-бейнелілік дағдыларын төменгі сыныптарда қалыптасудың 
қажеттігін айқындай түсті. Бұл дағдыны ерте жастан бастаудың қажеттігімен қатар, оны 
дамыту – баланың логикалық сөйлеу дағдысының жетілуіне жағдай жасаудың бірден-бір 
жолы. Неге десеңіз,  оқу сапасы өзгеріп, барлық сала баланың дамуына бейімделеді. Ал 
біздің міндет – орта буын оқушыларында осы дағдының тереңдей түсуі үшін, тереңдете 
отырып тіл меңгеруді жетілдіру өте тиімді екені анықталды. 
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АҢДАТПА
Зерттеу пәні - оқушылардың биология сабақтарында метатанымдық дағдыларының 

дамуы болып табылады. Проблемалық-бағытталған оқыту (PBL) әдістері оқытудың 
тиімділігін арттырады. Соның дәлелі зерттеуде оң нәтижелер көрсетті Зерттеудің нәтижелері 
осы оқыту әдісінің тиімділігін көрсетеді.

АННОТАЦИЯ
Предметом исследования является мониторинг развития метапознавательных навыков 

учащихся на уроках биологии. Использование проблемного обучения (PBL) позволяет 
повысить эффективность преподавания. Результаты исследования также демонстрируют 
эффективность данного метода обучения.

ABSTRACT
The subject of this study is to monitor development of metacognitive skills in Biology students. 

Using of problem based learning (PBL) allow increase in teaching and learning. Results of this 
study also show efficiency of this learning and teaching method. 

Если бы  педагогическая практика не была бы терниста и многосложна, то не было 
бы мотива к самосовершенствованию. Столкнувшись с препятствиями в практике 
преподавания, современный учитель начинает мыслить, планировать, внедрять, оценивать 
и, возвращаясь  к старту, изменять  свои стратегии. 

В условиях модернизации системы образования Казахстана перед педагогами стоит 
задача развивать у учащихся навыки XXI века, в основе которых лежат метакогнитивные 
навыки. Очень важно помочь учащимся стать более самостоятельными в достижении 
учебных целей или, иначе  говоря, развивать навыки саморегуляции.  Саморегуляция – 
важнейший сопровождающий компонент чувства личностной эффективности [1]. 

Самоэффективность – это способность человека оценить возможность своего успеха. 
Оценка самоээфективности позволяет учащемуся успешно достигать ожидаемого 
результата. С одной стороны самоэффективность – это конструктивный  анализ своих 
способностей, а с другой стороны – это синтез учебной информации и ее рациональное  
воплощение в учебной и профессиональной деятельности. 

Очень трудно убедить ученика в том, что он обладает способностью легко достигать 
ожидаемые результаты, если на самом деле он испытывает трудности в этом. Повышение 
самоэффективности возможно только через собственный опыт, возникший в ходе 
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деятельности. Бандура (1997) определил четыре фактора, которые способствуют развитию 
самоээффективности: реальный опыт, замещающий опыт, вербальное убеждение и 
эмоциональное состояние [2]. Роль современного учителя заключается в предоставлении 
на уроке каждому учащемуся возможности развития самоэффективности путем 
мотивирующего вызова, дифференциации учебных и творческих задач, организации оценки 
и рефлексии своей деятельности. 

Повышая самоэффективность учащихся на уроке, мы способствуем развитию 
успешности его личности. Одним из методов, который, на наш взгляд, способствует 
развитию самоэффективности, является метод проблемно-ориентированного обучения 
(PBL). Карен (2009) утверждает, что использование проблемного обучения повышает 
коммуникативные навыки учащихся, навыки критического мышления, навыки решения 
проблем, работы  в группах и саморегулирования [3]. Баррет, Терри (2010) утверждают 
необходимость использования проблемного обучения в процессе работы со студентами [4]. 
Уэллс, Саманта Х. (2011) считают проблемное обучение конструктивистским  подходом  
к обучению [5].

В науке существует множество примеров эффективности проблемно-ориентированного 
обучения, но отсутствует  методика определения  и оценки эффективности проблемного 
обучения.  То есть при внедрении проблемного обучения на уроках для повышения 
самоэффективности учащихся трудно определить успех в достижении поставленной 
педагогической задачи.

В связи с этим была разработана формула оценки самоэффективности: , где  μse- 
коэффициент эффективности учащихся (%) , K0 – количество критериев,  достигнутых 
одним учеником, Kn  – количество критериев,  достигнутых всеми учениками. 

Критерии самоэффективности были разработаны на основе трудов Л. Выготского 
(2005), Бандуры (1997), Перри (2002), Bronson (2000) [6]. Критерии следующие: учащиеся 
могут формулировать тему и цель урока; работать в группе; планировать свою деятельность; 
выбирать стратегии для достижения целей; выдвигать идеи для достижения учебной 
цели; аргументировать свою позицию, проводить самооценивание и взаимооценивание; 
анализировать результат.

На сегодняшний день низкий уровень развития навыка самоэффективности у учащихся 
является барьером в достижении высоких результатов обучения. Именно такой вывод был 
сделан мной и группой коллег после трехлетних наблюдений за «проблемными» учениками 
и фокус группами учащихся. 

Столкнувшись с проблемой низкой самоэффективности у учащихся старших классов, 
группой коллег было принято решение внедрить проблемно-ориентированное обучение.

Таким образом, целью нашего исследования стало повышение самоээфективности 
учащихся через внедрение проблемно-ориентированного обучения.

Была определена фокус группа, состоящая из учащихся, испытывающих трудности 
в достижение учебных целей. В качестве материала исследования были использованы 
результаты суммативного оценивания в фокус группе и контрольной группе учащихся 
11 класса. Анализу подвергались также анкеты учащихся и их родителей, аудиозаписи 
интервьюирования, записи наблюдения урока.  

Методами исследования были выбраны наблюдение на уроке, интервью, фокус группа, 
анкетирование, статистический анализ (на основе формулы расчета самоэффективности 
учащихся). Для определения уровня развития самоэффективности использовалась модель 
содержательной характеристики уровней самоээфективности (таблица № 1). Табличная 
модель была создана на основе анализа литературных источников и многолетних собственных 
наблюдений.  При подборе критериев характеристики уровней были использованы труды  
Ги Лефрансуа [2].  
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Таблица № 1. Модель содержательной характеристика уровней самоээфективности
Критерии 

характеристики
Уровень развития 

самоэффективности
Высокий Средний Низкий

Определение 
стратегий достижения 

учебных целей

Использует стратегии 
преодоления трудностей

Использует стратегии, 
не помогающие 

преодолеть трудности

Не использует 
стратегии преодоления 

трудностей
Использование 

социальной 
поддержки со 

стороны сверстников, 
учителя и родителей

Обращается за 
социальной поддержкой

Общителен, легко 
получает социальную 
поддержку со стороны 

сверстников

Замкнут, не идуё на 
контакт

Фокусировка на 
учебной деятельности

Сосредоточен, пока не 
достигнет результата

Фокусируется на 
заданиях, которые 
вызывают интерес

Быстро переключается 
на другую деятельность

Успеваемость Высокая Средняя Низкая
Школьное 

благополучие
Присутствует Присутствует 

с небольшими 
проблемами

Отсутствует

Фиксация на 
проблеме

Отсутствие Фиксация на 
эмоциональном фоне

Фиксируется на 
проблеме

Проблемы с 
подростками

Не испытывает 
трудностей в общении

Возникают, но очень 
редко

Испытывает из-за 
отсутствия навыков 
и нежелания решать 

проблемы
Спектр навыков 

поведения
Широкий Средний Узкий репертуар 

навыков поведения
Самооценка Объективная Объективная 

сменяется на 
субъективную

Субъективная

Уровень 
выполняемых 

учебных заданий

Высокий, творческого 
характера

Средний уровень 
заданий. Берется за 

непосильно трудные и 
невыполнимые задачи

Берется за 
непосильно трудные и 
невыполнимые задачи

 
В течение трёх лет (2014-2016 гг.) осуществлялся мониторинг эффективности проблемно-

ориентированного обучения как фактора  развития самоэффективности  учащихся. 

Исследования проходило поэтапно:
1. изучение проблемного обучения (2013 г.);
2. анализ профессиональной деятельности (2014 г.);
3. сбор данных (2014 г.);
4. внедрение проблемного обучения (2015-2016);
5. мониторинг и анализ данных.

Необходимо отметить, что проблемно-ориентированное обучение, используемое на 
уроках, основывалось на модели, предложенной группой ученых Temasek Polytechnic 
(Сингапур). С этой моделью я познакомилась в 2013 году во время прохождении курсов 
повышения квалификации. Этапы реализации модели в процессе обучения таковы: создание 
группы; определение проблемы; генерирование идеи; изучение проблемы; самостоятельное 
изучение; синтез и применение; размышление и обратная связь.
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На первом этапе внедрения PBL мной и коллегами были полностью пересмотрены 
стратегии преподавания. Проблемно-ориентированное обучение внедрялось в разрезе 
целого раздела календарно-тематического планирования, и решение одной проблемы 
покрывало до десяти учебных целей. С момента внедрения PBL обучение стало носить 
«ученическо-центристский» характер, где учитель выступает в роли наблюдателя. 

Метод проблемного обучения мотивировал учащихся работать в группе и принимать 
совместные решения. При интервьюировании учащиеся высказывались о том, что они 
считают данный метод эффективным, так как он позволяет самим достигать учебные цели.

Было проведено исследование в форме анкетирования. Вопросы носили открытый 
характер. Более 95 % учащихся в анкетах отметили необходимость  уроков с применением 
проблемного обучения, которое позволило им:

• самостоятельно добывать знания;
• добиваться учебных целей;
• перераспределить роли между учителем и учениками, теперь учитель выступает в 

роли наблюдателя;
• перспективно работать в команде;
• развивать критическое мышление;
• развивать ораторское искусство.
Для мониторинга  эффективности работы учащихся были использованы листы 

наблюдения, в которых нами отмечалось наличие и количество высказанных идей учащихся.  
Таким образом, в результате наблюдений был установлен рост самоэффективности 

на основе формулы расчета самоэффективности учащихся. Мониторинг в разрезе одного 
2015-2016 учебного года демонстрирует эффективность выбранного метода обучения для 
развития у учащихся самоэффективности.

Таб. 1 Мониторинг самоэффективности учащихся 
Период 1 ученик 2 ученик 3 ученик 4 ученик 5 ученик 6 ученик 7 ученик 8 ученик

1 18,8 0 3,1 18,8 0 0 0 6,2
2 25 3,1 3,1 18,8 3,1 3,1 0 9,3
3 28,1 3,1 3,1 31,2 3,1 3,1 3,1 9,3
4 31,2 6,2 9,3 31,2 6,2 6,2 3,1 12,5
5 31,2 12,5 12,5 37,4 9,3 6,2 3,1 12,5
6 31,2 18,8 18,8 37,4 9,3 9,3 18,8 12,5
7 37,4 18,8 18,8 40,5 12,5 12,5 18,8 18,8
8 40,5 31,2 28,1 40,5 12,5 12,5 21,8 21,8
9 40,5 31,2 28,1 40,05 18,8 18,8 28,1 21,8

Учащиеся стали открытыми для диалога, более раскрепощенными, способными 
самостоятельно формулировать тему и цели урока, планировать свою деятельность, 
использовать тайм-менеджмент, анализировать и оценивать. 

Доказательством эффективности проблемно-ориентированного обучения для развития 
самоэффективности учащихся является сравнительный анализ результатов мониторинга 
фокус группы и контрольной группы. В качестве данных использовались показатели 
итогового внешнего суммативного оценивания учащихся 12 классов в 2016 году. Итоги 
внешнего суммативного оценивания в фокус группе составил 100% качества знаний. 
Согласно статистическому анализу, результативность учебных достижений за последние 
три года в фокус группе повысилась на 12%, тогда как в контрольной группе она снизилась 
за последний год на 8%.

Согласно модели содержательной  характеристики уровней самоээфективности 
учащихся, произошли изменения в распределении уровней учащихся. Если на старте (в 
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2014 году) только 25 % учащихся имели средний уровень, а 75% - низкий, то на финише 
картина поменялась. По результатам мониторинга от 20 мая 2016 года 40% учащихся имеют 
высокий уровень, а 60% - средний.

Несмотря на рост самоэффективности, анкетирование показало, что 12,5% учащихся 
по-прежнему испытывают трудности работы в группе; 37,5% -в планировании своей 
деятельности; 12,5% - в выборе стратегий для достижения поставленных целей и идей; 
12,5% - в подборе аргументов в поддержку идеи; 12,5% - в экспертной оценке.

Используя «голос ученика», мы можем сравнить субъективно-личностное восприятие 
учащимися проблемно-ориентированного обучения на старте и финише исследования. В 
начале они отмечали, что им нравится слушать учителя на протяжении всего урока, а дома 
учить наизусть учебный материал. На финише эти же учащиеся указали на позитивный опыт, 
которые они получили на уроках с использованием PBL: «Я самостоятельно приобретал 
знания и достигал учебные  цели. Мне нравится,  что учитель выступает в качестве 
наблюдателя»; «Мне нравится работать в команде.  Я развил  свое критическое мышление 
и навыки публичных выступлений»; «Повысилась моя способность к самореализации и 
самоутверждению».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемно-ориентированное обучение 
способствует развитию самоффективности учащихся. Доказательством служит увеличение 
количества учащихся с высоким уровнем самоэффективности (за три года - на 40%, со 
средним уровнем на 60%). 

Проблемно-ориентированное обучение позволяет не только развить самоэффективность 
учащихся, но и улучшить показатели их успеваемости. Доказательством  служит 100% 
качество знаний учащихся по итогам внешнего суммативного оценивания в 12 классе. 
Особенно хочется отметить, что все учащиеся при выполнении заданий по второму и 
третьему компоненту, где требуется умение анализировать, синтезировать, давать оценку и 
применять знания на практике, получили высокие оценки уровня «А+», «А» и «В». 

Результаты исследования были представлены на международных и республиканских 
научно-практических конференциях и семинарах. Данный опыт является одним из ключей 
к механизму формирования у учащихся навыков XXI века, готовящих их к самостоятельной 
профессиональной жизни успешного гражданина своей страны.
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АҢДАТПА
Аталған ғалыми жұмыста тәлімгерліктің теориялық және әдіснамалық мәселесі 

педагогикалық қозметті жетілдірудің ерекше формасы ретінде қарастырылады. Педагог 
біліктілігін жетілдіру және қосымша білім беру жүйесінде жұмыс істейтін педагог- 
жаттықтырушы қызметінің бақылаушы және бағалау ол шемі ретінде тәлімгерлік қызметтің 
маңыздылығы негізделеді.Тәлімгерлі қызмет тәжірибесі талданып, осы бағыттағы 
педагогтар үшін ұсыныстар жасау қажеттелігі көрсетілген.

АННОТАЦИЯ
В данной научной работе рассматриваются теоретические и методологические  проблемы 

наставничества как особой формы совершенствования педагогической деятельности. 
Обосновывается важность наставнической деятельности, как поддерживающего и 
оценочного критерия деятельности тренера работающего в системе преподавания и 
повышения квалификации педагогов. Анализируется опыт  наставнической деятельности, 
обосновывается необходимость разработки рекомендаций для педагогов данного 
направления.

ABSTRACT
In this research work discusses the theoretical and methodological problems of mentoring as 

a special form of improving teaching. Explains the importance of mentoring as a Supervisory and 
evaluative criteria teacher-trainer working in further education and advanced training of teachers. 
Examines the experience of mentoring activities, the necessity of developing recommendations 
for educators in this direction.

Главной фигурой в образовательной системе был и остаётся учитель. Актуальная 
педагогическая реальность характеризуется высокой скоростью изменений, 
совершенствованием и усложнением содержания профессиональной роли педагога, 
требований к его деятельности и личности [6, с. 59]. Педагог должен учитывать специфику 
существующих педагогических систем, быть гибким, адекватно и своевременно реагировать 
на изменение ситуаций обучения и образования, способным учитывать специфику 
существующих образовательных систем, в наиболее короткие сроки приспосабливаться 
к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, с целью реализации 
профессионального и личностного потенциала [3, с. 46]. 

В результате изучения научно-педагогических источников был выявлен огромный 
интерес со стороны известных педагогов ещё в XIX к вопросу необходимости оценивания 
деятельности наставника, как эффективного средства развития профессионализма и 
личности педагога-тренера (Н.Н. Булич, Н.А. Корф, Л.H. Модзалевский, С.А. Рачинский, Д. 
И. Тихомиров, К.Д. Ушинский и др.) [1, с. 1].
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Содержание понятия «наставничество» рыскрыто в трудах С. Г. Верш-ловского, С.Я. 
Батышева, Л.H. Лесохиной, В.Г. Сухобской; идеи отечественных педагогов - психологов Б.Д. 
Эльконина и В.А. Слободчикова о ведущей роли наставника в формировании специалиста 
[7 с. 40].

Наставничество как составную часть системы непрерывного педагогического 
образования рассматривали О.А. Абдуллина, В.И. Загвязинский, И.Ф. Исаев, В.А. Кан-
Калик, Н.В. Кузьмина, Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин и др. [4, с. 74]. 

В настоящее время наставничество занимает важное место в практике непрерывного 
профессионального образования, обеспечивая развитие и обучение персонала, и выступает 
неотъемлемым условием формирования корпоративной культуры. Сущность наставничества 
проявляется в его функциях, реализующихся в процессе сопровождения профессионально-
личностного становления субъекта профессиональной деятельности.

Зарубежные исследователи наставничества (К. Крам, Ч. и Р. Бенабу) на первый план 
выдвигают функции развития карьеры и психосоциальные функции. Так, например, К. Крам 
разделяет функции наставничества на две группы: функции развития карьеры (спонсорство, 
протекция, сложные задания) и психосоциальные функции (ролевое моделирование, 
принятие и подкрепление, советы и дружба) [11, с  84]. Ч. и Р. Бенабу выделяют три группы 
функций наставничества: профессиональные, политические и психосоциальные [5, с. 
112]. Отечественные исследователи периода 70-х–80-х годов (И.Г. Столяр и др.) в качестве 
базовой функции наставничества выделяют эталонную функцию (наставник как пример 
для подражания в профессиональной деятельности).

А.А. Сидоров определяет три функции наставничества: информационно-познавательную 
(приобщение подопечного специалиста к истории организации), Образовательную 
(передача специалисту профессиональных знаний и умений) и воспитательную (включение 
специалиста в управление производственными и общественными делами) [9; с. 14-16]. 
А.С. Лобанов и В.В. Пермяков указывают на четыре важнейших функции наставников: 
оказание помощи молодежи в процессе ее социальной адаптации, вхождения в трудовой 
коллектив; оказание помощи в овладении профессией, передача производственного опыта; 
осуществление всестороннего воздействия на личность подопечного специалиста, его 
идейно-политическое и нравственное воспитание; социальный контроль за деятельностью 
специалиста [6; с.18-19].

По мнению Л.В. Лебедевой, функции наставничества тесно связаны с функциями 
педагогики и дополняются специфическими функциями, связанными с реализацией 
трудовой деятельности Во взаимодействии наставника и обучаемого [10, с. 256]. 
П.Ф. Силенок в качестве базовой функции наставничества выделяет педагогическое 
оценивание, посредством которого формируется система отношений молодого рабочего 
к производству. Специфической функцией наставничества, по его мнению, является 
функция преемственности поколений: наставник учитывает социально-производственную 
ситуацию и в связи с ней организует труд молодого специалиста в коллективе [9, с. 23]. По 
мнению С.Я. Батышева, наставничество выполняет две основные функции: обучающую и 
воспитывающую [12, с. 156].

Работа по оценке профессиональных достижений тренера в своей сложной, 
полифункциональной деятельности преподавания направляет нас поддерживать этот 
процесс [2, с 33]. Данная работа ложится на плечи педагогов, имеющих опыт, с одной стороны 
работы в сфере обучения и воспитания, с другой реализующих принципы профессионального 
развития и обладающих аналитическими способностями, готовых оказывать поддержку 
над работой тренеров, включённых в процесс преподавания [8, с. 141].   В решении 
данной стратегической задачи вся ответственность ложится на наставника, способного 
интенсифицировать процесс профессионального развития тренера, сформировать у него 
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мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации как агента влияния 
на учителей, желающих развить свой профессиональный потенциал и дать рекомендации 
по развитию выше названных направлений.

Выявленные специфические особенности деятельности тренеров и связанные с ними 
особенности работы наставника, как наблюдателя и анализатора функционирования 
данной категории педагогов, определили цель исследования: изучение эффективности 
оценивающей деятельности наставника как показателя успешности совершенствования 
профессиональной и личностной сферы тренера, влияющих на результативность его 
деятельности.

Предметом исследования стала система оценки успешности работы тренеров 
наставником на первом аудиторном этапе.

Исследование проводилось на основании работы экспертов «Центра педагогических 
измерений» Республики Казахстан по оценке эффективности деятельности тренеров, 
работающих в системе повышения квалификации педагогов. Основными методами 
исследования, использованными в данной работе, стали методы наблюдения, анализа. 
В исследовании приняли участие 7 тренеров, осуществляющих преподавательскую 
деятельность в сфере повышения квалификации педагогов. 

Исследование проводилось в два этапа. В рамках первого этапа исследования был 
произведён анализ работы эксперта по эффективному оцениванию тренеров, были выделены 
четыре критерия, на основании которых строится аналитическая обработка данных, 
собранных в ходе наблюдения: планирование; преподавание; обучение; оценивание. 
Которые в свою очередь для, создания более гибкой системы оценивания работы тренеров, 
делятся на ряд частных подпунктов, полностью раскрывающих особенности каждого из 
критериев.  Для фиксации эмпирических данных наблюдения нами использовалась «форма 
наблюдения тренинга», используемая экспертами «Центра педагогических измерений». 
Вторым этапом работы стала объективная разъяснительная работа наставника, консультация 
и предоставление рекомендаций тренерам.

Первый этап работы строился на сборе эмпирических данных, педагогическом анализе 
сессий, проводимых тренерами, задействованными в исследовании. Велось наблюдение за 
тренерской деятельностью педагогов, фиксировались данные наблюдения в специальной 
форме. В результате анализа данных, собранных в ходе исследования на первом этапе мы 
пришли к следующим выводам: 

• по критерию «планирование» можно судить, что у всех тренеров развиты 
аналитические и организаторские способности; гибкие навыки планирования 
работы; способности подстраиваться под процесс обучения; адекватно и обоснованно 
представлены ресурсы, использованные для работы.

• по критерию «преподавание» можно судить, что у всех тренеров в достаточной 
мере развиты: навыки профессиональной преподавательской и тренерской работы, 
позволяющие осуществлять совершенствование обучаемых; умения использовать 
различные тактики преподавания и обучения, способствующие вовлечению в процесс 
обучения; применения различных форм работы (групповых, индивидуальных, 
парных). 

• по критерию «обучение», оценивая способности испытуемых к эффективности их 
взаимодействия с аудиторией, эмпатичности, способности к установлению обратной 
связи с обучаемыми у всех семи испытуемых была отмечена, в различной степени 
проявления, не способность к эмпатийному восприятию работы с аудиторией. Не 
всегда в должной мере проявлялась взаимная связь тренеров с обучаемой аудиторией. 
У пяти  испытуемых данная способность была отмечена в 60% их деятельности. У 
оставшихся трех в различной степени, от 48% до 57%.

• по критерию «оценивание» можно сделать вывод, что все испытуемые способны: 
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адекватно оценивать работу обучающихся; их способность воспринимать и 
перерабатывать материал в процессе работы, предлагаемый в период сессии; умело 
осуществляют проверку достижения целей и задач обучения; ясно показывают цели 
и результаты, к которым необходимо стремиться обучаемым.

Учитывая результат, полученный в ходе исследования, можно сделать вывод, что все 
тренеры испытывают трудности в установлении взаимообратной связи с учебной группой, 
что не позволяло полностью раскрыть потенциал обучения, как самого тренера, так и 
обучаемых. Отталкиваясь от результатов исследования, была выявлена необходимость 
тренеров в помощи наставников как источника конструктивных  рекомендации, способного 
указать на развитие в процессе обучения.

На втором этапе осуществлялась разъяснительная работа с тренерами. Используя данные 
первичного анализа достижений, мы смогли выявить проблемы, мешающие полноценной 
профессиональной и учебной реализации возможностей тренеров и обучаемых. 

Для решения данной проблемы были сформированы рекомендации для тренеров, 
которые применили для решения проблемы неспособности к эмпатийному восприятию 
взаимодействия  с обучаемыми в процессе обучения. Был разработан план консультативных 
бесед, на которых были разъяснены ситуации неуспеха тренеров в процессе обучения. 
Беседы строились на аргументированно обоснованных моментах работы тренеров, а также 
предложены рекомендации по их улучшению. 

В заключении хочется отметить, что феномен наставничества является необходимым 
социально-педагогическим компонентом общественного развития и сохранения 
самоценности традиционных социокультурных оснований. Присутствует необходимость 
в организации управления процессом преподавания и развития посредством системы 
наставничества с целью совершенствования устойчивой мотивации, напоминания важности 
самопознания, самоосмысления, самооценки и самоконтроля; конкретизация и поэтапное 
формирование профессиональных умений по использованию полученных знаний в 
практической деятельности; создание в рамках курсов повышения квалификации программ 
для наставников и тренеров, способствующих их творческой реализации; организация 
научно-практических конференций, круглых столов, семинаров с целью обмена опытом и 
делового сотрудничества.
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АҢДАТПА
Назарбаев Зияткерлік мектептерінде «Дарынды балаларды дамыту» бағдарламасын 

енгізудің мониторингі дарынды және талантты балалармен жұмыс істеу тәжірибесін 
дамытудың бірқатар бағыттарын анықтады. Білім берудің  негізгі мақсаттарының бірі 
дарынды және талантты оқушыларды айқындау және дамыту, алайда, осы мақсатқа қол 
жеткізуді мониторингілеу білім беру үдерісіне қатысушылардың бірқатар мәселелерге тап 
болатындығын көрсетті. Кейбір мұғалімдер үшін - дарынды және талантты балалардың 
академиялық қажеттіліктерін анықтауда диагностикалық деректерді пайдалану мәселе 
болып табылады.  Басқалары үшін олардың қажеттіліктеріне қарай  стратегияларды таңдау, 
тәжірибеде саралаудың әртүрін пайдалану мен дамыту мәселе болып табылады. Келесілері 
үшін тапсырмаларды құру мен  ресурстарды дұрыс таңдау қиындық келтіреді. Мақалада 
мектепішілік шығармашылық топтар мен мектептер желісі деңгейінде тәжірибе  алмасуды 
ұйымдастыру  арқылы стратегиялық жоспарлау негізінде туындаған мәселелерді  еңсерудің 
ықтимал әдістері  ұсынылады.

АННОТАЦИЯ
Мониторинг внедрения программы «Развития одаренности детей»  в Назарбаев 

Интеллектуальных школах  определил ряд направлений для развития практики работы с 
талантливыми и одарёнными учащимися. Одной из важнейших целей образования является 
выявление и развитие талантливых и одаренных учащихся, однако мониторинг достижения 
данной цели показал, что участники образовательного процесса сталкиваются с рядом 
проблем. Для некоторых учителей – это вопрос, использования диагностических данных 
для определения академических потребностей талантливых и одаренных учащихся. Для 
других - выбор стратегий реагирования на их потребности,  освоение и использование в 
практике различных видов дифференцирования.  Третьи испытывают трудности при подборе 
ресурсов и составлении заданий. В статье предлагаются возможные способы преодоления 
существующих проблем через стратегическое планирование внутри школьных творческих 
групп и организацию обмена опытом на уровне сети школ.

ABSTRACT
Monitoring  of the implementation of the program “Development of gifted students”  in 

Nazarbayev Intellectual Schools identified a number of directions  for the development of the 
practice in  working with talented and gifted students. One of the main purposes of education is 
to identify and develop gifted and talented pupils, however, monitoring the  achievement of this 
goal has shown that participants of the educational process faced a number of challenges. For some 
teachers - using the diagnostic data to determine the academic needs of gifted and talented students 
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is a challenge. For others - the choice of strategies according to their needs, the development and use 
of various kinds of differentiations in the practice. Others have difficulties in  selection of resources 
and drafting tasks. Presented article offers some possible ways to overcome the existing problems 
through strategic planning within the school creative groups  and organization of exchange of 
experience at the level of  schools network

В наши дни интеллект является одной из основных ценностей человека, в частности, 
и общества в целом. От количества творческих и интеллектуальных личностей зависит 
успешное развитие страны, ее благосостояние и качество жизни. Современный мир 
становится все более динамичным, сложным и противоречивым, развивающиеся технологии 
требуют высокой активности человека, ведь только нестандартно мыслящие люди могут 
разрабатывать новые технологии и способны двигать человечество к прогрессу. Несмотря 
на то, что большие надежды на улучшение жизни и будущее всей планеты связаны именно с 
творчески мыслящими молодыми людьми, в школе, чаще всего, им не удается «раскрыться» 
и «проявить свою индивидуальность». Как вы думаете, почему? Основная причина в том, 
что школы не всегда могут выявить одарённость учащегося, не говоря уже о создании 
образовательной среды, способствующей развитию индивидуальных способностей. В 
связи с этим, одним из актуальнейших вопросов образования является вопрос о выявлении 
и развитии одаренности учащихся, затрагивающий изучение факторов и условий развития 
одаренности и креативности. 

Автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
совместно с The Johns Hopkins University «Center for Talented Youth» (Центром Талантливой 
молодежи Университета Джонса Хопкинса - CTY) с сентября 2012 года осуществляется 
внедрение программы «Развитие одаренности детей» в Интеллектуальные школы. Целью 
программы, созданной в результате совместной работы педагогов Интеллектуальных 
школ и международных экспертов Центра Талантливой молодежи Университета Джонса 
Хопкинса, является обучение учителей эффективным методам и стратегиям работы, 
обеспечивающим всестороннее развитие и самореализацию одаренных учеников. [1, стр.4]. 
Разработка программы проводилась под руководством почетного профессора  Van Tassel-
Baska, J., международного консультанта по программам обучения одаренных детей в ряде 
стран: Австралии, Венгрии, Иордании, Сингапура, Гонконга, Китая, Англии, Германии, 
ОАЭ. 

Программа «Развитие одаренности детей» предполагает три уровня. Изучение третьего 
уровня позволит учителям освоить способы выявления одарённых учащихся в школе, 
развить понимание дифференциации учебной программы и совершенствовать навыки 
использования стратегий дифференциации в преподавании и обучении, а также изучить 
и использовать эффективные модели обучения и оценивания одарённых учащихся. 
Освоение второго уровня программы даст возможность учителям применять подходы 
концептуального обучения и стратегии развития творческих способностей, использовать 
исследовательскую модель обучения, осуществлять наставничество коллег. По окончании 
курса первого уровня учителя смогут проектировать индивидуальные курсы обучения 
одарённых учащихся, адаптировать программу на основе анализа и оценки методов и 
способов обучения, консультировать и наставлять коллег педагогического сообщества. 
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Концептуальные подходы внедрения программы в Интеллектуальные школы основаны 
на том, что: 

• все дети способны усваивать материал повышенного уровня сложности; 
• развитие навыков высокого уровня мышления возможно через основные предметные 

области обучения; 
• пошаговое инструктирование облегчает процесс обучения всех школьников вне 

зависимости от степени одаренности; 
• комплексное использование различных моделей обучения в сочетании с 

многообразными подходами к оцениванию обеспечивает достижение поставленных 
учебных задач; 

• работа с одаренными детьми требует постоянного использования нескольких моделей 
обучения; 

• постоянное профессиональное развитие учителя способствует активизации процесса 
обучения одаренных. 

Внедрение программы в Интеллектуальные школы поддерживается сертифицированными 
тренерами. В течение последних двух лет экспертами Центра педагогических измерений 
проводится мониторинг внедрения программы с целью анализа результатов внедрения, 
оценки происходящих изменений; определения соответствия содержания программы 
потребностям учителей; успешности применения стратегий обучения в работе с 
одарёнными учащимися. Мониторинг внедрения программы проводится ежегодно в 15 
Интеллектуальных школах.

Инструменты мониторинга, представленные в руководстве по оцениванию курса, 
которое было разработано CTY, позволяют получить качественные и количественные 
показатели для анализа и оценки внедрения программы. Во время мониторинга экспертами 
были посещены уроки учителей, занятия тренеров. Встречи с тренерами, учителями и 
учениками, их интервьюирование проводились в различных форматах: это были и беседы 
с фокус-группой, и индивидуальные беседы. Важно отметить, что отдельные вопросы, 
затрагиваемые в ходе мониторинга, претерпевали изменения и корректировались. Например, 
для первого мониторинга было актуальным определить, соответствует ли учебная программа 
«Развитие одаренности детей» потребностям учителей и насколько точно тренеры следуют 
первоначальному учебному плану программы. А уже во время следующего мониторинга 
– выяснить, насколько внесенные, с учетом потребностей учителей и учащихся,  
изменения были оправданы и результативны; какими представленными артефактами это 
подтверждается. Если в первый год мониторинга предстояло определить, в какой степени 
тренеры применяют стратегии активного преподавания и обучения, использованные при 
их подготовке к работе с коллегами, то в последующем наиболее важным - как успешно 
учителя применяют стратегии активного преподавания и обучения в работе с учащимися. 
Практика тренеров при этом поддерживалась экспертами формативно с предоставлением 
конструктивной обратной связи для внесения изменений и улучшения. 

Собранные данные способствовали выявлению, как сильных, так и слабых сторон 
внедрения программы. Фокус наблюдения, проводимого непосредственно в классах, в первую 
очередь был направлен на то, как идеи программы находят отражение в практике учителя. 
Затем в ходе последующих встреч и бесед с учителями  выяснялось, насколько глубоко и точно 
они понимают идеи программы, насколько хорошо осведомлены о работе психологической 
службы, направленной на всестороннее психодиагностическое исследование, и каким 
образом, данные полученные во время диагностики, могут быть полезны учителю в работе с 
одаренными детьми. Все учителя в процессе проведения мониторинга, продемонстрировали 
позитивное отношение к программе «Развитие одаренности детей». В своих интервью они 
отмечали практическую направленность курса. Это же подтверждалось и результатами 
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наблюдения уроков, на которых было продемонстрировано использование различных 
стратегий для улучшения развития эмоционального аспекта, применение планомерной 
дифференциации на основе уже существующих материалов. В качестве положительных 
результатов можно отметить следующие факты:

• тренеры действуют эффективно в пределах того понимания рассматриваемых идей, 
которое у них есть к настоящему времени (так, учителя предметов естественно-
математического цикла испытывали трудности в понимании на занятиях тренеров 
– учителей  гуманитарного цикла);

• занятия с учителями проводятся на регулярной основе;
• учителя каждой школы, за исключением небольшого количества учителей (в 

основном, вновь прибывших), обучились на внутришкольных курсах повышения 
квалификации по изучению программы «Развитие одаренности детей»;

• все учителя, по результатам интервью, высоко оценивают актуальность курса, его 
содержание и профессиональные навыки своих тренеров;

• учителя, по результатам наблюдения во время посещения уроков, демонстрируют 
знания и понимание подходов к преподаванию и обучению талантливых и одаренных;

• имеются результаты исследований и диагностик психологов, способных существенно  
активизировать практическую реализацию идей курса;

• во всех школах есть творческие группы учителей, систематически работающие над 
внедрением программы в собственную практику и практику своих коллег.

Анализируя все результаты, полученные в ходе проведения мониторинга, необходимо 
отметить, что наряду с положительными достижениями, существует ряд выявленных 
проблем, с которыми сталкиваются учителя в ходе внедрения программы. Так, для одних 
учителей проблема заключается в использовании диагностических данных для определения 
академических потребностей талантливых и одаренных учащихся. Другие испытывают 
затруднения при выборе стратегий реагирования на потребности учащихся, при освоении 
и использовании в практике различных видов дифференциации или при подборе ресурсов 
и составлении заданий. Таким образом, были определены области развития практики 
учителей по работе с одарёнными учащимися: 

• не все учителя, обучившиеся по программе, обоснованно и систематически 
применяют на практике  принципы и методы дифференциации;

• результаты диагностических исследований  психологов школ оставались мало 
востребованными; учителя в своей практике продолжали опираться на собственное 
понимание и опыт, хотя в школе имеются результаты научно обоснованных 
исследований, способных существенно активизировать практическую реализацию 
идей курса;

• тренеры недостаточно взаимодействуют в сетевом сообществе для развития 
практики  (изолированная работа группы тренеров не способствует формированию 
целостного понимания содержания программы, оставляя потенциальные риски 
разной интерпретации идей);

• прослеживаются определенные сложности с внедрением идей программы в ряде 
предметных дисциплин (например, математики, химии, физики, информатики); 

• на уроках и во время занятий тренеров предлагалось множество разнообразных 
упражнений на развитие творческого и критического мышления, но при этом 
отмечается отсутствие базы ресурсов, которая могла бы быть полезной коллегам.

Все приведённые выводы отражены в аналитических отчетах, составленных по 
результатам мониторинга в каждой школе. В каждом из отчетов, помимо констатации 
фактов на основе мониторинга, предоставлялись выводы и рекомендации для развития. 
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Анализ всех отчетов по мониторингу внедрения и реализации программы, а также 
результаты оценивания рефлексивных отчётов по аттестационным заданиям учителей 
Интеллектуальных школ, показывает потребность в системном внедрении программы в 
практику всех учителей. Мы предлагаем следующие рекомендации:

• для преодоления сложностей, возникающих при работе с талантливыми и одаренными 
детьми, и связанных со спецификой преподаваемого предмета, создать творческие 
группы, объединяющие учителей с учетом предмета на уровне сети школ (острая 
потребность в подобном общении отмечалась во всех школах);

• кураторам курса обеспечить централизованную имплементацию результатов работы 
психологической службы, имеющих непосредственное отношение к практической 
реализации программы;

• кураторам курса планировать индивидуальные и групповые консультации для учителей 
по практическому применению теоретического материала; предусмотреть механизм 
наблюдения практики учителей с целью оказания им поддержки, использовать при этом 
инструмент менторинга;

• рассмотреть возможность создания портала с  формированием единой практической 
базы апробированных планов уроков, планов вмешательств с использованием различных 
стратегий, ресурсов для развития одаренности учащихся по всем учебным предметам; 

• создать инициативную группу для организации обмена опытом на уровне сети 
Интеллектуальных школ (для повышения эффективности работы тренеров необходимо 
регулярное взаимодействие с группой единомышленников – об этом направлении 
работы недостаточно сведений; возможно, необходимо организовать общение с другими 
тренерами обоих потоков обучения дистанционно или в виде семинара, круглого стола).

Как показывает практика: необходимо постоянно инициировать и поддерживать 
профессиональные диалоги по реализации программы в Интеллектуальных школах. 
Предлагаем рассмотреть успешный опыт школ по внедрению программы, это станет 
первым шагом к обмену опытом. Учителя Интеллектуальной школы ФМН г.Астаны 
успешно выявляет одарённых учащихся, создают программы сопровождения учащихся с 
высокими образовательными потребностями; школы IB г. Астаны - используют подходы 
концептуального обучения, исследовательскую модель и обучение метакогнитивности; 
Интеллектуальные школы ФМН гг. Семея, Кокшетау, Талдыкоргана – активно применяют 
методы и стратегии дифференциации. Вышеназванные Интеллектуальные школы могут 
разработать обучающие тренинги по успешно реализуемым направлениям работы  с 
одарёнными учащимися и предложить в рамках трансляции опыта.

Предлагаем также перспективные направления дальнейшего внедрения и реализации 
программы, учитывая полученный опыт  и результаты мониторинга. 

Во-первых, совершенствовать диагностические инструменты для выявления и 
отслеживания развития разных типов одаренности и талантливости. Учителям, работающим 
с талантливыми и одаренными учащимися, важно понимать, что развернутая диагностика 
необходима не только на первоначальном этапе работы. Недостаточным также является 
отслеживание результатов обучения и развития учащихся, фиксирование достижений, 
не менее важно проводить дополнительное полное диагностирование с привлечением 
психологов и на промежуточных этапах. Задача учителя состоит не только в том, чтобы 
просто выявить одаренного ученика, проявляющего интерес к учебному предмету, а в том, 
чтобы определить ученика, который показывает неразвитый интеллектуальный потенциал 
в конкретных областях, включая академическую, творческую области и лидерство. Важно 
понять, что определение степени одаренности учеников не может быть неизменным, 
а, следовательно, промежуточное диагностирование необходимо, как способствующее 



84

VIII Международная научно-практическая конференция

27-28 октября 2016 г.

определению подходов к преподаванию и обучению, выбору стратегий и ресурсов, с целью 
усиления учебных возможностей учащихся. 

Во-вторых, обеспечивать всех учащихся школ оптимальными условиями для 
развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости от их 
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Работая с учащимися 
на основе индивидуальных планов их развития, учитель может регулярно анализировать 
и переоценивать применяемые подходы и достигнутые результаты, для того чтобы дать 
учащимся новые возможности.  Основной задачей для учителей является не фильтрование 
учеников, а умение распознавать их сильные стороны и работать так, чтобы улучшить 
их, несмотря на то, через какой предмет это осуществляется. Еще одно направление, 
требующее от учителей пристального внимания, и работающее на перспективу в работе 
с талантливыми и одаренными детьми - системный и глубоко осознанный подход к 
созданию «дифференцированных» учебных заданий. Учителю важно знать отличительные 
особенности учащихся, их потребности, уметь оценивать их поведение и все это учитывать 
при дифференциации учебного плана. 

В-третьих, говоря об актуальности выявления и развития одаренности учащихся, 
отметим, что данное направление должно быть рассмотрено и с позиции транслирования 
полученного опыта работы с талантливыми и одаренными детьми в общеобразовательные 
школы.
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КАЗАХСТАН

Түйінді сөздер: оқыту, екі циклдік оқытудан, білім (ашық және жасырын), «маршруттық 
карта»

Ключевые слова: обучение, двойной цикл обучения, знание (явное и скрытое), 
«маршрутная карта» 

Key words: teaching, double-loop learning cycle, knowledge (explicit and hidden),”route 
map”

АҢДАТПА
Бақыланатын тәжірибен талдау үшін рефлексиялаушы жабдық ретінде «маршруттық 

картаны» пайдалану экепертке ұйымдастыруға, ал тренерге «екі циклдік оқытудан» өтуге 
мүмкіндік береді (К.Аргирис бойынша). Оның барысында тренердің базалық және жаңа 
білімдерін кіріктіруге жағдай жасалады, бұл оның өзінің тәжірибесін дамыту бойынша 
тиімді  шешім қабылдауына әкеледі.

АННОТАЦИЯ
Использование «маршрутной карты»  в качестве рефлексивного инструмента для 

анализа наблюдаемой практики позволяет эксперту организовать, а тренеру пройти 
«двойной цикл обучения» (по К.Аргирису).  При этом,  создаются  условия для интеграции 
базовых и новых знаний тренера, что позволяет ему принимать рациональные решения по 
развитию своей практики.

ABSTRACT
Using “route map” as a reflexive instrument for analyses of observable practice lets  the expert 

organize and the tutor goes through double-loop learning cycle. (According to  Ch.Argyris ). With 
this, all conditions for integration of basis and new tutor’s knowledge are created; it lets him to 
take efficient decisions about developing his practice.

Определяющим смыслом профессионального сотрудничества экспертов и тренеров 
является реализация принципа: «Обучение через оценивание».  По мнению Криса Аргириса, 
одного из передовых теоретиков в области управления преобразованиями, обучение само по 
себе есть поиск и исправление ошибок.  Именно обучение лежит в основе прогрессивных 
изменений. [1, стр 83 - 107]  Процесс обучения тренера непосредственно на рабочем месте,  
по определению, должен быть сосредоточен на получении нового знания,  понимания, 
навыков, ориентированных на развитие практики.

Целью нашей статьи является намерение понять суть обучения тренеров в процессе 
наблюдения и поддержки их практики, его скрытые механизмы. Мы считаем, что это позволит 
эксперту обосновать выбор и создание таких  дидактических условий и  инструментов, 
которые будут способствовать  прогрессу в освоении стандарта по разделам  планирование,  
преподавание, обучение и оценивание.

Категории «обучение» и «знание» тесно связаны между собой. В ряде работ «знание»  
трактуется как «возможность или потенциал для действий или принятия решений у 
человека, группы или организации».  В свою очередь, обучение - это процесс, приводящий 
к изменениям в знании, понимании, решениях или действиях.
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Когда эксперт определяет или оценивает знания тренера, то он соприкасается с двумя 
основными его категориями - явным и скрытым знанием. Например, явное знание может 
быть описано и зафиксировано на формальном языке, а скрытое (персональное) знание 
связано с личным опытом тренера  и проявляется в его убеждениях, ценностях и ожиданиях. 
Скрытое  знание трудно описать: оно развивается через практику,  эмоционально окрашено, 
продвигается методом проб и ошибок, посредством осмысления их причин и следствий, 
поиска решений, часто интуитивно обусловленных.

Сам по себе акт принятия решений всегда опирается на предыдущее (руководящее) 
знание: нормативы, планы, положения корпоративной культуры, содержание программы, 
стандарты, личный и передовой педагогический опыт, стратегии обучения, процедуры  и др.   
И всё - таки, для эффективного управления процессом обучения слушателей предыдущего 
знания тренеру явно недостаточно: ему необходимо создавать новое знание, которое 
не может быть передано через книги. Новое знание рождается из очень субъективных 
элементов (интуиции, впечатлений, опыта) и проявляется благодаря рефлексивной практике 
(ретроспективной, ситуативной, перспективной). Предыдущее и новое знание в контексте 
практики тренера дополняют друг друга, позволяют стать более гибким и  адаптированным 
к изменениям в учебном коллективе, позволяет получить богатый и значимый опыт. Таким 
образом,  тактической задачей эксперта  становится создание условий для интеграции 
базовых и новых знаний тренера.

Процесс поддержки практики тренера в центрах обучения, как правило, начинается с 
выполнения прямого педагогического наблюдения тренинга или процедур формативного 
и суммативного оценивания.  В ходе наблюдения эксперт замечает, как  через социальное 
взаимодействие со слушателями проявляются явные и скрытые знания, речь о которых 
пойдёт при последующем обсуждении.  По результатам  последующего   комплексного 
анализа,  эксперт совместно с тренером определят зону актуального и ближайшего развития  
по направлениям стандарта «Планирование», «Преподавание/обучение» и «Оценивание». 
Будут   заполнены соответствующие формы наблюдения, которые станут индивидуальными 
программными документами по развитию ближайшей практики тренера.  

Решающим для вынесения  заключений об актуальном уровне знаний, умений 
и рефлексивных навыков тренера становится сам процесс обсуждения  тренинга, в 
котором тренер имеет возможность продемонстрировать также свои личностные и  
профессиональные ценности и убеждения. Для того, чтобы обсуждение практики тренера 
проходило продуктивно, эксперту необходимо реализовать ряд важных условий:

• войти в контакт с тренером, установить доверительные отношения, преодолеть 
«оборонительную» позицию;

• провести связь между общим (положениями Стандарта тренера) и частным 
(практикой тренера);

• предоставить обратную связь, основываясь на информации, полученной от тренера, 
убедившись в её достоверности;

• управлять процессом поиска/выявления барьеров/проблем в практике тренера;
• организовать свободную дискуссию по выявленным проблемам и лично принять 

участие в поиске решений;
• Содействовать внедрению принятых решений в практику тренера.

Опыт показывает, что даже умело построенного диалога, конструктивных рекомендаций, 
порой,   недостаточно для того, чтобы запустить механизм развития тренера, перевести 
его в режим саморазвития. Нужны инструменты, направляющие диалог, помогающие 
фиксировать ключевые моменты, заключения, решения, к которым приходит тренер.

Принимая во внимание закономерности обучения взрослых профессионалов, мы 
предприняли попытку создания такого  дидактического инструмента, позволяющего 
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приблизиться к поставленной цели, который  в итоговом варианте приял форму «маршрутной 
карты». Подобная «инструментальная» модернизация педагогических подходов согласуется 
с идеями развивающего обучения (В.В.Давыдов) и  учения об ориентировочных основах 
действий путём поддержки предметной познавательной деятельности (П.Я.Гальперин).

Таблица 1. Структура «маршрутной карты»
Направление 

стандарта  
тренера

3 сильных 
позиции в 
практике 

(по мнению 
тренера)

1 «точка 
роста»: почему 

важно этому 
научиться?

Как (стратегии, 
методы, 

приёмы) достичь 
желаемого 
результата?

Когда можно 
осуществить 

преобразования?

Планирование 1.
2.
3.

1.
1.
2.
3.

Контрольная дата

«Маршрутная карта»  разбивает область обсуждения на фокусы разделов стандарта и 
предоставляет тренеру возможность самостоятельного выбора по каждому из них успешных 
позиций (например - трёх) и  «точки роста» (хотя бы одной). Механизм управления 
саморазвитием «запускается» благодаря определению способов решения поставленных 
вопросов: Что? Почему? Зачем? Как? Когда?» Необходимость ответа на вопрос «когда?» 
переводит процесс решения поставленной задачи в краткосрочную, среднесрочную 
или долгосрочную перспективу. Логически последовательное решение самостоятельно 
определённых задач по «маршрутной карте» посредством диалога между экспертом и 
тренером позволяет не только улучшить навыки педагогической рефлексии, но и выявить 
с её помощью основные проблемы/вопросы, найти способы их решения, то есть прийти к 
новому знанию о своей практике.

«Маршрутная карта» вынуждает тренера по каждому пункту принимать самостоятельное 
решение, утверждение, которое несёт в себе также и эмоциональную нагрузку. Майкл 
Полани считает, «всякая искренняя констатация факта сопровождается чувством 
интеллектуального удовлетворения или стремлением достичь что - то, а также ощущением 
личной ответственности» [5, стр. 52]

Эффективность  использования «маршрутных карт» при анализе достигается благодаря 
совмещению в сознании  информации  разного качества: вербальной (описание) и 
невербальной (схемы, значки, рисунки). По утверждению В.Э. Штенберга [2], объединение 
в схеме смыслового компонента  в виде основных выводов (по стандартам) и логического 
компонента, организующего эти выводы в симантически связанную систему, поддерживает 
осуществление операций анализа и синтеза.  Подобная схематизация позволяет в сознании  
тренера упорядочить материальный мир (процесс обучения), перевести его в виртуальный, 
удобный для осмысления и  моделирования  вариант [3]. 

При заполнении «маршрутной карты» у тренера «включается» механизм 
межполушарного диалога, который осуществляет перекодирование сенсорных ощущений 
в слова, а слов - в акты сенсомоторики, что стимулирует как логическое, так и интуитивное 
мышление [4].

Использование «маршрутной карты»  в качестве инструмента анализа наблюдаемого 
тренинга/оценивания позволяет  определить  широту знаний и понимания тренера  не 
только в области содержания обучения и идей программы,  его  ценностей и убеждений, 
но также и в области знания  психологических и дидактических закономерностей обучения 
взрослых. Посредством правильно и своевременно поставленных вопросов эксперт имеет 
возможность реализовать идеи конструктивизма в развитии практики тренера.

Тренер в процессе обсуждения является «наблюдателем первого порядка»: он 
воспринял образовательный или оценочный процесс так, как он его увидел, понял в 
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реальной ситуации (ситуативная рефлексия).  Заполнение «маршрутной карты» поднимает 
его на ступень выше: вынуждает тренера как бы наблюдать за самим собой. Он в тоже 
время становится и «наблюдателем второго порядка».  Эта позиция обязывает тренера 
быть честным с самим собой, «не закрываться», а выполнять глубокий анализ всего 
комплекса выполненных действий, их результатов, сравнивать требования/ожидания 
с действительностью. Закономерный психологический «защитный механизм» в такой 
позиции удаляется посредством медленного продвижения, всестороннего рассмотрения 
вопросов, многократного возвращения к ним. Крис Аргирис и его соратник Дональд Шен 
назвали этот процесс «двойным циклом обучения». Именно такой способ обучения, по 
их мнению, может содействовать принятию новых обдуманных решений. Незаметно для 
самого себя тренер развивает умение воспринимать ситуации по - новому, абстрагироваться 
и справляться с ними. [1]

Обсуждение в рамках схемы «маршрутная карта» позволяет бережно относиться к 
личности  тренера, сохранять её индивидуальность, последовательно сопровождать в зону 
ближайщего развития,  не навязывая готовых мнений и решений.  Таким образом, тренер не 
испытывает внешнего давления, все решения принимает обдуманно и самостоятельно, что 
обеспечивает внутреннюю мотивацию на саморазвитие. 

Эксперт направляет мысль тренера вопросами, которые будут поддерживать его в 
выполнении всех видов рефлексии (ретроспективной, ситуативной и перспективной):

• Чего Вы ожидали, на что рассчитывали?
• Достигли ли ожидаемого результата, цели? На основании чего Вы это поняли?
• Что было предпринято? 
• Насколько Ваши действия были обоснованными?
• Что можно сделать ещё?
• В чём Вы видите причины, сущность, предпосылки возникшей проблемы?
• Какие ещё варианты решения проблемы Вы можете предложить?
• Что произойдёт, если Вы поступите таким образом?
• Почему для Вас это важно?
• Какие могут ожидать барьеры?
• Как поведут себя конкретные люди?

Ставить перед тренером хорошие вопросы, помогающие ему думать и принимать 
решения, - это признак профессионализма эксперта. Работа с использованием «маршрутной 
карты» помогает избегать «отклонений от темы», обеспечивает динамичность обсуждения, 
что весьма важно в условиях загруженности тренера и дефицита времени. 

После составления «маршрутной карты» при заполнении форм наблюдения тренинга 
и  развития практики  эксперт имеет возможность  сделать объективные заключения и дать 
тренеру обоснованные рекомендации.

«Маршрутные карты» для развития  практики   были нами использованы в работе с 34 
тренерами филиалов ЦПМ и «Орлеу» в Астане, Петропавловске, Кокшетау,  Кызылорде, 
Караганде, Алматы и Уральске на курсах разных программ, в группах с русским и казахским 
языком обучения (24/ 10). Во всех случаях,  тренеры не только смогли определить зону 
своей успешности, причины затруднений и механизмы их устранения, но и рассказать об 
этом в отчётах своих портфолио, тем самым  продемонстрировав проявление всех трёх 
ключевых критериев (знание и понимание (1), применение их на практике (2), рефлексию 
(3). [4, с 19]. Примерно две трети тренеров  в процессе составления «маршрутной карты» 
переживают состояние инсайта, а впоследствии творчески использовать этот инструмент 
для ситуаций поддержки практики учителей и руководителей общеобразовательных школ.  
М.Полани определяет такое состояние как «интеллектуальную самоотдачу, страстный 
вклад познающего» в своё обучение. Он уверен, что самой важной истиной  становится 
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неподдающееся формальному определению знание о самом себе. Уверенность в себе 
определяет готовность человека к отказу от рутинного, шаблонного образа действий.

Таким образом, использование «маршрутных карт» оказывает значительное влияние 
на развитие знаний и рефлексивных навыков тренера. «Маршрутная карта» позволяет 
упорядочить и направить сам акт познания, но она остаётся лишь инструментом, 
ориентиром. На всех этапах работы по «маршрутной карте» присутствует элемент оценки 
фактов реальной действительности, возможность соотнесения субъективного знания 
с объективными положениями стандарта. Важным является результат рефлексивного 
размышления, совместного обсуждения - определённые изменения в индивидуальной 
практике. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ:
1. Аргирис Крис. Как научить ученого. Одинарный и двойной цикл научения. 

Преодоление защитной позиции./ Управление знаниями. — М.: Альпина Бизнес 
Букс. 2006. — 208 с. (стр. 83–107)

2. Штейнберг В.Э., Манько Н.Н. Пространственный когнитивно - динамический 
инвариант ориентации человека в материальных и абстрактных (смыловых) 
пространствах// Прикладная психология и логопедия. - 2004.- №4. - С.3 - 9

3. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Обучающие технологии в 
профессиональной подготовке специалистов. - Барнаул: Изд - во Алт. Ун - та, 2004. 
- 232 с.

4. Колесова Л.Г. Использование анкеты «Освоение стандарта» в практике 
наставничества. Методические рекомендации. - Уральск. «ГҮЛІМ». 32 с. 

5. Полани М. Личностное знание. – М.: Прогресс, 1985.



90

VIII Международная научно-практическая конференция

27-28 октября 2016 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАРТЫ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА ПО ФОРМАТИВНОМУ 
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АҢДАТПА
Мақала тренердің жоспарлауында  интеллектуалдық карталардың жұмысының әртүрлі  

түрлерін қолдану мәселесіне арналған.Тренердің формативті жоспарлауы кезінде дәлелдеу 
портфолиосын дайындау, таныстыруда мұғалім оқу қызметінде де  интеллектуалды 
карталарды пайдаланудың  бірнеше түрлері ұсынылды.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу применении различных моделей работы интеллектуальных 

карт в планировании тренера. Предложено несколько вариантов моделей использования 
интеллектуальных карт при планировании формативного оценивания тренером подготовки 
портфолио доказательств, презентации и в учебной деятельности с учителями.

 
ABSTRACT

The article focuses on the use of different models use of smart cards operation  in the planning 
of the coach. Some variants use smart card models use are offered in planning the evidence portfolio 
of formative assessment training coach,  presentations and learning activities with teachers.

Тренеру приходится обрабатывать невероятно большие объемы информации, думать 
стратегически и придумывать новые решения при работе с учителями в связи с оптимизацией 
курсов Повышения квалификации педагогических работников по модифицированным 
образовательным программам.

Секрет успеха использования интеллектуальных карт в том, что используются 
возможности нашего головного мозга. Известно, что левое полушарие мозга отвечает за 
логические аспекты: речь, операции с последовательностями, линейным представлением 
информации, операции с перечнями, списками, числами. А правое отвечает за решение 
абстрактных задач: пространственную ориентацию, целостность восприятия, воображение, 
восприятие цвета и чувство ритма. При использовании ментальных карт мы задействуем 
творческие процессы, так как используем оба полушария мозга, весь потенциал.[1, стр.5]

Автором интеллектуальных карт считают британского писателя Тони Бьюзена, который 
утверждал, что на самом деле человек «сканирует» страницу целиком и нелинейно, поэтому 
использование подобного «сканирования» предоставляет возможность запоминать и 
обрабатывать большой объём информации. [1, стр.8]

Объект исследования: использование технологий интеллектуальных карт в 
планировании тренера формативной поддержки учителя при подготовке портфолио 
доказательств проведенной практики. 
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Методы исследования: наблюдение, теоретический анализ и обобщение. На 
этапе наблюдения, через интервью и беседы был проанализирован использование 
интеллектуальной карты в учебной деятельности тренера. В основном 60% тренеров 
используют его во время занятий для изучения теоретического материала, 40% - не 
используют вообще, хотя знают или слушали об эффективности интеллектуальных карт. 
Структурируя при помощи интеллектуальных карт свои планы на день, на неделю, на месяц, 
и тренер, и учитель будут управлять своим временем. Это удобно, чем перелистывать 
большое количество страниц своего ежедневного плана. Использование интеллект-карты 
тренерами - это один из способов для увеличения эффективности умственной деяятельности 
для упорядочивания свои мыслей и концентрации внимания на необходиомой информации. 
Для изучения о теоретических и практических аспектах составления интеллектуальных 
карт использовались материалы Тони Бьюзера и Барри Бьюзена, в частности их книга 
«Супермышление», которая является одной из самых популярных в мире. Так же интеллект 
–карта называют «ментальные карты» или карта ума. [1]

Было предложено несколько моделей использования интеллектуальных карт в учебном 
процессе. Каждая модель имеет свои особенности, что зависит от ситуации использования, 
форм работы, объема работы. Их может быть большое количество. Вместо линейной записи 
используется радиальная (это означает, что главная тема, на которое надо сфокусировать свое 
внимание, ставим на середину  листа); далее записываем только ключевые слова (ключевые 
слова - характерные слова по теме); ключевые слова  помещаются на ветвях, расходящихся 
от центральной темы; связи должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. 
Работа позволяет активизировать все каналы восприятия  (аудиальные, визуальные, 
кинестетические), формируя при этом нужные учителям интеллектуальные операции 
(сравнение, анализ, мышление по аналогии, различение, абстрагирование, достраивание 
материала и т.д.). Творческая работа дает учителям активизировать все мыслительные 
способности, но и при этом позволяет одинаково эффективно работать визуалам, аудиалам 
и кинестетикам. На подробной интеллектуальной карте все видно как на ладони и даже 
самая сложная задача распадается на простые и понятные шаги. [2], [3]

Предложенная первая модель, суть интеллектуальной карты заключался в следующем. 
Строится большая интеллектуальная карта для работы в дистанционном режиме, которая 
захватывает весь период практики учителей в школе. В данную карты входят все способы 
контроля и помощи, которые необходимо поддерживать учителя во время их написания 
своего портфолио и подготовки презентации. Каждая задача наглядно представлена в 
виде ветвей, интеллектуальной карты. Интеллект- карта – как опорная схема напоминает 
учителю о всех видах контроля во время дистанционной практики. 

При выполнении данной работы учителя на интеллектуальной карте отметили 
все виды поддержки тренера на дистанционном периоде: мобильная связь (звонки и 
программы WhatsApp), электронная почта (время отправки на формативное оценивание 
отчетов), индивидуальная работа (вопросы, возникающие в ходе подготовки), работа 
в регионе (возможность общения и поддержки друг друга учителей с одного региона), 
портал ЦПМ (время выхода на портал для ежедневного общения), взаимооценивание 
коллег (взаимопомощь друг другу в роли «Критического друга»). Отмечены были на карте 
первоочередные задачи. На конечном этапе интеллектуальная карта помогла тренеру 
контролировать и оказать поддержку учителям, а учителям своевременному написанию 
отчетов  и подготовки  презентации к сроку сдачи на формативное  и суммативное 
оценивание.

Следующая модель – это использование интеллектуальной карты на занятиях и при 
подготовке портфолио и презентации. Разработка интеллект-карты для каждого компонента 
оценивания: портфолио и презентации. Здесь создается интеллектуальная карта по 
предоставлению доказательств в соответствии с критериями. Где наглядно представлены 
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критерии и прописаны требования к предоставлению доказательств. Практика показала, что 
наглядность критериев портфолио и презентации на одной карте и их взаимосвязь, а  также 
плюс доказательства к каждому критерию помогает учителю не отступать от критериев при 
написании и подготовки презентации.

Третья модель для работы с интеллектуальными картами на занятиях является 
использование интеллектуальных карт в готовом виде или незаконченная карта, 
подготовленная для дальнейшего размышления над доказательствами для портфолио. В 
содержании интеллектуальной карты будут присутствовать вопросы, на которые должны 
ответить учителя по ходу подготовки отчета или презентации. Структура интеллектуальной 
карты строится следующим образом: в центре карты располагается главный вопрос, ответ 
на который покажет значимость изучения компонента оценивания. Интеллектуальная карта 
разбивается на главные ветви, где прописаны вопросы по определенному критерию. Главные 
ветви разбиваются на подветки, где прописаны уже вопросы по подбору доказательств к 
данному критерию. Отвечая на все вопросы  интеллектуальной карты у учителей сложится 
картина о правильности выбора доказательств портфолио (презентации). В результате 
учителя не только изучат критерии и доказательства по данному компоненту, но они увидят 
значимость доказательств. [4], [5].

Данная интеллектуальная карта поможет тренеру проверить знания учителя (глубину 
и точности понимания  критериев учителями). Можно также сделать карту с содержащей 
пропущенные элементы (предоставить не все критерий к конкретному отчету). Учителю 
потребуется вернуться к исходной информации, при этом более осмысленно, чем требуется 
для обычного воспроизведения. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что технология 
интеллект-карты позволяет активизировать мыслительную деятельность учителей, умение 
планировать свою деятельность, целостное видение ситуации, разбиение на основные 
этапы и подэтапы. Легко проставить приоритеты по важности. Легко корректировать. Легко 
отслеживать выполнение.

Первые выводы по исследовательской работе: во – первых представлена практическая 
значимость интеллектуальных карт использования во время занятий. Во – вторых 
интеллектуальные карты способствуют развитию мыслительных способностей учителей, 
их логического, аналитического и ассоциативного мышления.  В-третьих интеллектуальная 
карта прекрасно подходит для планирования, позволяет целостное видение ситуации. 
Постановка приоритетов по важности и срочности. Легко корректировать и отслеживать 
выполнение.

Результаты использования в планировании дистанционного периода методики 
интеллектуальной карты дали положительные результаты. Отзыв от тренера, которая 
применила в своей практике: «Опыт использования «интеллектуальной карты» для 
организации поддержки в подготовке портфолио слушателям курсов в дистанционный 
период обучения показал, что эффективность этого метода во-первых в организации 
школьной практики (учителя должны были к определенному сроку предоставить какой-то 
продукт, что их очень дисциплинировало), во-вторых, регулярная, плановая обратная связь 
позволяла им своевременно устранять недочеты в своих отчетах».
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АҢДАТПА 
Заманауи білім беру жүйесінің мәселелерінің бірі ересек адамдарды оқытуды, кәсіби 

маңызды қасиеттерінің бар/жоқ екендігін анықтауды және кәсіби құзыреттілігінің даму 
деңгейін бағалауды  қамтитын оның үздіксіздігін қамтамасыз етумен өзектілігі анықталады. 
Мақалада тікелей тестілеу арқылы бағалауға болатын педагогтің қасиеттері (ең бастысы, 
кәсіби маңызды білімі мен дағдыларының болуы) анықталады. Тестілеу материалдарын 
дайындау барысындағы мақсаттың қойылуы, оқыту және/немесе даму мақсаттарының 
тестілеу мақсаттары сәйкестендіру бойынша сұрақтар қарастырылады. Қандай да бір 
мақсатты жүзеге асыратын типтік тест тапсырмаларының үлгілері (көпжауапты таңдау, 
дұрыс реттілікті анықтау бойынша тапсырмалар, сәйкестікті анықтау тапсырмалары және 
т.б.) келтіріледі. Берілген үлгілердің негізіне Қазақстан Республикасының педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттырудағы деңгейлік курстар мазмұны алынды. 

АННОТАЦИЯ
Актуальность статьи обусловлена тем, что одной из проблем современных систем 

образования является обеспечение его непрерывности, включающее организацию 
обучения взрослых, определение наличия/отсутствия профессионально значимых качеств 
и оценивание уровня развития профессиональных компетенций. В статье определяются 
качества педагога, которые можно оценивать посредством тестирования (главным образом, 
наличие профессионально значимых знаний и навыков). Рассматриваются вопросы 
целеполагания при подготовке тестовых материалов, согласования целей обучения и/
или развития с целями тестирования. Приводятся примеры типов тестовых заданий, 
реализующих те или иные цели (задания множественного выбора, задания на определение 
правильной последовательности, задания на установление соответствия и т.д.). В основе 
примеров лежит содержание Программ повышения квалификации педагогических 
работников Республики Казахстан.

 
ABSTRACT

The relevance of the work is based on the fact that one of the problems of modern educational 
system is to ensure its continuity, which includes adult education organization, determination of 
professionally significant qualities presence or absence and evaluation of the level of professional 
competencies development. The work determines teacher qualities, which can be assessed by 
testing (primarily, the presence of professionally significant knowledge and skills). The issues of 
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goal setting in test materials development, coordination of learning objectives with test purposes 
are presented. The examples of test items` types addressing different purposes (multiple-choice, 
determining the correct sequence, establishing compliance, etc.) are given. The examples are 
based on the content of training programs for teaching staff of the Republic of Kazakhstan within 
the leveled courses. 

Актуальность работы обусловлена тем, что одной из проблем современных систем 
образования является обеспечение его непрерывности, включающее обучение взрослых, 
определение наличия/отсутствия профессионально значимых качеств и оценивание уровня 
развития профессиональных компетенций. Одним из широко используемых инструментов 
является тестирование, которое применяется в рамках аттестации, во время курсов 
повышения квалификации и в других ситуациях оценивания профессионального уровня 
специалистов разных сфер деятельности. При этом вопрос о том, насколько эффективен 
тестовый инструмент оценивания профессиональных качеств является предметом научных 
дискуссий.

Цель исследования: определение условий и механизмов объективного оценивания 
профессиональных и профессионально значимых личностных качеств педагогических 
работников посредством тестирования. Новизна исследования заключается в попытке 
сделать выводы о наличии/отсутствии определённых профессионально значимых качеств на 
основе не только содержания тестирования, но и наблюдения за протеканием его процедур.

Автор статьи лично участвовала в организации более 20 квалификационных экзаменов 
для учителей, обучавшихся по Программам повышения квалификации педагогических 
работников Республики Казахстан на уровневых курсах, Программам «Эффективное 
обучение», «Лидерство учителя в школе», «Лидерство учителя в педагогическом 
сообществе» и около 10 процедур тестирования учителей, обучавшихся по обновлённым 
программам.  Данный опыт позволил сделать выводы, что в процессе тестирования 
можно отслеживать не только наличие или отсутствие определённых знаний, но и другие 
качества. Основным методом исследования являлось наблюдения, анализ результатов 
которого стал основанием для определённых выводов. Кроме того, использовался анализ 
психометрических характеристик тестовых заданий, выполняемых обучающимися на 
курсах повышения квалификации педагогических работников во время итоговых процедур 
тестирования.

Участвующим в организации тестирования педагогических работников экспертам 
прежде всего необходимо осмыслить ответ на вопрос «Что измеряем и зачем»? Определению, 
классификации, интерпретации, инструментам оценивания профессиональных и 
профессионально значимых личностных качеств педагогов посвящены работы многих 
зарубежных и казахстанских исследователей [1, с.119-139; 2,44-46]. Наша версия 
основывается на «Я-концепции» Карла Роджерса [3, с.20]. Были выделены качества, наличие 
которых, предположительно, могло проявиться во время процедур тестирования.

Когнитивные: знание и понимание; анализ, синтез, критическое оценивание 
информации; способность учиться в течение всей жизни, восприимчивость к новым идеям 
и интерпретациям.

Социальные: способность работать самостоятельно и в сотрудничестве; самоорганизация, 
саморегуляция, умение адаптироваться в той или иной ситуации; способность принимать 
решения, в том числе нестандартные.

Аффективные: эмоциональная стабильность; стрессоустойчивость; способность к 
эмпатии.

Основной официальной целью тестирования является оценивание качества процессов 
преподавания и обучения на курсах повышения квалификации, иначе - оценивание 
образовательных результатов. Содержание тестовых заданий определяется содержанием 
обучение и ограничивается учебными материалами, изложенными в соответствующем 
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той или иной Программе «Руководстве для учителя». Цели оценивания согласовываются с 
целями обучения, благодаря чему посредством тестирования определяется качество знаний 
и понимания обучающимися элементов содержания, анализ результатов тестирования 
предполагает совершенствованию процессов преподавания и обучения.

Цель каждого задания направлена на определение факта усвоения/не усвоения 
информации относительно конкретных элементов содержания, так называемых 
дидактических единиц. Если тестовые задания условно объединить в 3 группы, можно 
выделить задания, направленные на:

- знание терминов, понятий, фактов, теорий – для этой цели обычно используются 
задания множественного выбора;

- знание процессов и процедур – оптимальны для реализации этой цели задания 
на определение правильной последовательности (например, алгоритм действий или 
мыслительных операций);

- определение наличия готовности применять новые идеи в практике.
В независимом оценивании образовательных результатов заинтересованы, в первую 

очередь, центры обучения в целом и тренеры в частности, так как именно оно позволяет 
увидеть разницу между тем, «Чему я учу?» и тем, «Чему учатся учителя?». Анализ 
психометрических характеристик отдельных тестовых заданий показал, что элементарные 
для тренеров и экспертов задания, могут вызывать затруднения у многих учителей. Например, 
выяснилось, что учителя, обучавшиеся по программе первого уровня (аналогичной 
программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе) затрудняются в выборе 
правильного ответа в заданиях по метафорам Шульмана «голова», «рука», «сердце», в то 
время, как с такими заданиями легко справляются учителя, обучавшиеся по программам 
третьего уровня/»Эффективное обучение».

Анализ источников, показал, что в ряде стран отсутствует опыт тестирования учителей. 
Наиболее системно тестирование педагогических работников осуществляется в США. 
Согласно материалам Службы тестирования образования ETS (США), представленных 
на сайте, используются тесты базовых навыков, тесты знаний содержания, тесты 
профессиональных знаний.  Среди примеров тестовых заданий, предлагаемых на сайте ETS, 
есть вполне вписывающиеся в контент курсов повышения квалификации по перечисленным 
Программам (пример 1).

Пример 1. Учитель представляет учащимся этот сценарий и просит класс обсудить 
этические основы ситуации.

Боб просит у своей мамы 40 долларов на поездку. Мама говорит ему, что если он внесет 
свои 20 долларов, она добавит еще 20. За неделю до поездки Боб просит маму дать ему 30 
долларов, потому что ему удалось накопить только 10. Она дает ему 30 долларов. Позже 
Боб говорит своей сестре, что у него в действительности было 20 долларов, но он сказал 
неправду, чтобы оставить деньги на карманные расходы. Что следует сделать сестре Боба?

Согласно Кохлбергу, учащийся, соответствующий ступени 4, скажет, что сестре 
следует

А) договориться с Бобом, что если он в будущем не будет рассказывать сестре свои 
секреты, она не скажет маме
В) рассказать маме, потому что ее также могут наказать, если все станет известно
С) заставить Боба рассказать все маме, потому что он поступил неправильно, и говорить 
неправду нельзя
D) уговорить Боба признаться, потому что он должен отвечать за свои поступки [4].
Данное задание, на наш взгляд, является демонстрацией преодоления знание центризма 

при тестировании на основе ставших классическими заданий множественного выбора.
Желание оценивать не столько знания, сколько понимание и готовность к применению 

современных педагогических идей на практике обусловило использование во время 
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тестирования по перечисленным программам повышения квалификации тестовых заданий, 
основанных на педагогических ситуациях.

Пример 2. После урока учитель S. размышляет, почему он внёс именно эти коррективы 
в первоначально составленный план. Приведённый пример является иллюстрацией 

A) исследования урока
B) исследования в действии
C) рефлексии в действии
D) среднесрочного планирования
E) формативного оценивания

Пример 3. Молодой учитель N. хорошо знает теорию личности, что помогает ему 
составить представление о каждом ученике. Согласно теории Шульмана, приведённый 
пример является проявлением компонента 

A) Методы и подходы в обучении
B) Образ мышления
C) Профессиональное понимание
D) Профессионально-нравственная целостность
E) Практические навыки преподавания

Пример 4. Ученик А. планирует закончить школу с отличием и поступить в престижный 
технический вуз. Данный пример иллюстрирует характеристику одарённых и талантливых 
учеников (по Макэлпайну и Риду)

A) креативного мышления
B) мотивации к обучению
C) общественного лидерства
D) самостоятельности
E) технической изобретательности

Пример 5. Группа из трёх учителей запланировали Исследование урока. Один из них 
провёл урок, двое других наблюдали и вели записи. Затем состоялось совместное обсуждение 
и анализ. Что последует далее?

A) проведение исследования урока другой группой
B) подготовка плана сетевого сообщества
C) подготовка рекомендаций ученикам
D) постановка цели следующего урока
E) проведение исследования на базе всей школы [5, с.104, 149].

Задания, предложенные в качестве примеров (примеры 2-5), основываются на 
содержании Руководств для учителя по перечисленным Программам повышения 
квалификации педагогических работников, но не имеют отношения к базе тестовых заданий 
ЦПИ. Вместе с тем, опыт использования подобных заданий имел место. Психометрический 
анализ результатов тестирования показал, что с такими заданиями не справляются 80-
90% обучающихся, что в свою очередь, позволяет предположить, что при подготовке 
к тестированию обучающиеся в большей степени ориентированы на механическое 
запоминание, чем на осмысление содержания Руководств.

Проявления профессионально значимых качеств, обучающихся во время процедур 
тестирования, отслеживались посредством наблюдений. Результаты наблюдений за 
процедурами тестирования в целом и поведением обучающихся во время тестирования 
обобщены в приведённой ниже таблице (таблица 1). 
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Таблица 1. Проявление профессионально значимых качеств, обучающихся когнитивной, 
социальной, аффективной сфер личности во время тестирования

Навыки Наличие навыков Отсутствие навыков
•	 Когнитивные
Знание и понимание Учитель выполняет задания, 

формулировки которых полностью 
совпадают с фрагментами текста 
Руководства и содержащие 
переформулированные фразы

Количество баллов учителя не 
достигает порогового уровня

анализ, синтез, 
критическое 
оценивание 
информации

Учитель выполняет задания не 
только основанные на механическом 
запоминании информации, но и 
требующие определённых логических 
рассуждений

Учитель легко выполняет только 
те задания, которые точно 
повторяют фразы из Руководства, 
затрудняется при выполнении 
заданий с изменёнными 
формулировками

способность учиться 
в течение всей жизни, 
восприимчивость 
к новым идеям и 
интерпретациям

Учитель идёт в ногу со временем, 
овладевает необходимыми навыками 
(например, ИКТ при онлайн 
тестировании), справляется с 
заданиями, в основе которых лежат 
новые идеи и интерпретации вне 
зависимости от принадлежности к 
возрастной категории

Во время подготовки к 
тестированию учитель говорят, что 
ничего нового в идеях изучаемой 
Программы нет. Объясняет свои 
сложности подготовки к экзамену 
и/или неудачные результаты 
тестирования возрастом

•	 Социальные
способность работать 
в сотрудничестве и 
самостоятельно

Учитель работает в сотрудничестве 
с коллегами на этапе подготовки 
и самостоятельно во время 
тестирования

Во время тестирования учитель 
чувствует себя неуверенно, 
пытается воспользоваться 
подсказками коллег

самоорганизация, 
саморегуляция, умение 
адаптироваться в той 
или иной ситуации

Учитель рационально планирует 
подготовку к тестированию на 
первом аудиторном, дистанционном 
и втором аудиторном этапах. Во 
время тестирования управляет своим 
временем, завершает тестирование в 
рамках установленного времени

Жалуется, что на подготовку 
к тестированию не хватило 
времени. Во время тестирования 
не успевает перенести ответы в 
лист ответов за установленное 
время (например, 90 минут КЭ)

способность 
принимать решения, 
в том числе 
нестандартные

В случае, когда учитель понимает, что 
ответ на задание не является для него 
явным, самостоятельно определяется 
с решением, используя дополнитель-
ные внутренние ресурсы – знания по 
смежным темам, логику

Столкнувшись с заданием, для 
выполнения которого не хватает 
его знаний, начинает паниковать, 
беспокоить других испытуемых

•	 Аффективные 
эмоциональная 
стабильность, 
стрессоустойчивость

Учитель сохраняет психологическое 
равновесие во время подготовки и 
участия в тестировании

Демонстрирует нервозность, что 
часто приводит к ошибкам во 
время переноса ответов из книжки-
вопросника в лист ответов. Иногда 
проявляет крайние её выражения 
– повышение артериального 
давления, нервный срыв

способность к эмпатии Учитель говорит, что участие в 
тестировании помогает лучше 
понимать учеников

Учитель проявляет негативное 
отношение к тестированию, 
считает, что коллеги имеют такое 
же мнение, но не озвучивают его

Учитывая, что основная цель тестирования – оценивание образовательных результатов, 
выражающихся в качестве знаний, итоговые выводы касаются, во-первых, когнитивной 
составляющей личности:
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• подготовка к тестированию ориентирована на механическое запоминание текста 
Руководства, а не на уровень понимания и готовности к применению идей Программ;

• учителя, обучающиеся по Программе «Лидерство учителя в педагогическом 
сообществе» в меньшей степени, акцентируют внимание на входящее отдельными 
разделами содержание Программ «Лидерство учителя в школе» и «Лидерство 
учителя в педагогическом сообществе»;

Во-вторых, на наш взгляд, возможна выработка общих рекомендаций центрам обучения 
и/или педагогическим коллективам, органам управления структурными подразделениями 
системы образования, касающихся констатации степени проявления социальных и 
аффективных качеств обучающихся на курсах повышения квалификации педагогических 
работников.

Кроме того, участие в тестировании обучающихся педагогических работников помогает 
осмыслить, какие именно профессионально значимые качества необходимо в себе развивать 
каждому из них.
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КАЗАХСТАН
Түйін сөздер: инклюзивті білім беру, ерекше қажеттіліктері бар балалар
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АҢДАТПА
Осы мақалада жалпы білім беру сыныптарына/мектептеріне ерекше қажеттіліктері 

бар балаларды енгізуге қатысты Қазақстандағы мектеп мұғалімдерін алаңдататын 
педагогикалық қызметтің негізгі аспектілері зерттеледі. Осы зерттеудің нәтижелері 
көрсеткендей, жалпы білім беру жүйесінде ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды 
оқытуға қатысты мұғалімдердің алаңдаушылық деңгейлері біршама жоғары болып келеді. 
Қазақстан мұғалімдерін ресурстардың жеткіліксіздігі көп алаңдатса, жұмыс жүктемесінің 
артуы оларды онша көп алаңдатпайды. Бірнеше айнымалы шамалар бойынша жүрізілген 
корреляциялық талдау инклюзивті білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға жалпы 
білім беретін мектептердің мұғалімдерін тарту арқылы олардың алаңдаушылық деңгейін 
төмендетуге болатынын көрсетті.

АННОТАЦИЯ
В данной статье изучаются ключевые аспекты педагогической деятельности, 

вызывающие беспокойство учителей казахстанских школ в отношении включения детей 
с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные классы/школы. 
Результаты текущего исследования свидетельствуют об относительно высокой степени 
беспрокойства учителей по отношению к включению учащихся с особыми потребностями в 
систему общего образования. В то время как недостаточность ресурсообеспечения вызывает 
наибольшую обеспокоенность казахстанских педагогов, возможное увеличение рабочей 
нагрузки беспокоит учителей сравнительно меньше. Проведенный корреляционный 
анализ по нескольким переменным показал, что большая вовлеченность учителей 
общеобразовательных школ в реализацию программ инклюзивного образования может 
способствовать снижению уровня их обеспокоенности.

ABSTRACT
The current paper examines key aspects of teaching that concern Kazakhstani school teachers 

in relation to inclusion of children with special educational needs in mainstream classes / schools. 
The outcomes of the present study have indicated a relatively high level of teachers’ concerns in 
relation to the inclusion of students with special needs into mainstream education. features of the 
conceptualization of inclusive education in educational policies, scholarly literature, as well as in 
the pedagogical community of Kazakhstan. While the lack of school resources is a major concern 
of Kazakhstani teachers, educators are comparatively less concerned about a possible increase 
in their workload. The correlational analysis in several variables has suggested that the greater 
involvement of secondary school teachers in the implementation of inclusive education programs 
would help to reduce their level of concern.
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1. Введение. Пункт назначения текущих образовательных реформ в Казахстане – 2020 
год – предполагает достижение успешной реализации программ инклюзивного образования 
за счет значительного увеличения доли так называемых инклюзивных школ [1]. Несмотря 
на определенные продвижения, включая достижение количественных целевых индикаторов 
развития инклюзивного образования, скорость движения к пункту назначения считается 
относительно низкой [2]. Обзор отечественной и зарубежной литературы показывает, 
что ключевым сдерживающим фактором может являться неготовность учителей к работе 
с детьми, имеющими трудности в обучении различного характера [3]. Тем временем, 
в казахстанской литературе изучение вопросов готовности педагогов ограничивается 
признанием низкого уровня подготовленности к работе в условиях инклюзивного класса 
[4, 5, 6]. Однако мнения и взгляды самих практиков, от которых зависит эффективность 
реализации реформ непосредственно на местах, остаются за прелами фокуса большинства 
исследований. 

В этой связи, целью настоящей работы является изучение ключевых аспектов 
педагогической деятельности, вызывающих беспокойство учителей казахстанских 
школ в отношении включения детей с особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательные классы/школы. Представленные результаты исследования являются 
частью научного проекта «Разработка стратегических направлений реформирования 
образования в Республике Казахстан на 2015-2020 гг.»1. 

2. Методология исследования. Эмпирические данные исследования были получены 
посредством проведенного опроса среди 450 учителей 15 школ двух регионов страны. Для 
изучения беспокойств педагогов в отношении включения детей с особыми потребностями 
в систему общего образования была использована Шкала определения беспокойств 
учителей в отношении инклюзивного образования (CIES) [7]. CIES измеряет степень 
обеспокоенности респондентов касательно практических аспектов включения детей 
с особыми потребностями. Например, «У меня нет определенных знаний и навыков, 
необходимых для обучения учащихся с ограниченными возможностями». Каждый из 
21 пункта предполагает ответы по 4-балльной Шкале Лайкерта в пределах от 4 (крайне 
обеспокоен) до 1 (не обеспокоен вообще). Общий балл по CIES лежит в диапазоне от 21 
до 84. Более высокое значение указывает на большую обеспокоенность респондента о 
своей способности реализовывать программы инклюзивного образования. Коэффициент 
надежности α в текущем исследовании равен 0,92, что соответствует предыдущему 
показателю по данным предварительного тестирования (α=0,91) [7]. 

3. Результаты исследования. Анализ результатов количественного опроса показал, 
что включение детей с особыми потребностями в условия общего образования вызывает 
обеспокоенность учителей казахстанских школ. Среднее значение уровня обеспокоенности 
среди опрошенных педагогов равен 2,6 из 4. Важно заметить, что обеспокоенность учителей 
вызвана разными аспектами педагогической деятельности в разной степени. Результаты 
СIES демонстрирует детальную картину по каждой из категорий (Таблица 1).

Таблица 1. Описательная статистика уровня обеспокоенности учителей
Беспокойства, связанные 

с такими факторами, как:
Среднее значение Среднеквадратичное 

отклонение

Ресурсы 2,78 0,73
Принятие детей с особыми потребностями 2,50 0,62
Академические стандарты школы 2,64 0,75
Рабочая нагрузка 2,38 0,72

1  Научный проект, реализуемый в Высшей школе образования Назарбаев Университета с 2013 года.
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Как видно из Таблицы 1, наибольшее беспокойство педагогов связано с финансовыми/
материальными ресурсами школы. Кроме того, учителя обеспокоены тем, что необходимость 
работы в условиях инклюзивности может привести к снижению общих академических 
стандартов/показателей школы. При этом учителя меньше обеспокоены принятием детей с 
особыми потребностями школьным сообществом. Возможное увеличение рабочей нагрузки 
беспокоит учителей меньше всего. Показатели среднеквадратичного отклонения по всем 
категориям считаются допустимыми и свидетельствуют о наличии согласованности между 
ответами респондентов.

Проведение опроса в регионах с относительно низким и высоким показателями 
охвата детей с особыми потребностями инклюзивным образованием позволило сравнить 
полученные результаты по данной переменной (Таблица 2). Сравнение количественных 
данных показало, что относительно более высокий уровень беспокойства учителей 
характерен для региона с низким показателем охвата детей инклюзивным образованием. 

Таблица 2. Уровень обеспокоенности учителей по регионам

Регион Ресурсы
Принятие детей 

с особыми 
потребностями

Академические 
стандарты 

школы
Рабочая 
нагрузка

1      Среднее значение
Ср. кв. отклонение

2,72
0,79

2,32
0,57

2,50
0,75

2,26
0,73

2      Среднее значение
Ср. кв. отклонение

2,84
0,65

2,71
0,61

2,80
0,73

2,53
0,68

1 – Регион с сравнительно высоким охватом детей с особыми потребностями 
2 – Регион с сравнительно низким охватом детей с особыми потребностями

Аналогичный сравнительный анализ, проведенный по возрастным категориям не показал 
существенных различий между учителями общего образования. Однако обеспокоенность 
педагогов отличается в зависимости от наличия либо отсутствия предыдущего опыта 
работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Коэффициент 
корреляции Пирсона (-0,246) свидетельствует о значимости взаимосвязи между наличием/
отсутствием опыта работы во включении учащихся с особыми потребностями и уровнем 
обеспокоенности учителей (см. Таблица 3).

Таблица 3. Корреляционный анализ

Обеспокоенность Опыт работы с детьми с 
особыми потребностями

Обеспокоенность Корреляция Пирсона 1 -.246**
Опыт работы с детьми с 
особыми потребностями

Корреляция Пирсона -.246** 1

**. Корреляция значительна на уровне 0.01 (односторонне ограниченный).

Как следует из Таблицы 3, корреляция Пирсона отрицательна, то есть уровень 
обеспокоенности значительно ниже у тех учителей, которые имеют опыт работы по 
включению детей с особыми потребностями в условия общего образования. Таким образом, 
можно предположить, что большая вовлеченность учителей общеобразовательных школ в 
реализацию программ инклюзивного образования будет способствовать снижению уровня 
их обеспокоенности.

4. Заключение. Существенным барьером к практической реализации инклюзивного 
образования может стать недостаточность материальных ресурсов школ, вызывающая 
наибольшую обеспокоенность казахстанских учителей. Потребность в большем 
ресурсообеспечении инклюзивного образования за счет расширенного государственного 
бюджета была также идентифицирована по результатам качественных интервью (часть 
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исследования, непредставленная в текущей работе) многими респондентами: почти все 
директора школ и учителя определили имеющиеся ресурсы школ ограниченными.

Кроме того, для успешной реализации инклюзивного образования важно пересмотреть 
текущие академические стандарты и соответствующую политику, поскольку учителя 
обеспокоены тем, что реализация инклюзивного образования может негативно отразиться 
на академических стандартах. Важно заметить, что в целом казахстанские учителя меньше 
всего обеспокоены увеличением рабочей нагрузкой в следствие реализации программ 
инклюзивного образования, хотя нельзя полагать, что дополнительная нагрузка не 
беспокоит педагогов вообще. Это свидетельствует о готовности учителей к изменениям, 
связанным с включением детей с особыми потребностями, со своей стороны. Однако, по 
мнению педагогов, существует ряд вопросов, требующих решений на государственном и 
местном уровнях.
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АҢДАТПА

Қазіргі заманауи білім беру жүйесі әлемдік жаһандану процесінің тұрақты қысымында 
болып келеді. Осыған байланысты, жастар даярлауда орталық элементі ретінде этникалық 
және тұлғааралық қарым-қатынастың арасындағы негізін жаһандық дағдылар алады, сондай-
ақ жаһандану процесінде кәсіби стандартты бейімді қарым-қатынас болып отыр. Жаһандық 
дағдылар халықаралық қарым – қатынас негізінде жаһандану процесінің қарқынды даму 
үстінде дамып, ол қарым–қатынасқа кедергі ретінде тұратын барлық жағдайларды жояды, 
немесе жаңа деңгейге ауыстырады. Білім әлемнің халықаралық стандарттарға кәсіптік 
білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру арқылы оқу-әдістемелік ресурстарды жаңа кең 
түсіндіруді іздейді. Жаңа жаһандық стандарттар қағидаты бойынша әзірленуде ең негізгі 
құзыреті қамтиды, ол: «Жаһандық ойланып, нақты әрекет жаса». Осыған байланысты, 
жоғары оқу орындарын мекемелері түлектеріне, жаңа жаһандық ынтымақтастық ерекшелік 
талаптарына сай, сондай-ақ белгіленген негіздер мен стандарттарының әзірленуін және 
берілуін талап етуді қамтиды. Сол себепті, мақалада Астана қаласы студенттерінің жаһандық 
дағдыларына иелігін қарастырады. 

АННОТАЦИЯ
Современное образование находится под постоянным давлением процесса мировой 

глобализации. В связи с этим центральным элементом в обучении молодежи становятся 
глобальные навыки, которые стирают границы между межэтническими и межличностными 
отношениями, а так же становятся профессиональным эталоном адаптивных отношений 
в процессе глобализации. Образование находится в поиске более широкого толкования 
революционизирования ресурсов обучения, через повышение эффективности системы 
профессионального образования в международных стандартах мира. Новые мировые 
стандарты включают в себя широкие ключевые компетенции, развиваемые по принципу 
«Думай глобально, действуй локально». В связи с этим к выпускникам высших учебных 
заведений предъявляются особые, новые требования, глобального взаимодействия вне 
устоявшихся рамок и стандартов. По этой причине, в статье рассматриваются владение 
глобальными навыками студентов города Астана. 

ABSTRACT
Modern education is under constant pressure of the process of world globalization. In this 

connection, a central element in the training of young people are becoming global skills that blur 
the boundaries between ethnic and interpersonal relationships, as well as becoming a professional 
standard adaptive relationships in the process of globalization. Education is looking for a broader 
interpretation of revolutionizing teaching resources through improving the efficiency of the 
vocational education system in international standards of the world. New global standards include 
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extensive core competencies being developed on the principle of «Think globally, act locally». 
In this regard, the graduates of higher educational institutions are special, new demands global 
cooperation is well-established framework and standards. In connection with the new trends of 
globalization in the article discusses ownership of global skills Astana students.

В современном мире, где не важны ни расстояния, ни государственные границы 
сформированная на знаниях XXI века глобальная экономика, заставляет университеты 
искать нетрадиционные, но адекватные внешним условиям модели функционирования.  

Тенденции развития информационной цивилизации, а так же потребности современного 
общества, связанные с его модернизацией и постепенной интеграцией в единое мировое 
сообщество представляют новые возросшие требования к выпускникам высших учебных 
заведений. Глобализация, экономическая конкуренция, развитие передовых технологий и 
инноваций, расширяющийся объем информации диктуют возрастающую роль постоянного 
развития гибких практико-ориентированных навыков и профессионально-личностных 
качеств, для развития способностей ориентации в мировом сообществе глобального 
функционирования. 

Ориентироваться в стремительно меняющемся мире становится крайне сложно. Один из 
докладов RAND начинается так: «Изменения происходят везде и повсеместно. Примем это 
за константу». Вопросы ориентировки занимают все больше и больше места в деятельности 
лиц, принимающих решения, поскольку от этого зависит устойчивость их деятельности [1] 
и развития мирового сообщества в целом. Будущее меняющегося мира в информационном 
потоке зависит не только от глобализации финансового и социального пространства, но 
и от возрастных особенностей, будущее цивилизации в руках нынешних учеников наших 
учебных заведений. Оценка угроз и возможностей, которые, все больше, приходят из более 
широких контекстов, ориентированных на глобальные ценности современности вносит 
требования корректировки отношения не только к обучению, но и к пониманию факторов 
влияния общества на социальную среду и экономические проекты отражающие настоящие, 
открывающееся будущее, а так же отражение в них к прошлому. 

Казахстан как молодая, развивающаяся страна представляет собой перспективную 
базу для вложения ресурсов и инвестиций. Ключевым фактором привлекательности для 
инвесторов стала социальная и политическая стабильность, развитие торгово-экономических 
и интеграционных процессов, ориентация на развитие экономических составляющих за 
счет межнационального и межгосударственного взаимодействия на всех уровнях. Согласно 
данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан, количество зарегистрированных и действующих иностранных 
компаний в Казахстане достигло 32 680 из стран дальнего и ближнего зарубежья [2]. 

Появление новых инвесторов расширяет ассортимент на казахстанском рынке и создает 
новые рабочие места, которые требуют от специалистов не только специальных знаний, но 
и более широких ключевых компетенций, развиваемых по принципу «Думай глобально, 
действуй локально», что включает в себя [3]:

• Умение оценивать различия в культурах;
• Способность понимать и учитывать различные точки зрения;
• Умение критически мыслить и сопоставлять факты;
• Способность решать самые разные задачи;
• Умение действовать в условиях неопределенности;
• Понимание глобальных проблем и вызовов.

Ключевые компетенции инвесторов ставят перед выпускниками вузов передовые 
задачи, решение которых должно основываться на глобальных навыках взаимодействия 



106

VIII Международная научно-практическая конференция

27-28 октября 2016 г.

в условиях всемирной конкуренции. Данные задачи привили к общей ориентации на 
рыночную модель экономического развития страны. Были выбранные новые стандарты 
обучения основанные на зарубежном опыте, в соответствии с которыми прошла система по 
реформированию современного образования в Казахстане. Анализ и оценка дальнейшего 
развития привили к новым подходам, повышающим эффективность реформ системы 
образования сформированных на национальной стратегии развития высшей школы и 
стратегии «Казахстан-2050». В соответствии с приводящимися реформами, внедрены 
новые механизмы работы с обучающимися в высших учебных заведениях, которые должны 
увеличить показатели трудоустройства и самореализации студентов как на территории 
республики, так и за ее пределами.

В связи с этим разрабатываемые, внедряемые и в месте, с тем модернизированные 
подходы к обучению стремятся воспитать в будущих специалистах способность мыслить 
глобально. Больше уделяя внимания стратегиям работы в двадцать первом веке. 

Наше внимание, в изучении глобальных навыков было направленно на глобальное 
мышление, востребованное во всех международных компаниях и новых проектах работы 
в условиях глобализации и межкультурного взаимодействия. Глобальное мышления 
включает новое, глобальное, видение проблем, а также предполагает новые аналитические 
навыки и способность пользоваться новыми стратегическими концепциями и основывается 
на глобальных навыках субъекта взаимодействия в ситуациях связанных с межличностными 
и международными коммуникациями в ситуациях совместной работы и жизни [4].

В связи с этим, наше, исследования состояло из трех этапов:
• провести опрос работодателей о влиянии среднего балла диплома о высшем 

образовании (далее диплом) на решение приема на работу. 
• создание инструментария для измерения глобальных навыков у студентов выпускных 

курсов бакалавриата и магистратуры;
• измерить глобальные навыки у студентов выпускных курсов бакалавриата и 

магистратуры города Астана;

Для участия в опросе работодателей были выбраны руководители или представители 
ответственные за прием на работу выпускников ВУЗов, в международных организациях на 
территории республики Казахстан с представительством в городе Астана.

Опрос работодателей состоял из 10 вопросов, в котором работодателям было 
предложено ответить на вопросы о влиянии среднего балла диплома на решение принятия 
на работу и дополнительных навыках, на которые обращают внимание работодатели 
вовремя собеседовании или в резюме кандидата на вакантную должность. По результатам 
опроса были выявлены основные направления в выборе кандидата на занятие вакантной 
должности: 

1. Средний балл диплома выпускника не влияет на решение принятия его на вакантную 
должность, но приветствуется высокий балл;

2. Особое внимание работодателей вызывают навыки выпускников в принятии 
уникальных решений в нестандартных ситуациях в работе, а так же в повседневном 
взаимодействии. Навыки, озвученные работодателями, в международных организациях 
непосредственно относятся к глобальным компетенциям, востребованным не только на 
территории республики или международных организациях, но и повсеместно в экономическо 
нестабильном мире. 

Основываясь на проведенном опросе и списке глобальных компетенций двенадцати 
ведущих работодателей мира, в совокупности, ежегодно принимающих на работу более 3500 
выпускников наш выбор пал на основные навыки освещенные работодателями и мировыми 
экспертами в вопросах исследования продуктивного построения трудовой деятельности в 
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процессе глобализации мировой экономики. Список глобальных компетенций, основанный 
на глобальных навыках мирового значения, в порядке их значимости, по каждому навыку, 
состоит 10 пунктов. 

Согласно этим предположениям был проведен опрос, в опросе участвовали 400 
студентов и магистрантов выпускных курсов высших учебных заведений города Астаны. 
Возраст респондентов варьировался от 20 до 25 лет.

По результатам исследования были выявлены следующие результаты:

Таблица 1. Показатели глобальные навыки студентов выпускных курсов  г. Астаны
Умение 

оценивать 
различия в 
культурах

Способность 
понимать и 
учитывать 
различные 

точки зрения

Умение 
критически 
мыслить и 

сопоставлять 
факты

Способность 
решать 

неожиданные 
задачи

Умение 
действовать 
в условиях 

неопределенности

Понимание 
глобальных 
проблем и 
вызовов

80% 63% 52% 43% 58% 82%
 

По полученным результатам опроса уровень компетенций в построении и использовании 
глобальных навыков у студентов выпускных курсов университетов г. Астаны, в общих 
показателях, на среднем уровне, что может являться хорошей основой для трудоустройства. 

Но, по результатам исследования трудоустройства выпускников, одного из вузов г. 
Астаны, были получены показатели, которые говорят о заметном спаде трудоустройства 
в международных компаниях, после большого скачка. Данные показатели служат первым 
предупреждением для высших учебных заведений о качестве образовательных услуг в 
новых потребностях глобального мира, так как международные компании являются активно 
развивающийся пластом экономического развития государства в глобальной системе 
взаимодействия. 

Таблица 2. Трудоустройство выпускников по данным ведущего ВУЗа г. Астана 
№ Место трудоустройства 2013 2014 2015
1 Государственная служба 112 человек 113 человек 108 человек
2 Национальные компании 75 человек 69 человек 60 человек
3 Международные организации 32 человек 54 человек 13 человек

 
Таким образом, по результатам анализа проведенного исследования обучение в 

системе Казахстанского образования находится на начальном этапе формирования 
компетентности в структуре мирового экономического взаимодействия. В связи с этим 
реализация поставленных целей президентом страны требует особого внимания в новых 
образовательных процессах и проектах.

Для достижения этих задач необходима национальная законодательная и нормативная 
гибкость, которая ведет к автономности принятия решений и развития ответственности 
университетов перед обществом, преподавателей перед обучающимися, и всего общества 
перед грядущим будущим. 

Завершая, хочется сослаться  на слова Кристофера Рива, перефразируя их в направлении 
нашего исследования: «Сначала навыки кажутся невозможными, затем - неправдоподобными, 
а потом - неизбежными» [5]. Мы достигли уровня неизбежности, в связи с этим неумолимо 
стремимся достижению поставленной цели, открывая новые высокоинтеллектуальные 
школы, запуская программы развития для сотрудников международных компаний, 
путешествуем и делимся накопленным опытом, но несмотря на всю проделанную работу, 
цель не становится ближе и перед казахстанским обществом, в особенности перед 
образованием стоят большие требования глобализации, удовлетворение которых сможет 
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вывести на высокий уровень не только образование страны, но и  государство в целом. 
Именно этого ждет от нас Лидер нации, президент Казахстана Н.А. Назарбаев. 
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РОЛЬ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ «БАЙТЕРЕК» В ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сексембаева Ш.И.

МБОУ «Каразюкская ООШ»

РОССИЯ

Түйінді сөздер: зерттеу орталығы “ қазақ тілі мен мәдениетінің, этникалық бірегейлік, 
дәстүр, даму бағдарламасы.

Ключевые слова: центр изучения казахского языка и культуры, этническая идентичность, 
традиции, программа развития.

Keywords: the Center of study  the Kazakh language and culture, ethnic identity, traditions 
and development program.

АҢДАТПА
Мақалада талдау және қорыту қызметін зерттеу орталығының “ қазақ тілі және 

мәдениеті “Бәйтерек” бірінші жылы құрылған. Қаралды нысаналы орнату және орталықтың 
міндеттері тұрғысынан миссиясын орындау сақтау, қалыптастыру, этникалық қоғамдастықта 
қазақтардың нововаршавский ауданы ұлттық бірегейлікті. Келтірілген құрылымы басым 
дамыту шеңберінде орталық жұмысының бағыттарына сәйкес және жоғарғы тайынты 
ауылының ұзақ мерзімді дамыту бағдарламасына, 2015-2018.

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ и обобщение деятельности центра изучения казахского языка 

и культуры «Байтерек» за период первого года своего существования. Рассмотрены целевые 
установки и задачи центра с позиции выполнения миссии поддержания, формирования в 
этническом сообществе казахов Нововаршавского района национальной идентичности. 
Приведена структура приоритетных для развития в рамках работы центра направлений в 
сответствии с долгосрочной программой развития на 2015-2018 гг.

ABSTRACT
 The article presents an analysis and summary of the activities of the center of the study of 

the Kazakh language and culture “Baiterek” for the period of the first year of its activity. We have 
described the aims and tasks of the center from the point of view of the mission of maintaining and 
supporting the formation of    the Kazakh ethnic community national identity in Novovarshavsky 
district. There is a  structure of the prior directions of the development of the center  according to 
the  long-term development program for 2015-2018 years.

Сегодня процессы глобализации и культурной унификации, размывания национальных 
традиций и доминирования универсальных общеевропейских ценностей являются реалиями 
современного общества, значительно влияющими на его развитие. Их последствия прямым 
образом отражаются  на воспитании подрастающего поколения. Желание быть похожими на 
кого-то, быть в тренде молодежных тенденций приводит к формированию мировоззрения, 
освобожденного от понятия «этничность», «национальность». Угрожающие факты 
снижения языковой и исторической грамотности в молодежной среде, незнание истории, 
традиций, имен героев своего народа заставляют ученых искать новые подходы, предъявлять 
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качественно иные требования и критерии к педагогическому процессу и воспитанию 
вообще. 

Особое внимание сегодня на всех  уровнях уделяется сохранению родного языка. При 
этом родной язык осознается как мощное средство трансляции культуры, коммуникации, 
познания, социальной интеграции каждой отдельно взятой народности. Именно язык 
является тем связующим компонентом, на основе которого выстраивается фундамент 
существования любого народа, нации. Пока народ говорит на родном языке, он культурно 
самобытен и консолидирован и обладает самым важным богатством современного мира 
– этнической идентичностью. Только умение самоопределять себя с нацией способствует 
укреплению основ государства. В связи с чем, особую актуальность приобретает разработка 
новых подходов к воспитанию в духе национальных ценностей на основе историко-
культурного наследия.

Одним из таких подходов на территории Омской области стало создание 6 центров 
изучения казахского языка и культуры на базе образовательных организаций в мае 2015 
г. согласно указу губернатора Омской области В.И. Назарова. В нашем регионе подобное 
событие реализуется впервые и предполагает развитие новых форм и векторов воспитания 
этничности. 

Так, 11 сентября 2015 г. на базе Каразюкской школы Нововаршавского района 
состоялось открытие центра изучения казахского языка и культуры «Байтерек». Данная 
школа была выбрана в качестве базы Министерством образования Омской области 
неслучайно: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) 
«Каразюкская основная общеобразовательная школа» (далее ООШ) - образовательное 
учреждение с этнокультурным компонентом, где обучаются дети с 1 по 9 класс. 
Ученики школы ежегодно становятся победителями и призерами областной олимпиады 
по казахскому языку, что указывает на качественную подготовку в области обучения 
родному языку; в образовательном учреждении имеется музей, где собраны подлинные 
аутентичные этнографические предметы второй половины ХIХ – начала ХХ в. Музей 
является мощным педагогическим ресурсом, на базе которого активно разворачивается 
научно-исследовательская деятельность обучающихся школы. Именно поэтому данная 
школа в Нововаршавском муниципальном районе стала опорной в организации центра по 
изучению казахского языка и культуры. Подобное функционирование центра на базе школы 
позволяет продолжать осуществлять обучение учащихся национальному языку и культуре, 
основываясь на принципах комплексности и целостности.

Сегодня продолжается работа коллектива педагогов центра согласно плану и принятым 
подходам, утвержденным в Программе развития центра на 2015-2018 гг. Необходимо 
отметить, что программа развития была подана на всероссийский конкурс «Учитель! Перед 
именем твоим…» и, пройдя экспертизу, оказалась удостоена серебряной медали. Целью 
программы провозглашено обеспечение условий для изучения, популяризации, сохранения 
языкового и культурного наследия для обучающихся и населения казахской национальности 
на территории Нововаршавского района, что указывает на муниципальный характер его 
деятельности. Не ограничиваяся пределами одной Каразюкской школы, центр «Байтерек» 
призван стать этноконсолидирующим носителем и распространителем знаний о языке и 
культуре среди всех жителей района. 

В качестве основных направлений деятельности обозначены:
• создание условий для изучения казахского языка обучающимися МБОУ «Каразюкская 

ООШ» и других школ района, где учатся  дети казахской национальности;
• организация изучения казахской традиционной материальной и духовной культуры в 

том числе через имеющийся историко-этнографический школьный музей;
• формирование творческой среды, направленной на обучение учащихся Центра 

навыкам национальной хореографии, вокала, инструментальной игры на домбре;
• формирование навыков научно-практической деятельности у обучающихся в области 
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исследования национальной казахской культуры в том числе на основе музейных 
собраний;

• обеспечение привлечения к работе Центра казахского населения Нововаршавского 
района;

• расширение межведомственного взаимодействия с культурными учреждениями 
Нововаршавского района, а также иными центрами изучения казахского 
национального языка и культуры Омской области и республики Казахстан.

Концентрируясь в рамках одной программы,указанные направления призваны 
способствовать формированию целостного интегрированного этнического мировоззрения 
у его воспитанников. 

Анализируя программу, можно констатировать, что она объединяет два культурных 
кластера, которые призваны воспитывать этническое мировоззрение. Это обучение родному 
языку и духовной культуре казахского народа (модуль «Казахский язык» для  обучающихся 
2-9 классов, «Традиции и обычаи казахского народа» для обучающихся 2-9 классов, студия 
танца «Шанырак» для обучающихся 5-9 классов, студия казахской песни «Самал» для 
обучающихся 5-9 классов, «Игра на домбре» для обучающихся 2-9 классов) и деятельность 
школьного историко-этнографического музея в области исследования, популяризации 
культурного наследия через коллекции подлинных предметов культуры (модуль «Научно-
исследовательская деятельность»).

Организационно в течение года работа центра строилась на функционировании 
объединений, входящих в его состав, по разработанным каждым педагогом программам, 
а также на проведении культурного событийного ряда. В 2015 г. такими событиями стали 
торжественное открытие центра и проведение Дня педагога школы с этнокультурным 
компонентом в рамках областного педагогического марафона. Оба мероприятия были 
отмечены международным и региональным статусом, в них приняли участие представители 
казахской национальности районов Омской области, республики Казахстан. Особенностью 
данных мероприятий стала широкая причастность к их организации и проведению жителей 
Нововаршавского района.

В ходе торжественной части открытия 11 сентября состоялась презентация творческих 
направлений центра (национальное исполнительство воспитанников на домбре, 
исполнение национального танца), был представлен историко-этнографический музей как 
культурно-педагогический ресурс с его экскурсионными возможностями, организованы 
этнонациональные мастер-классы, для всего местного населения в спортивном зале 
проведена концертная программа казахского творчества.

В региональном событии День учителя школы с этнокультурным компонентом 
«Функционирование русского и родных языков в условиях поликультурного региона» 
центр также принимал непосредственное участие. Стоит отметить, что данное мероприятие 
посетили педагоги 11 районов Омской области и коллеги из республики Казахстан. Условно 
программа дня была разделена на следующие части: встреча гостей и регистрация, 
пленарная часть, мастер-классы педагогов МБОУ «Каразюкская ООШ», этнонациональные 
мастер-классы и театрализованная музейная экскурсия, работа секций, подведение итогов. 
Педагоги центра Мусабеков М.С. и Туякбаева А.Х. вместе с учащимися предъявили свои 
творческие навыки исполнительства на домбре при встрече гостей, а также представили 
концертную программу на родном языке в части подведения итогов. Диянова А.М., 
преподаватель центра в области научно-исследовательской деятельности, выступила на 
пленарном заседании с научным докладом «Образовательный туризм как инновационная 
межшкольная (межрайонная) программа воспитания сельских школьников», осветив данный 
вопрос на примере участия в проекте Каразюкской школы. Благодаря Дню учителя школы 
с этнокультурным компонентом центр смог публично представить свою деятельность, 
презентовав как профессионализм педагогов, так и первые наглядные успехи и навыки 
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воспитанников. Тезисы докладов участников всех секций были опубликованы в трех частях 
сборника, выпущенного Комитетом по образованию Нововаршавского района.

В течение же учебного года работа центра строилась по направлению занятий в 
объединениях (по всем направлениям занято 50 учащихся – весь количественный состав 
школы), реализации сетевого обучения казахскому языку в дистанционной форме через 
муниципальную сетевую школу «САД», подготовки к олимпиаде по казахскому языку и 
научно-практическим конференциям, разработки новых форм музейной педагогики и 
каталогизации музейных предметов. 

Необходимо отметить, что благодаря сетевой реализации изучения программы 
«Казахский язык для желающих» достигнут муниипальный уровень консолидации 
учащихся школ в процессе приобщения к казахскому культурному наследию. Презентация 
программы состоялась во время районного межшкольного слета детей, планирующих 
заниматься изучением казахского языка в школе «САД» («Самые Активные Дети»). Данное 
событие имело целью продемонстрировать ученикам всю глубину и красоту культуры, 
подчеркнуть значимость владения знаниями о собственной национальной культуре, 
говорить на родном языке. Ребята оказались вовлечены в обстановку казахской музыки, 
вокала, танцев, в работу тематических станций «Моя родословная», «Этномастеркласс», 
«Этнографическая экскурсия в школьном музее», увидели инсценировку обряда «Бесик 
салу», смогли познакомиться с правилами национальной игры в кости «Асык». Таким 
образом, учащиеся не только вербально воспринимали из уст педагогов информацию о 
важности владения своим родным языком, но и сами эмоционально проживали, наблюдали 
и проникались живой культурой. В то же время методом наблюдения было установлено, 
что знания ребят о традициях, языке собственной национальности имеют существенные 
пробелы, это указывает на отсутствие системного этнического воспитания в семьях и еще 
раз подтверждает значимость созданного центра «Байтерек», актуализирует взятые им для 
развития направления. 

Поддерживая научно-исследовательское направление центра в области современной 
этнографии, Комитет по образованию поддержал предложение педагогов создать в 
рамках ежегодной муниципальной научно-практической конференции отдельную секцию 
«Этнография и музейное дело». Это позволило объединить доклады с конкретной 
этнографической тематикой. В ходе данной секции приняли участие 5 воспитанников центра, 
трое из них стали лауреатами на муниципальном уровне, позднее подтвердив свой статус 
на регионе в рамках 48 научно-практической конференции «НОУ Поиск». Проблематика 
работ касалась изучения современного и традиционного мировоззрения: представлений о 
женской красоте, традиции дарения, орнаментации предметов современной и традиционной 
одежды, видовой классификации оберегов, верований о дороге-пути. Все наработанные 
материалы стали основой тематических экскурсий для школьного музея, которые будут 
проведены учащимися-авторами работ. 

Еще одним направлением, реализованным в этом году стало развитие приграничного 
сотрудничества центра  и Республики Казахстан, осуществление совместных проектов в 
гуманитарной сфере. Так, педагоги Северной школы Иртышского района Павлодарской 
области республики Казахстан принимали участие в дне педагога школ с этнокультурным 
компонентом, в феврале с ответным профессиональным визитом Северную школу посещали 
педагоги центра. 

Анализируя влияние деятельности Центра на местное население, стоит отметить 
растущее желание среди местных жителей аула Каразюк, родителей участвовать в 
исследованиях воспитанников, в мероприятиях, помогать в их организации, что указывает 
на приобретение им особого значения и авторитета в области формирования этнической 
идентичности, консолидации казахского собщества Нововаршавского района. Данным 
процессам способствовало и позиционирование центра как площадки активной деятельности 
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по сохранению и популяризации культурного наследия через местное СМИ – районную 
газету «Целинник-НВ».

Подводя итоги деятельности центра «Байтерек» в этом учебном году, стоит отметить, 
что все реализуемые направления его работы направлены на углубленное изучение языка и 
историко-культурного наследия казахского народа, его актуализацию и популяризацию на 
территории Нововаршавского района Омской области. А инновационная муниципальная 
межшкольная форма призвана объединить рассредоточенное по его территории казахское 
ученическое сообщество на основе возможности изучения своего языка, культуры и 
проживания общенациональных событий, организуемых центром.
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АҢДАТПА
Қазақстанның білім беру саласындағы үштілді саясатқа қатысты пікірталастар аясында 

оқушылардың көптілді біліктілігіне (КБ) және сабақ барысында аталмыш дағдыны дамытуға 
баса көңіл бөлінуде. Алайда Еуропаға тән тілдік және мәдени әртүрлілік кейде проблема 
ретінде де қарастырылады. Бұл әр алуандылықты ресурсқа айналдырып, оқушылардың 
көптілді біліктілігін дамыту мақсатында Еуропалық Одақ көптілділік тұжырымдамасын 
алға жылжытуды және тіл,  мәдениет, сана-сезім арқылы КБ дамытуды қолға ала бастады. 
Сондай-ақ ЕО “Еуропалық тіл қоржыны (портфолио)”, “мәдениетаралық өмірбаян” сияқты 
тәжірибелік құралдарды дайындады. Осы мақаланың мақсаты - КБ ұғымына еуропалық 
көзқарас тұрғысынан берілген түрлі анықтамаларды талдап, оны  дамытуда тілдік түйсінудің 
рөлін қарастыру, сондай-ақ келешекте Қазақстанның оқу орындарына сай бейімдеп, 
қолдануға болатын көптілді біліктілікті дамытуға арналған әдіс-тәсілдерді ұсыну.

АННОТАЦИЯ
В рамках дискуссии по поводу трехъязычной политики в области образования в 

Казахстане, все большее внимание уделяется многоязычной компетенции (далее - МК) 
студентов и на развитие данного навыка в классе. В Европе распространено культурное 
и языковое многообразие, что иногда рассматривается как проблема. И для того, чтобы 
превратить это разнообразие в ресурс и развить МК среди студентов, Европейский Союз 
сделал шаг в продвижении концепции многоязычия и развития МК с помощью языка, 
культуры и самосознания. ЕС также разработал практические инструменты такие как 
«Европейский языковой портфель» и «Автобиография межкультурных встреч». Цель 
данной статьи - проанализировать различные интерпретации МК с точки зрения Европы, 
рассмотреть роль языкового сознания в развитии данной компетенции, и предложить 
внедрение инструментов развивающие МК, которые в дальнейшем могут быть изменены и 
использованы в учебных заведениях Казахстана.

ABSTRACT
In the discourse around the recent trilingual education policy initiative in Kazakhstan, a growing 

attention is paid to the plurilingual competence (hereinafter - PC) of students and how to develop 
it in a classroom. Cultural and linguistic multiplicity is also common in Europe, where sometimes 
it is considered as a problem. In order to turn this diversity into a resource and develop PC among 
students, the European Union has stepped far ahead in promoting the concept of plurilingualism 
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and PC through language, cultural and self-awareness, and in developing particular tools such as 
the European Language Portfolio and the Autobiography of Intercultural Encounters. This paper 
is aimed at analyzing different interpretations of PC from the European perspective, focusing 
particularly on the role of language awareness in developing this competence, and introducing the 
tools of fostering PC, that could be modified and used in the Kazakhstani educational institutions.

In the period of globalization where cultural and linguistic multiplicity are so common in 
Europe, it is important for them to consider this diversity as a resource and develop plurilingual 
competence among students. In this regard, many researchers (Cavalli, Coste, Crisan, & Van de 
Ven, 2009; Martynuik, 2011) claim that Europe needs a new, well-prepared approach in general 
education, and in language learning in particular. 

In response to this consensus to better facilitate pupils’ language learning, the European 
Union (EU) has stepped far ahead in promoting the concept of plurilingualism and plurilingual 
competence (PC) through language, cultural and self-awareness and in developing particular tools 
such as the European Language Portfolio and the Autobiography of Intercultural Encounters. These 
two classroom activities and an art project of self-portrait studied by Canadian scholar Prasad 
(2014) could be modified and utilized for any language learning disciplines. This paper discuss the 
European conceptualisation of PC, analyze how to develop PC through language awareness and 
describe key instruments to foster PC in a classroom. 

1. The European Conceptualization of PC. The concept of plurilingualism in the European 
language policy has been discussed and supported by several discourse analyses in the policy 
documents developed under the auspices of the Council of Europe. Based on one of these 
documents, the Guide for the development of language policies in Europe, a prominent Polish 
scholar and the current Executive Director at the European Centre for Modern Languages of the 
Council of Europe Waldemar Martynuik (2011) defines plurilingualism and PC per se as “one 
competence, encompassing - potentially - several languages, a communicative competence to 
which all knowledge and experience of language contributes and in which languages interrelate 
and interact” (p. 8). In other words, it is not merely about just a competence of a particular language 
or languages, but rather the interaction between languages is also of great significance. Another 
definition of PC can be discussed with reference to a group of scholars Cavalli, et. al (2009), 
who summarize the definition of PC as the “capacity to successfully acquire and use different 
competences in different languages, at different level of proficiency and for different functions” 
(p. 8). Thus, while considering the development of PC, it is of crucial importance for educational 
practitioners to address such questions regarding what languages are being learned and already 
acquired, what is the level of language proficiency and what is the purpose of learning the languages.

While addressing the plurilingual approach to learning and teaching practices, it is unevenly 
understood that all languages in a learner’s repertoire play a crucial role for education. All languages 
- no matter whether you “possess them or are learning them, or are simply exposed to them” - have 
an important impact on better education (Cavalli, et. al., 2009, p. 9). Therefore, any school should 
take into account all languages present: a learner’s (home) languages, language of schooling, 
foreign languages, language as a subject, regional, minority and migration languages, as well 
as languages in other subjects. In the Guide, they are considered as components of plurilingual 
education to foster PC.

2. The Development of PC through Language Awareness. This section offers reflections 
on the importance of language awareness when learning a new language, and as a result, for the 
development of PC, with particular reference to the study of two Portuguese scholars, Oliveira 
and Anҫã (2009). They  conducted research on how language awareness can be used to foster 
PC through a case study of 13 year-old boy and 15 year-old girl. We draw on their arguments 
and research findings, which call for educators to pay attention to learners’ linguistic repertoires 
and language learning experiences as well as to promoting students’ own understanding of their 
linguistic resources.
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Oliveira and Anҫã (2009) explicitly describe the role of language awareness in developing PC 
as follows:

• Plurilingual competence … implies a degree of control over plural repertoires which may, 
or may not, be developed naturally, depending, among other factors, on the individual’s 
characteristics and on the opportunities he/she is given to develop his/her own understanding 
of the constitutive structures of his/her plurilingual identity (p. 406, our emphasis). 

As shown through this quotation, language awareness and plurilingual identity are intertwined 
for a better development of PC. One’s own understanding of one’s self - representation in regard to 
plurilinguality – is crucial to further develop PC in two possible ways: in learning a new language 
and/or fostering the competences of the language existing in one’s linguistic repertoire. It is 
recommended for language educators to focus on their needs in order to make students aware of 
their plurilingual repertoire, so that students will be able to take advantage of it while learning a 
new language (Oliveira & Anҫã, 2009).

Based on the life narratives of two Ukrainian students who went to school in Portugal during 
their study, Oliveira and Anҫã (2009) strongly argue for “an integrated, transversal and explicit/
open discussion about language forms and functions, linguistic diversity, similarities/differences 
between languages, identity/cultural affiliations, power, representations, attitudes, and learning 
processes (activities/strategies)” (p. 418). 

All these categories of language awareness foster PC in many directions. It could help students 
change their negative perception of a particular language, as one Ukrainian student had thought 
unfavorably about Ukrainian. As shown in this case, students need to reflect on associations between 
languages and political, social, and historical factors. A better understanding of the reasons of 
particularly negative attitudes to a certain language might reveal their in-depth meaning and the 
role this language plays in one’s life. 

Another suggested intervention of Oliveira and Anҫã (2009) is the urgent need to change 
students’ thinking about languages and language learning process. Students tend to think that they 
should learn a language like a “native speaker” and this impossible aim to reach may impede the 
development of PC. The authors recommend leading students to reflect and discuss this kind of 
issue in the classroom.

In addition to changing attitudes toward a certain language and language learning, students 
should develop their awareness through a scope of differences and similarities between languages, 
L1, L2, or any other languages. Students tend not to think how it is possible to transfer knowledge 
of a certain language to the process of learning another language. “Even between languages which 
are genetically more distant, there are always possibilities for language transfer” (Oliveira & Anҫã, 
2009, p. 416).

Last but not least, students’ own understanding of their learning strategies used in their 
classrooms may also foster PC. In this sense, the studied participants had a limited number of 
strategies offered to them during the learning process such as memorization, retelling, taking notes, 
grammar exercises, and others. Therefore, students should be taught  through the application of 
different teaching practices and exposed to different learning experiences. Teaching methodologies 
should give students an opportunity to focus on other languages and to see their progress in their 
language learning process (Oliveira & Anҫã, 2009).

To sum up, language awareness plays a crucial role in fostering PC in general, and in learning 
a new language specifically. The study of Oliveira and Anҫã (2009), on which we draw in this 
section, vigorously claims how this concept, i. e., language awareness, is important for PC, and 
on what areas educators should focus while designing their teaching methodologies to activate 
previous knowledge, and their learning strategies for effective learning of a new language. Although 
through studying the two migrant students in Portugal, they were able to investigate the students’ 
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awareness of their plurilingual identities and competences within the scope of learning Portuguese, 
the study implications and findings appear to be relevant for teaching Kazakh in the Russian-
medium school, or English for both medium (Kazakh and Russian-medium) school students. With 
this context, the next section will discuss some valuable instruments educators can use to further 
facilitate the development of PC through making students aware of their plurilinguality. 

3. Instruments for Raising PC in Schools. In the framework of raising PC among students, 
schools provide opportunities to apply children’s knowledge and skills using particular tools such 
as portfolio, autobiography, and self-portrait. 

The first pedagogical tool that fosters plurilingualism, language awareness, and transparency 
in learning is The European Language Portfolio (ELP). It demonstrates personal achievement and 
competence in languages complementing with certificates and diplomas; moreover, it evaluates 
existing knowledge and helps plan further development. A portfolio was introduced in 2001, and 
it consists of three main elements: a language passport, a language biography, and a dossier. The 
passport is a short description of a person’s linguistic identity, competence, and experience. Here 
a learner indicates home language, contact with other languages and cultures, and assess his/her 
linguistic proficiency according to the Council of Europe scale (European Language Portfolio, 
2007). The biography consists of a monitoring of goals, improvements, impacts, and results. 
Moreover, a student depicts what methods help him/her to acquire a language effectively, and 
evaluate him/herself by more detailed scale (European Language Portfolio, 2007). In the dossier 
a person includes documents of current ability, and knowledge in other languages (Council of 
Europe, 2006). It has three parts: part A is work which is worth to show (essays, stories, poems, 
and project work); part B is a store of received documents during the study; and part C is a checklist 
(European Language Portfolio, 2007). It is important to consider that managing information for 
a portfolio would raise not only PC, but also motivation, creativity, interest, self-awareness, self-
assessment among students, and it may contribute for further education and work application.

The second instrument is autobiography to promote appreciation for language and cultural 
differences, and it can be an excellent indicator of self-evaluation and self-improvement. Since 
languages and cultures are interdependent, students include  their intercultural experiences within 
one country or abroad into the autobiography. For instance, a student should display descriptions 
by answering to the questions about an encounter, communicative aspects, own reactions, other 
person’s feelings, comparing perspectives of self and other, and reflecting on the experience of 
the meeting as a whole (Autobiography, 2009). The student autobiography is supplemented with 
a Facilitator’s Guide (Martynuik, 2011), which gives full instruction on what autobiography is, 
when to use it and by whom, a rationale and model of intercultural competence, responsibilities 
and theoretical indicators (Byram, Barrett, Ipgrave, Jackson, & García, 2009). It seems to be a 
very appropriate and effective instrument to facilitate students’ critical thinking, as they need to 
reflect on their intercultural encounters, to distinguish some elements of language competence and 
to develop it further.

Another tool for raising PC is the self-portrait of a plurilingual individual. The goal of using 
this instrument is to present different linguistic and cultural identities, explore language awareness 
as well as use art-informed methodology to enhance the PC of children (Prasad, 2014). Originally, 
self-portrait was introduced by Busch and her colleagues in 2006 through the Project for Alternative 
Education in South Africa. They asked students to present their language experiences on a given 
template of a body silhouette. Later, Canadian prominent scholars Gail Prasad and Nancy Dykstra 
modified the method with taking a digital photo of the students of Grade 4 and Grade 11 in a 
French International School in Toronto.

As a result of this activity, Prasad (2014) illustrates six students’ examples, where they share 
their language repertoires, beliefs, and feelings. The task helped them foster self-awareness and 
PC. It is interesting to notice that one participant left a blank space intentionally showing that she 
is still developing and ready to acquire an additional language; someone located the Romanian 
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flag in her heart saying that, even if she was born and raised in Canada, she is still Romanian. 
Students showed their creative approaches to the task, used different colors associated with 
particular languages, located flags, and chose the background of a picture with a distinct meaning. 
Moreover, the self-portraits were supplemented with narratives and explanations that guarantee 
validity, because Berger and Mohr (1982) posit the view that a visual data is a weak evidence and 
is not enough to prove an idea; therefore, it should be complemented by words (see Prasad, 2014). 
Some students of the Graduate School of Education of Nazarbayev University found this activity 
as an creative approach of self-reflection on what role languages and cultures play in their lives 
(see Amantay and Myrzabayeva, 2016).    

Overall, there is no doubt about the excellence of these tools in facilitating a deep understanding 
of a person’s linguistic competence and language awareness. It looks like an innovative, unusual 
and modern approach of teaching with a focus on language and self-awareness, also bringing 
additional educational gains for the students, such as the development of creative and critical 
thinking skills, increasing motivation to learn more languages, and  further engagement in the 
learning process.

Conclusion. Introducing instruments to foster plurilingual competence helps students 
learn a new language and maintain their linguistic and intercultural repertoires. Considering 
conceptualisation and discussions of different authors, we have concluded that PC is an integrated 
and inclusive concept, which explains the importance of all languages in a student’s repertoire. It 
is a cumulative competence, where conscious understanding of one’s own language resources and 
reflecting on previous knowledge and experiences can help students successfully acquire a new 
language.

This reflection connects to the concept of language awareness. Drawing on the study of Oliveira 
and Anҫã (2009), we see how language awareness can play a powerful role in language learning; 
and how teachers should foster students’ own understanding of their linguistic and non-linguistic 
(cultural and self-awareness) repertoires and experiences. In this regard, various exercises such as 
portfolio, self-portrait and autobiography can be an innovative and effective tools to develop PC.

In the case of Kazakhstan, where there are about 130 ethnical groups, these instruments 
could be appropriate to promote PC in the different language lessons of the mainstream schools. 
Therefore, we suggest integrating the considered tools as teaching approach in the disciplines such 
as Kazakh, Russian, English and other language classes. 
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KAZAKHSTAN
Түйінді сөздер: журнал толтыру тапсырмасы, оқушының ой-пікірі, үйренуге 

бағытталған жазу әдісі, пікір білдіру, креативность,  қауіп белгілері, қадағалаушылар.
Ключевые слова: задание по ведению журналов, голос учеников, письмо для обучения, 

выражение мнения, креативность, предупреждающие знаки,  стражи.
Keywords: journal writing activity, students’ voices, writing to learn, evaluation, creativity, 

warning signs, gatekeepers.

АҢДАТПА
Бұл мақала журнал толтыру әдісін ағылшын тілін үйрену сыныптарында қолдану және 

оның оқушылардың өзіндік ой-пікірлерін дамытуға тигізетин әсерін зерттеуге негізделген. 
Зерттеудің негізгі мақсаты ағылшын тілін қолдану арқылы оқушылардың ой-пікірінің еркін 
дамуына көмектесу болып табылады. Оқушылардың ой-пікіріне олардың түрлі идеялары, 
көзқарастары, білімдері және тәжірибелері жатады. Аталған қасиеттердің дамуы оларға 
сыныптарда ағылшын тілін жақсы меңгеруге және халықаралық тесттерге дайындалуға, 
жақсы нәтиже көрсетуге үлкен үлес қосады. Оқушылардың  ой-пікірлерінің өсуі тек қана 
олардың жеке дамуына ғана емес, сыныптағы, яғни мұғалім мен оқушы арақатынасының, 
сондай-ак, оқушылардын өзара арақатынасының да жақсаруына себепші болады. Зерттеуде 
31 тоғызыншы сынып оқушысы арнайы берілген тақырыптарға еркін түрде өздерінің ой-
пікірлерін журналға (дәптерге) жазып отырды. Кейінірек бұл журналдар жиналып, Блум 
таксономиясына негізделген әдіс және сызбаларды қолдана отырып анализ жасалды. 
Нәтижесінде оқушылардың ой-пікірлерінің сараптау, құрастыру және форматтау бағытында 
дамығанын айқын түрде бақылау мүмкін болды. Зерттеу нәтижелері тапсырма беру әдісін 
қолданудың ой-пікірді жеткізу қабілетін дамыту жолында тигізетін пайдасын жетік түсінуге 
жол ашты.

АННОТАЦИЯ
В данной статье представляется опыт ведения  личных дневников на уроках 

английского языка с целью раскрытия  данного вида задания как способа развития голоса 
учеников. Под голосом учеников подразумевается собственные идеи, мысли, знания и 
опыт учащихся. Это имеет огромное значение, так как настоящие навыки необходимы 
для успешной сдачи стандартизированных тестов. Кроме того, развитие голоса учащихся 
является важным фактором не только для личностного роста, но также это способствует 
созданию положительной и теплой атмосферы на уроке, что в свою очередь вдет к общему 
академическому прогрессу. В исследовании 31 ученикам девятого класса специализированной 
средней школы было дано задание производить записи в  тетрадях-журналах на 
определенные темы  во время урока. Затем журналы были собраны и проанализированы 
под средством специально сконструированных схем. Результаты работы показали развитие 
голоса учеников, которое было отражено в большом разнообразии, наиболее интересным из 
которого является  креативность. В  конце статьи даются   практические рекомендации  по 
использовано данного инновационного для преподавания английского языка в Казахстане 
метода для способствованию развитию голоса учеников.
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ABSTRACT
This article explores experience with a journal writing activity held in English as a Foreign 

Language (EFL) classroom and focuses on its role in development of student voice. The aim was 
to explore journal writing as a means to help develop students’ voices, which is considered here 
as representation of learners’ own ideas, opinions, and knowledge. This is of great importance for 
students, since they are to be demonstrated for the successful passing international standardized 
tests. Moreover, the development of a learner’s voice is an important factor, not only for their 
personal growth, but also it tends to contribute to create positive and warm atmosphere in the 
classroom that lead to general academic improvement. In the research, ninth grade students in a 
specialized secondary school were assigned to write entries in the journals during the lessons on 
particular topics. Later, the journals were collected and analyzed through specifically constructed 
schemes, including those that are based on a revised Bloom’s Taxonomy. The results of the study 
revealed the development of students’ voices in a number of different way including evaluating, 
creativity, and formatting. This article aims to describe the most interesting, in the author’s opinion, 
part of the findings – creativity aspect. Eventually, there are some practical recommendations on 
how journal writing activity may be better incorporated in EFL classroom.

The problem and solution
Having a teaching experience of almost 6 years I have witnessed a number of problematic 

situations between a teacher and a student, which happened due to a gap in communication and 
a lack of dialogue. As for my personal view on teaching, it becomes more and more clear that 
student centered approach turns to be one of the most effective ways to make a positive effect not 
only on learning, but also on personal growth of students. Among other suggestions, this approach 
presupposes a communication between a learner and a teacher as equal and respectful partners. 
However, when it comes into practice, it is quite complicated to implement it in a full extend. A 
teacher can be highly committed to his work and the approach, but there are always some practical 
issues, such as little time in class, business, and paper work, etc. As a result, I noticed that there was 
a lack of student voices in the classroom, and absence of opportunity to be heard and understood 
lead young people to make wrong decisions, which is why it is very important for educators to 
prevent any negative outcomes. In a more general perspective, abovementioned issue might be one 
of the reasons of high child suicide level in Kazakhstan. 

Solution to the problem was found in journal writing activity [9]. According to Bagheri and 
Pourgharib [1, c. 3520-3525], journal writing could encourage students to communicate ideas both 
in writing and speaking. It might allow checking the progress of all students only in 10 minutes 
without serious loss of time and delays in the realization of learning program. However, more 
important is that theory suggested evidence of important role of writing journals in developing 
students’ voices [2, 179-201]. The main feature of journals was its free-writing nature. As such, 
they could be used for diverse purposes such as class starters and as a vehicle for posing and 
solving problems, summarizing important aspects of a lesson; to monitor students’ progress in 
the class, and giving students the opportunity to write to each other about concerns and questions 
raised in the class, among others purposes. Even though journal activity presupposes short quick 
writing tasks this does not necessarily mean that students are not given enough time and space, that 
could contradict writing to learn approach. The accent here is made on frequency of tasks, not an 
amount within each entry. 

More importantly, journals were places where students could try out their expressive voices 
freely without fear of evaluation. This was one of key aspects in the present action research 
project since I evaluated the process as a whole and students received the highest grade for having 
completed the task and encouraged students to write on a regular basis without being coerced by 
a grade that measured technical aspects of the language such as syntax, grammar, or punctuation, 
what is relevant in learning to write approach. In contrast, writing to learn activities do not have to 
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abide by the rules that govern formal writing, nor be submitted for evaluation. As Wright argued, 
“Short daily writing tasks have the potential to lower students’ aversion to writing and boost their 
confidence in using the written word” [10, c. 1]. In general, the amount of writing that is expected, 
however, and the time allotted for writing to learn activities needs to reflect students’ current 
levels of writing fluency. Students continue to learn to write as they write to learn, improving their 
writing fluency by writing every day. 

The primary purpose of the research was to explore journal writing as a means to help develop 
student voices in an EFL classroom. Voice here means the representation of learners’ own ideas, 
opinions, knowledge and experiences, whereas journal writing is an activity where students are 
assigned to lead special notebooks with the entries on particular topics connected to the class. 
During my investigation I tried to address the following two questions: “Does the use of journaling 
contribute to the development of students’ voices in an EFL classroom?” and “How can journal 
writing help develop students’ voices in an EFL classroom?”

Although considerable research has been devoted to journal writing and student voice, less 
attention has been paid to the description of the connection of these two ideas. In this study I made 
an attempt to investigate whether the development of voice took place in journal writing activity, 
or at least to describe the activity and suggest recommendations of how it could be used in order 
to achieve positive results in students’ language and mental progress. Likewise, the work and its 
results are important in the Kazakhstani context, since there is no similar research on students’ 
voice as well as on journal writing. Above all, the work has its own implications in the world of 
EFL since there is a gap on investigating voice through the practice of writing journals.   

Above all, the analysis of the literature has also explored that there is a gap in describing voice 
development in journal writing activity. Most of the studies were revealing the progress in other 
spheres such as vocabulary or grammar, while the notion of expressing students’ own views, ideas 
and feelings were merely touched buy not completely covered or investigated. The reasons for this 
might be of different kind, e.g., it could be quite difficult to describe the development of thinking 
skills or ideas. Nevertheless, this study aims to fill in this space by making attempt to provide 
detailed description of voice expressed in the journals. 

Results and Analysis
There were 31 students who participated in this Journal Writing Activity (JWA) and 29 of 

them agreed to take part in the inquiry. Students were assigned nine official topics during the 
lessons and 252 entries were expected to be analyzed. However, mainly due to the absence in the 
class, 212 assigned entries were collected. In total, however, 239 entries were collected because of 
additional entries, which participants wrote outside the classroom. 

In general, the study showed that journal writing activity contributed to student’s exploration 
of voice, which was expressed in different ways. Also students’ perceptions of the activity turned 
out to be positive, which still did not prevent them from giving some valuable comments on how 
the task could be improved.

The results of the study appeared to be more extended due to a weak representation in initially 
built categories. Apart from the counting of particular pre-taught expressions connected to three 
higher thinking levels the classroom management aspect was slightly covered mostly in its 
connection to error-correction. Moreover, there were found and documented some evidence of the 
expressiveness and creativity. The separate sub-section was devoted to the description of the field 
that other researchers talked about but that has been not widely defined so far. This sub-section 
consisted from analysis on creativity, formatting, topic selection, and researcher’s own perception 
of voice. The students’ feedback on the activity in the interview was used to explain some of 
the patterns or questions occurred throughout the analysis. Finally, the researcher’s own field 
notes were made during the data analysis period were used as supplementary help for explanation 
of some of the outcomes. In general, the results proved previous expectations and the cases of 
evaluating were observed more often than others types of higher-order thinking. 
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Expressiveness and Creativity
The analysis of literature has showed that there was something unique and individual for 

each student in journal writing activity [4, c. 24-130]. Wright wrote about the connection between 
voice and creativity [9]. This was the first aspect that was remarkable about the data. An attempt to 
describe it was difficult and the process was of subjective kind. The examples were taken as they 
were in the journals. Only the cases when the mistakes could interfere meaning the correction was 
put in the brackets. For some categories the cases were taken as the base for some others the whole 
journals in order to mark that the case took place in each or almost each entry. 

The students demonstrated very various and extraordinary forms of creativity. In the beginning 
of the activity it was not even expected to see that representation. Most of the participants took 
the activity quite seriously and their entries were full of sincerity and expression. Especially when 
it comes to the category of stream of consciousness, students presented very deep thoughts and 
ideas. For some, journals had become the best friend, to whom they could reveal their secrets 
(ST16). An enormous desire “to be heard” (ST12) and the presence of “somebody or something to 
whom you can say something ANYTIME!” (ST21), or where students “can always speak out and 
no one can’t interfere” them, and “can throw out everything that was inside” them (ST21). All in 
all, the aspect of creativity with the defined categories had really close relationship to the voice.

Even though the stream of consciousness was demonstrated by not all of the students, 
the present outcomes allow seeing in them the evidence for proving the observations of other 
researchers. Likewise, Johnson [7, c.1-25]  defined student’s voice as an activity that gave learners 
an opportunity to practice any degree of control and allow express their feelings [10,c. 7].

One of interesting observations were that the participants used ellipses quite often which may 
be a result of frequent use of social network where teenagers use them almost every time instead 
of a period, or might point on conversational character of language.  

The results of Costellanos’ [3] inquiry on journal activity also revealed that students reacting 
to the themes produced forms of art like songs and poems, and experienced the journal as a means 
to express themselves with absolute freedom to write about something they like or know about and 
to say how they feel about it. 

Students’ opinions
According to students’ opinions one of distinguishing points about the journals is that they 

give a rare opportunity to express themselves. Because of different reasons students mentioned 
that they do not have a chance to talk about their problems, worries, feelings. Some writers said 
that the journal was a tool which helped to understand themselves and their classmates better. It 
is crucial that researchers identified voice in very similar way. When it comes to the difficulties 
students have come across during writing the entries, the main one was that they were lack of 
vocabulary and ideas to write. Even though this was expressed by the minority it means that still 
the activity should be preceded by some discussion and field study.  During the project not all of 
the topics were discussed in advance. Likewise one student complained that the topics were too 
serious and complicated whereas all other participants felt quite comfortable and pleased with the 
themes saying that they were actual an important for life.

Furthermore, students answered on the question about the activity itself and how it was 
organized. First of all, all of the interviewee said that the instructions given were clear although 
one student replied that it was very strange in the beginning not to have any limit and to write 
about whatever they want on the topic. In addition, students said that it would be better to have this 
activity from the beginning of school year so they could have more practice. 

Above all, the participants referred to the fact that they have noticed that even in short period 
they have noticed some changes in language. Some wrote that it was easier to write entries in the 
end of the project whereas others did not expect themselves to be able to produce that amount of 
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writing. There were also students who stated that they have observed a great improvement in their 
writing as it become more connected and beautiful. All this might point on the benefit in terms 
of raising their awareness and confidence in using foreign language described by the scholars [8, 
139-170].

Conclusion
The results of the study have revealed that journal writing activity helped expressing develop 

students’ voices about their lives by giving space to express their opinions and demonstrating 
creative skills. The findings of the project let me conclude that with some modifications this activity 
can be a very useful tool which may not only enhance standardized exams preparation class, but 
also raise students’ motivation and awareness to EFL writing, give opportunity for self-expression, 
and consequently gain confidence in expressing their voice. 

The major Bloom’s Taxonomy levels which were demonstrated in the journals identified were 
evaluating and creating. However since the data analysis showed low representation of students’ 
degree of using the pre-teaching material other alternative methods of analysis were constructed. 
Thus, creativity was seen by students’ demonstration of doodling and drawing, using ellipsis, text 
language and streams of consciousness. Besides, it must be noted that the journals distinguished 
by some aspects that were individual for some writes. For example inserting quotations, songs 
and poems, stickers; putting signatures, brackets, listing and drawing graphs and addressing the 
journal. 

The formatting aspect was seen in the large usage of highlighting, color shift and capitalizing. 
Moreover, the large use of first personal pronouns, modal verbs, questions was documented. The 
participants at the same time used interjections, exclamation and imperative sentences quite often. 
The topics selected for the additional entries included such areas as school, belief, family, personal 
dreams and self-criticism. Likewise, the interview showed that students liked the activity and that 
they would like to continue it in the future. Most of the students did expect themselves to write to 
that extend and noted that it was easier to write in the end of the project rather than in the beginning.

Practical Implications
The analysis of the results of the study permitted to work out the following advice on how to 

employ journal writing activity so that it could it be better used in order to meet the aims of the 
class and needs of the students. These assumptions have been generated basing on positive as well 
as negative experience of the project:

1. The activity should be hold for longer period, preferably form the beginning of the academic 
year so that students would have more practice to express their voices. 

2. The pre-teaching part needs to include explaining and consolidating various markers of 
modality and certainty for students to practice this knowledge in their journals.

3. Students need to be asked to write in their entries after some discussion and vocabulary 
covering in the class. It could also be some listening or reading material. This is relevant 
because the participants complained on the lack of vocabulary and ideas.

4. The journal entries might be marked only in those cases when students want to have 
grammar or accuracy feedback (among the participants there is only one person who 
felt like it). However it should be done very accurately and accompanied by positive 
feedback and comments with providing examples. In other cases careful study of students 
grammar and vocabulary errors need to lead to appropriate class content management. The 
assessment of the journal writing task should be based on students’ accuracy but need to be 
focused on accomplishment and may be graded in the end of the whole period of activity.

5. Responding to students voices might happen in the classroom by focusing on the topics 
students express more concern. In addition small informal interviews might be hold 
periodically where the instructor may ask about the activity or some other personal 
questions basing on the entries’ content. 
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6. Instructor should play of a guide and facilitator showing respect to every opinion and 
encouraging students to write whatever they like. For example, it is very important not to 
silent student’s voice in the classroom by laughing or allowing to laugh on particular ideas 
expressed by students. 

7. Teacher may buy special journal note books to students which will raise their motivation 
and gain students’ concentration on the activity.

8. The activity should be taken approximately for 10 minutes and students need to be asked 
to produce at least half of a page. Students who did not finish or have more things to write 
need to be asked to write at home. 

9. There is also should be freedom for students to write whenever they want to on any topics 
they like outside the class. Students need to estimate their journals as something very 
personal and that is why needed to be welcomed to decorate and organize note books in 
the way they like.  

Future research
In the research two students’ entries were quite worrying in terms of addressed issues and the 

way of describing thoughts. Considering that the scope of the study was different and I was aiming 
to see whether there was a development of student voice happening in EFL classroom, I recorded 
these facts as indicators of expressiveness. However, if we consider these cases from more general 
psychological perspective, there will be more reasons for concern. 

The problem of child suicide is one of the most actual in Kazakhstan. According to international 
comparisons not only total suicide rates are higher in the country, compared to other developing 
and developed countries, but suicide rates for children of age between 5 and 14 years, and youth of 
age between 15 and 24 years are also higher in Kazakhstan [6, c. 5]. One of the ways of preventing 
such cases is to set effective system of identification of individuals who are prone to committing 
self-harm.

Individuals at risk of suicide rarely seek help, however these individuals may exhibit risk 
factors and behaviours that identify them. Gatekeeper training programs aim to develop the 
knowledge, attitudes and skills to identify individuals at risk, determine the level of risk, and then 
refer at-risk individuals for treatment. A “gatekeeper” is anyone in a position to recognize a crisis 
and warning signs that someone may be contemplating suicide. In relation to adolescents, key 
potential gatekeepers include teachers and other school staff, such as school psychologists and 
nurses [6, c. 2].

To summarize, having read detailed information about suicide problem in Kazakhstan, and 
having personal experience of conducting research on journal writing, I may suggest it to be one 
of the possible tools which may enhance the process of identification of warning signs of students 
at risk of suicide.  One of the possibilities of extending the project would be taking the role of 
gatekeeper to see whether there is a potential of journal writing activity to be a helpful instrument 
in eliminating and treating warning voices. The future research is relevant because it will contribute 
to the search on scientific level for effective tools identification of warning signs of individuals 
at risk of suicide. Such information will enable policy makers to understand behaviors of at-risk 
children and to identify important points of intervention and prevention, as well as gaps in the 
system of child protection.
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АҢДАТПА
«Өзара оқу» әдісі оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға арналған оқу үдерісі 

болып саналады және оқушылардың оқыған мәтінді түсіну деңгейін жақсартуға ықпал 
етеді. «Моделдеу» және «практика жүргізу» көмегімен оқушылар сұрақ қою, түсіндіру, 
болжау,  сондай-ақ қорытындылау сияқты танымдық стратегияларын меңгереді. Бұл процесс 
оқушылар мен мұғалім арасындағы өзара байланыс орнатуға, сонымен қатар, мәтіндегі 
берілген ақпаратты түсіну үшін оқушыларға бірлесе жұмыс істеуге жағдай жасайды. 
Аталмыш зерттеу жұмысы Қызылорда қаласындағы  химия - биология бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің ағылшын тілі пәні ұстаздарының халықаралық мұғалімнің 
қолдауымен, метасананы дамытуды көздей отырып, шеберлікпен қолданған стратегиялары 
тұралы мәлімдейді.

АННОТАЦИЯ
Процесс «Совместного обучения», направленный на  развитие понимания учащимися 

прочитанного текста, способствует  улучшению когнитивных способностей учащихся. 
В работе над текстом, благодаря приемам «моделирование» и «практика»,  учащиеся 

осваивают такие когнитивные стратегии, как прогнозирование, постановка вопросов, 
уточнение, а также обобщение и подведение итогов.

«Совместное обучение» -  это взаимодействие  между учителем и учениками,  а 
также между самими учащимися. Это совместная  работа  над пониманием информации, 
представленной в тексте.  

Статья представляет собой изложение данного процесса, осуществленного 
преподавателем английского языка Назарбаев Интеллектуальной школы химико-
биологического направления  г. Кызылорды при поддержке международного учителя. 
Это обзор профессиональной подготовки, наиболее эффективных стратегий, намеренные 
действия в обучении, используемые для поддержки и развития метапознания учащихся, 
разработанные ресурсы для поддержки и адаптации стратегии и предложения для 
дальнейшего исследования и практики.
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ABSTRACT
Reciprocal teaching is an instructional procedure designed to teach students cognitive strategies 

to enhance the learning outcomes for students in reading comprehension. Through modelling and 
practice, students learn cognitive strategies such as summarising, questioning, clarifying, and 
predicting, as well as generalisation.  This process is scaffolded through interaction between the 
teacher and students, and later between students themselves as they attempt to gain meaning from 
information texts. This article is a narrative of the implementation process by an English Language 
teacher at the Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Kyzylorda supported 
by an international teacher. This is a review of the professional learning that was undertaken, 
the strategies that were most effective, the deliberate acts of teaching used to promote student 
metacognition, the resources developed and adapted to support the strategy, and suggestions for 
future research and practice. 

Historically, student performance in reading comprehension was not meeting expectations or 
showing improvement across all grades. This was further evident when the IELTS results were 
analysed for senior students showing under-performance in comprehension tasks. In seeking the 
support and advice of an international colleague working in the department, it was decided to 
undertake a series of observations across the 9th and 10th Grade English Language classes in the 
school.  The observations highlighted the need to shift pedagogically in a number of areas in order 
to promote higher order thinking and develop strategic competence in students.  Specifically, the 
observations showed that teacher questioning about texts was for the most part ‘closed’, teachers were 
leading the thinking in the classroom, there was a lack of scaffolding approaches to support student 
learning, and teaching was highly teacher-centred.  Students were not demonstrating the ability 
to develop or respond to questions that required inferential or abstract levels of comprehension, 
and they displayed concerning levels of performance anxiety especially in comprehension tasks 
where they encountered unfamiliar language. It was apparent that a strategy or strategies needed 
to be implemented to improve student outcomes in reading comprehension tasks that developed 
strategic competence in a student-centred learning environment. 

In considering what strategy would best meet the professional needs of the teachers while 
at the same time explicitly develop students’ strategic competence in reading comprehension 
tasks, this teaching inquiry focused on what skills would need to be taught to increase higher-
order thinking, how the strategy could best be implemented into the current programme, and how 
to increase the student-centredness of classes when undertaking reading comprehension tasks.  
Palinscar and Brown’s [1984] studies show that when improving students’ ability to learn from 
texts, it is generally agreed that reading comprehension is the product of three main factors: [1] 
considerate texts, [2] the compatibility of the reader’s knowledge and text content, and [3] the 
active strategies the reader employs to enhance understanding and retention, and to circumvent 
comprehension failures.  Rosenshine and Meister [1994] identified reciprocal teaching as an 
instructional procedure designed to teach students cognitive strategies suggesting that this might 
lead to improved reading comprehension.  Glaser [1990, p.30] supported the relationship between 
reciprocal teaching and cognition stating that reciprocal teaching was an “instructional technique 
in which reading comprehension is viewed as a problem-solving activity in which thinking is 
promoted while reading”. 

Having decided to implement reciprocal teaching, the most effective way to introduce the 
strategy to students now needed to be considered.  Marzano (2015) states that it is important 
to explicitly teach your students the things they need to learn. His review of research showed 
that it was the most important factor affecting students’ success and that teachers should tell 
students what they need to know and show them how to do the things that they would then be 
capable of then undertaking with independence.  He also found that teachers must explicitly teach 
deeper levels of understanding by supported by the use of graphic organisers to show students 
how different ideas were inter-related (e.g. steps, cause-effect, hierarchy, lists, comparisons, etc.,).  
Hattie (2015) concurred citing his own research findings that Direct Instruction was most effective 
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when it involves the explicit teaching of a carefully sequenced curriculum, with built in cumulative 
practice. He also highlighted the power of giving students worked examples when explaining how 
to multi-step tasks.

As a strategy reciprocal teaching requires teachers to model the process and scaffold the learning 
of their students enabling them, with time and practice, to work collaboratively and lead their own 
learning when working with texts independently.  The four strategies that should be acquired by 
the students include predicting, question generation, summarising and clarifying.  Students need to 
know how to identify relevant key ideas from a text while discussing language, developing ideas 
and questions, and summarising information.  Simultaneously, students should also acquire a set 
of knowledge-extending activities that could be applied to a wide range of situations other than 
reading, notably developing the basic skills of argument. 

Reciprocal teaching sessions demand extensive modelling of the type of comprehension 
fostering and comprehension-monitoring activities that are usually difficult to detect in the expert 
reader (Palinscar and Brown, 1984, p.169).  Initially, teachers introduced the strategy working with 
whole class groups, facilitating the process of learning and challenging students’ level of thinking, 
as they engaged with the text and completed the sub-tasks within the strategy.  The template was 
displayed on the interactive whiteboard and students’ contributions were recorded by the teacher 
providing a visual reference as the process developed.  There was a period of continuous trial 
and error on the part of the students where they all became more and more engaged with the 
text and ensuing class discussion. Having adopted most of the essential skills modelled by the 
teacher, and as the teacher observed the shift in students’ level of cognition when engaging with 
the texts, students began to work in groups with the teacher acting as a facilitator and responding 
to each student’s changing cognitive status and needs at any stage of the process. Irrespective of 
the variation in the rates of progress, the teacher provided texts that provided students with the 
opportunity to respond with ever-increasing levels of challenge.

Once the students began to use the strategy working in heterogeneous groups the teaching 
and learning became much more student-centred.  Role prompt cards were given to students to 
support them in their roles.  The cards highlighted the action verbs appropriate to the roles as well 
as providing questions and statements to be used by the student in their role to promote thinking 
and interaction within the group.  Using laptops, students recorded their responses to the texts on 
a digital template that scaffolded the strategic process modelled previously by the teacher.  Each 
student in a group was encouraged to be actively involved through the allocation of unique roles - 
Predictor, Clarifier, Questioner, and Summariser.

The design of the digital template guides the students through the reciprocal teaching process 
and provides a tool to record their responses to the text.  First, students predict what they think they 
will learn by reading the text using the cues provided in the text – tile, sub-titles, captions, images, 
graphs, tables, etc. Having read the first paragraph or section, students discuss and identify the 
main idea using key words relevant to the context.  In the next stage, students generate an abstract 
question relevant to the context that moves beyond the content of the text.  As students read 
individually, they underline unfamiliar language that is highly relevant to the context and is key 
to meaning-making.  This language is then clarified through group discussion with an emphasis 
placed on gaining contextual understandings.  The generalisation, questioning, and clarifying 
stages are repeated for each section, one at a time, until the text is finished.  Finally, the students 
review the statements they have recorded on the template for the main ideas of the text and use 
these to develop a summary of the text (1 – 2 sentences).  At the end of each session, groups used 
the reciprocal teaching rubric to self-assess (in their groups) before presenting their template to the 
rest of the class using the interactive whiteboard at which stage they were peer-assessed by another 
group.  Finally, the teacher would also use the rubric to provide feedback and feed forward.  The 
rubric was developed to reflect the process indicated in the template and the key skills underpinning 
the strategy when students worked with texts.
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Having developed and implemented a reciprocal teaching process that promoted comprehension-
fostering skills.  It was time to consider the appropriateness of the texts used in the programme. 
Palinscar and Brown [1984] highlighted the use of ‘considerate texts’, i.e. texts that have coherent 
structure, an introductory paragraph, a title and sub-titles, contextually-defined vocabulary, and 
to aid in the development of understanding, the use of supporting graphics.   Communicative 
pedagogies have stressed the importance of teaching with authentic texts that are used by native 
speakers in culturally authentic contexts of use, rather than pedagogically-doctored texts that have 
been purposefully designed to teach a language (Kramsch, 2000).  Reciprocal teaching requires 
the contexts for language practice to be devised, as much as possible, from culturally authentic 
sources with authority (Kramsch, 2000) where the texts have been written by native speakers, often 
experts in their fields, designated for reading by native speaking audiences rather than language 
learners.  Through the use of such authentic materials for reading instruction, learners should be 
able to acquire “usable skills” that can be applied in real-life situations. A range of texts have been 
sourced and collated to support the varied language contexts studied over Grades 9 and 10 and this 
resource will continue to be added to, as and when texts that are both considerate and authentic 
are identified.

The success of using Reciprocal Teaching as an intervention can be directly attributed to 
teachers taking the time to model the comprehension fostering and comprehension-monitoring 
activities required in the process, the development of scaffolding resources, the sourcing of 
relevant information texts, and by allowing students multiple opportunities to practise and develop 
the strategic competencies necessary with an appropriate degree of challenge.  There was clear 
evidence of improvement in the quality of students’ interactions when engaging in the process, 
students can clearly articulate the process and explain the purpose of each stage, the generalisations 
and summaries became more succinct and relevant to the texts, and most importantly, students were 
more confident when working with unfamiliar language and the necessity for clarification reduced 
while the ability for students to use contextual cues to support their meaning-making increased. 
Taking responsibility for their own learning and achieving the task outcomes was another factor 
that showed significant development with observations showing that students were taking the 
initiative much more and leading the learning of their peers.  Recent summative data points to 
an overall increase in students’ performance in reading comprehension tasks and knowledge of 
subject-specific vocabulary.  Their responses, both written and oral showed evidence of critical 
literacy especially when they answered questions that required relational or abstract levels of 
thinking.  Both teachers and students report that these gains are directly attributable to reciprocal 
teaching.  Students also credit the programme for the increased efficacy and confidence that they 
have when engaging with information texts across the curriculum as well as their progress in essay 
writing.  

Reciprocal teaching is a powerful tool that has shifted the teaching and the learning into the 
twenty-first century while at the same time has developed the strategic competence that the students 
required to progress in reading comprehension.  The process of implementation takes time and 
can be one of trial and error, but when supported by quality resources and effective professional 
development can only ensure success.
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АҢДАТПА 
Баяндама мақсаты мұғалімдердің  кәсіби қоғамдастығы (МКҚ) және  ондағы тәжірибе 

туралы  НЗМ ұстаздарының  түсінігін зерттеу  болып табылады.  Зерттеудің негізгі 
сұрағы: Назарбаев Зияткерлік мектебінің ұстаздары мектептегі мұғалімдердің кәсіби 
қоғамдастығын қалай қабылдайды? Сонымен қатар қосымша сұрақтар да қарастырылды: 
(1) мұғалімдерге  кәсіби қоғамдастықтарды  қабылдауға қандай факторлар әсер етеді? (2) 
Кәсіби қоғамдастықтарды қабылдауға қандай факторлар кедергі болады?

Зерттеу нәтижесінде НЗМ ұстаздары мұғалімдердің кәсіби даму қауымдастығының 
біліктілікті арттыруға көмектесетін тиімді құралы және оқушыларды оқытудағы кепілдік    
ретінде қабылдайтыны    анықталды. Ұстаздардың МКҚ қабылдауға келесідей факторлар 
өз септігін тигізді: өмір бойы оқу, кәсіби даму, серіктестік және сыни тұрғыдағы достық, 
ішкі уәж. Алайда, уақыт тапшылығы, мектептің тиісті нәтижеге жетуі үшін бет алысы мен 
қатысу міндеті тәріздес факторлар ұстаздарға МКҚ қабылдауға кедергі болады. 

АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является изучение понимания учителями НИШ 

профессиональных сообществ учителей (ПСУ)  и  опыт учителей в них. Основным вопросом 
исследования является: Как учителя Назарбаев Интеллектуальной школы воспринимают 
профессиональные сообщества учителей в школе? Следующие вспомогательные вопросы 
были также рассмотрены: (1) Какие факторы способствуют (мотивируют) восприятию 
учителями профессиональных сообществ в школе? (2) Какие факторы препятствуют 
восприятию учителями профессиональных сообществ в школе? 

 Исследование выявило, что учителя НИШ воспринимают профессиональные 
сообщества учителей как эффективный инструмент для совершенствования их 
профессионального развития и гарантирования обучения учащихся. Такие факторы как 
обучение на протяжении всей жизни, профессиональное развитие, сотрудничество и 
критическая дружба, внутренная мотивация способствуют восприятию учителями ПСУ№ 
Однако, факторы как нехватка времени, обязательное участие и ориентрованность школы 
на результативность препятствуют вопритяию ПСУ учителями.

ABSTRACT
The purpose of this study is to explore NIS teachers’ perception of professional learning 

communities (PLCs) and what their experiences are. The main research question is: How do 
NIS teachers perceive professional learning communities in the school? The following 
subsidiary research questions were also addressed: (1) What factors enhance teachers’ perception 
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of professional learning communities in the school? (2) What factors inhibit teachers’ perception 
of professional learning communities in the school?

The research revealed that NIS teachers perceive PLCs as an effective tool to enhance their 
professional development and ensure students’ learning.  Such factors as life-long learning, 
professional development, collaboration and critical friendship, inner motivation enhance 
teachers’ perceptions of PLCs. However, the factors as lack of time, extra paper work, obligatory 
participation and school’s result-orientation inhibit teachers’ perceptions of PLCs. 

Research problem
In Kazakhstan, education has been going through numerous changes; today, our educational 

system is aimed at developing education in accordance with international standards. State educational 
policy is focused on the modernization of Kazakhstan’s education. Kazakhstan’s integration into 
the world educational sphere aims at reconsidering and developing national education. Hence, 
the state needs a teacher ready to learn and adjust to the demands of modern education through 
reflecting on practice and developing it as part of professional learning communities. 

In the context of NIS around Kazakhstan, where professional learning communities such as 
action research, lesson study and teaching gifted and talented students have been implemented, 
teachers become part of them; however, not all teachers do implement changes in their practices 
since for some participation in PLCs is necessary due to school requirements, attestation or other 
personal reasons. Therefore, the school tries to make the work of PLCs effective and sustainable 
through promoting collaborative culture and providing the staff with professional development. 
Teachers are welcome to be part of any professional learning community; however, reflecting 
on my practice as a coordinator of action research community, there is an issue of mandate and 
mostly, teachers do have to join a PLC. 

Although many studies around the globe have explored the effectiveness of professional learning 
communities at school in relation to students’ learning, teachers’ perceptions of PLCs still need 
deeper analysis. Therefore, there is a shortage of research in Kazakhstan that has been conducted 
on how teachers operate in professional learning communities and what teachers’ perceptions of 
PLCs are. These issues are of high importance since NIS administration pays much attention and 
effort to the implementation of professional learning communities and, therefore, teachers are 
expected to be part of them. I have a goal to fill in the gap of studies related to professional learning 
communities in the context of Kazakhstan. Mapping these factors, I will explain how teachers of 
Kazakhstani secondary schools perceive professional learning communities.

Purpose of the Study
The purpose of this qualitative study is to explore how teachers of NIS perceive the role of 

PLCs in the school and what their experiences are.

Research Questions
To explore the above aspects, the following research questions are employed:  How do NIS 

teachers perceive professional learning communities in the school?

Subsidiary research questions:
1. What factors enhance teachers’ perception of professional learning communities in the 

school?
2. What factors inhibit teachers’ perception of professional learning communities in the 

school?
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Significance of the Study
The study is significant because it voices teachers’ perceptions of PLCs and gave opportunity 

for teachers’ to reflect upon personal practice as participants of such a new trend in secondary 
education of Kazakhstan. The results of the research can be useful for NIS administrators, policy 
makers and secondary school teachers since they will reflect upon their perspectives and this could 
lead to further exploration of the issues of PLCs in Kazakhstan.

Literature Review
The review of the literature revealed benefits and drawbacks of teacher participation in 

professional learning communities. The review can be summarized into four main features: (1) 
Professional learning community is an alliance of teachers sharing common goals, vision and 
mission, and working collaboratively on improving practice. PLCs mainly address teacher 
isolation and are effective for teacher professional development. (2) Teacher perceptions of PLCs 
mainly depend on how a school organizes the work of learning communities. When a PLC is a 
welcoming place where teachers are encouraged to set the goals and are active participants, then 
teachers perceive PLCs as an opportunity to share, collaborate and develop professionally. On the 
contrary, when teacher contribution to the work of PLCs is little and the heads are leaders of them, 
teachers perceive such PLCs as mandatory.  (3) There are such factors as collaborative culture, 
professional development and inner motivation that enhance teacher participation in professional 
learning communities. (4) However, various obstacles both individual and external affect teacher 
perceptions and willingness to join PLCs. Such personal factors as motivation, attitude and 
perception, and external factors such as school size, expectations and pressure on teachers are 
hindrances of teacher participation in professional learning communities. 

Although various research was carried out to explore the core of professional learning 
communities, its characteristics, and teacher perceptions of PLCs, there is still a gap in the literature 
related to how PLCs are developed in Kazakhstan and what Kazakhstani teacher perceptions of 
learning communities are. Moreover, different studies came to contradictory conclusions. Studies 
by Morrow [1, pp. 25-40]  and Mitchell [2, pp. 39-48] prove that in the US, PLCs are well developed 
and all the characteristics of PLCs exist in school so that they are really effective for teachers, 
whereas research in Pakistan conducted by Hashmi [3, pp. 1-6] has opposite results. Taking into 
account various studies related to the exploration of PLCs, I came to conclusion that it is important 
to discover what the role of PLCs in Kazakhstani secondary schools is and how teachers perceive 
them. 

Methodology
Research Design. This research study focused on secondary school teachers within one 

Nazarbayev Intellectual School in Kazakhstan regarding their perceptions and experiences of 
professional learning communities. Thus, this study aimed to explore how teachers of NIS perceive 
the role of PLCs in the school and what their experiences were. 

To address the research question a qualitative approach was conducted which is “primarily 
exploratory research. It is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions, and 
motivations. The design of the study is inspired by a case study approach. As Creswell (2003) 
notes, “Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world… Qualitative 
research begins with assumptions, a worldview, the possible site of a theoretical lens, and the study 
of research problems inquiring into the meaning individuals or groups ascribe to a social or human 
problem” [4, pp. 36-37].  
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Research Sampling
NIS teachers from different departments were selected with the help of purposeful sampling to 

voice their perceptions of professional learning communities in the school. According to Creswell 
(2012), “in purposeful sampling, researchers intentionally select individuals and sites to learn 
and understand the central phenomenon” [5, p. 206]. Since the research aimed at exploring NIS 
teachers’ perceptions and experiences of PLCs, I looked for teachers who had an experience as 
part of a professional learning community. At the site where the study was conducted, PLCs have 
been operating for three years, thus I selected teachers who have five or more years experience in 
teaching and two years experience as a member of a professional learning community at the site of 
NIS in the northeastern part of Kazakhstan. These criteria helped me to select teachers qualifying 
to my study because to gain an in-depth understanding of teachers’ perception of PLCs, teachers 
should have had enough experience in learning community. Thus, both teaching experience and 
participation in PLCs at least for two years were priority features of participants. 

There are six departments that qualified for potential participation in my study (English, 
Russian and Literature, Chemistry, Biology, IT and Physics, and History). I selected one teacher 
from a department; these teachers were pioneers of such PLCs in the school as Action Research 
and Lesson Study. This sample was relevant to my research study, because all of the teachers 
were related to one site at NIS in Kazakhstan and had their own perceptions and experiences of 
professional learning communities. 

Research Instrument. Interview.
Interview was the main research instrument to explore teachers’ perceptions and experiences 

of professional learning communities. “Interviews are a widely used tool to access people’s 
experiences and their inner perceptions, attitudes, and feelings of reality” [6, p. 1]. The structured 
interviews were most appropriate in this study since they allowed the researcher to gain the in-
depth qualitative data by asking open-ended questions; moreover “in the course of the interview, 
the interviewer has a certain amount of room to adjust the sequence of the questions to be asked 
and to add questions based on context of the participants’ responses” [6, p. 1]. In addition, Kvale 
(1995) regarded interviews as “… an interchange of views between two or more people on a 
topic of mutual interest, sees the centrality of human interaction for knowledge production, and 
emphasizes the social situatedness of research data” [7, p. 14]. Thus, interviews were ways for 
participants to get involved and talk about their views. 

Findings and Conclusion
What factors enhance teachers’ perception of professional learning communities in the 

school? There are certain factors that contribute to teachers’ perception of professional learning 
communities. First of all, four participants agree that life-long learning enhances their perception 
of PLCs. Teachers note that learning new things such as conducting a research, giving constructive 
feedback, reflecting on lessons and using various teaching tools are significant for their professional 
development. Therefore, teachers claim it is important to learn and develop constantly. 

 Secondly, improving practice is considered by all the research participants as a key 
component of their PLCs. Teachers unite in teams with common interest in education and address 
the issues that arise in their classrooms collaboratively. Since at NIS teachers teach in accordance 
with innovative educational program, it is important to improve practice in order to meet the 
curriculum standards. 

 Another factor enhancing teachers’ perception of PLCs is collaboration and critical 
friendship. The implementation of professional learning communities resulted in addressing the 
issue of teacher isolation. Young teacher with little background and experience easily adapted to 
new format of working, however experienced teachers preferred to work in isolation or within 
their comfort zones.
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Furthermore, the study shows that emotional well-being and school support are also important 
for teachers to participate in PLCs. Teachers need to feel needed; they are willing to actively 
participate in decision making and goal setting processes. School support is not less important 
as teachers note the need for encouragement by the school administration. It can be concluded 
that school leaders should provide teachers with necessary conditions as time and place for PLC 
meeting and also welcome their participation in PLCs. 

Finally, there are some extrinsic influences such as teacher certification process (attestation) 
which motivates teachers to get involved in PLCs. Due to participation in PLCs, teachers have 
points which are necessary to pass attestation and play an important role in teachers’ portfolio. 

What factors inhibit teachers’ perception of professional learning communities in the 
school? The results of the study show that teachers face some challenges while participating 
in PLCs. Moreover, there are factors that inhibit teachers’ perception of professional learning 
communities. 

First and foremost, NIS teachers point out that lack of time is the main hindrance affecting 
their perception of PLCs. Teachers are overloaded with teaching hours, various projects in the 
school and they feel burnout. Participation in PLCs can be considered time consuming as teachers 
must regularly meet with peers and discuss the work of their learning communities. Moreover, it 
appears that the same teachers are involved in several school projects or PLCs, thus they cannot 
afford working effectively in all the learning groups. 

Furthermore, teachers are intensified with extra paper work and reporting which are required 
in PLCs. Teachers have to demonstrate the effectiveness of professional learning communities they 
belong to through presenting posters and reporting to their TRCs (teacher research coordinators). 
As a result, such bureaucracy makes participation in PLCs tense and frustrating.  

School’s result-orientation and lack of teacher autonomy also negatively affect teachers’ 
perception of PLCs. The school leads the work of PLCs including goal setting, decision making, 
and general work of learning communities. Hence, teachers feel frustration and are not motivated 
to be in these PLCs. In summary, teachers are willing to be active participants of their professional 
learning communities and want to set the goals with their peers and address those classroom issues 
which are important for them. 
Implications of the Study
 Implications for school administrators. The results of the study suggest for school ad-
ministrators to explore effective ways of promoting professional learning communities in the 
school. They may engage teachers in PLCs by making them a welcoming place where teachers’ 
voices will be heard. Moreover, the study suggests making PLCs effective and sustainable through 
giving more autonomy for teachers participating in PLCs. The school may involve teachers in 
decision making and goal setting; in addition, the school may give teachers freedom to collaborate 
with teachers and work on projects which will be beneficial for students’ learning. 

The school may build more PLCs based on teachers’ needs and interests. Thus, there can 
be created science, math, and languages teachers’ learning communities uniting teachers with 
common professional needs. Such teacher alliances may lead to more effective collaboration in 
the school. 

Furthermore, the school administrators may minimize reporting on PLCs and focus more on 
the core components of learning communities such as shared values, goals and vision, shared 
leadership, collective learning and application of that learning and supportive conditions as defined 
by Hord [8, pp. 14-25]. This may lead to development of true effective professional learning 
communities in the school. 

Policy Implications. The study findings also suggest policy implications on professional 
learning communities in Nazarabayev Intellectual Schools. There are established rules on managing 
PLCs in NIS; however, there is a need to promote PLCs through effective mechanisms. NIS policy 
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makers set a of lot requirements on teachers and introduce various reforms resulting in teacher 
intensification and burnout.  

NIS policy makers may guide the development of professional learning communities by 
organizing more workshops for teachers to learn the core components of PLCs. Moreover, NIS 
policy may provide intellectual schools with more time to analyze how PLC operate and then 
develop them. Today, all NIS implement various PLCs and the number of them is increasing; new 
innovative projects are being introduced in schools and teachers are expected to get involved with 
them. The study results suggest NIS Policy focusing on particular PLCs and devoting necessary 
time, facilities and support to make them effective and beneficial both for teachers and students. 
For example, in England it took years to develop action research in their schools [9, pp. 1-7]. 
Moreover, foreign experts of Action Research who introduced it in NIS and organized different 
workshops for teachers not that we skip the important stages and expect much from teachers. In 
Kazakhstani context, NIS Policy makers do want to implement PLCs in a short period of time 
and expect teachers to participate effectively and contribute to students’ learning. Time is vital in 
developing any kind of reform in education; hence, there is a need for time to make the process of 
PLCs development smooth and effective. 
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АҢДАТПА
Бұл зерттеу мұғалімдердің Назарбаев Зияткерлік мектептердегі (НЗМ) мұғалімдерді 

аттестаттау туралы ойларын анықтауға бағытталған. Зерттеу мақсаты – мұғалімдерді 
аттестаттау  шеңберіндегі бағалау рәсімдері және оларды жетілдіру жолдары туралы 
мұғалімдердің  ойларын анықтау.  

Зерттеу онлайн сауалнамаға негізделген және мұғалімдерді аттестаттау шеңберіндегі 
саяси құжаттарды және НЗМ жасаған басқа да материалдардың мазмұнын жан-жақты 
талдауды, сонымен қатар халықаралық тәжірибе жайындағы әдебиеттерге шолуды қамтиды.   

Нәтижесінде, бұл зерттеу мұғалімдерді аттестаттау шеңберіндегі қолданыстағы бағалау 
рәсімдері туралы мұғалімдердің кері байланысын көрсетеді, халықаралық және НЗМ 
мұғалімдерді бағалау рәсімдерін салыстырмалы түрде талдайды, және бағалау рәсімдері 
мен бағалау жабдықтарын жетілдіру бағытында практикалық ұсыныстар жасайды.

Зерттеу мұғалімдердің кәсіби дамуында маңызды өз тәжірибелерінің әлсіз тұстарын 
талдаудағы және болашақ өзгерістерді болжаудағы кемшіліктерін анықтады. 

АННОТАЦИЯ
Данное исследование раскрывает взгляд учителей на оценивание учителей Назарбаев 

Интеллектуальных школ (НИШ). Целью исследования является изучение мнения учителей 
к процедурам оценивания в рамках аттестации учителей и возможных  путей их улучшения.

Методология исследования основывается на онлайн-анкетировании педагогических 
работников, контент-анализ нормативных и других документов, разработанных НИШ в 
рамках аттестации, а так же обзор литературы по мировой практике.

В результате исследование отражает обратную связь от учителей по существующим 
процедурам оценивания в рамках аттестации, проводит сравнительный анализ 
международных процедур оценивания и процедур НИШ, и представляет практические 
рекомендации по улучшению инструментов и процедур оценивания.

Исследование выявило недостаток в навыках анализа слабых сторон практики и 
прогнозирования будущих изменений, что является основными условиями развития и 
профессионального роста учителей.

ABSTRACT
This study serves as an insight into teachers’ perceptions of teacher appraisal at Nazarbayev 

Intellectual schools (NIS). The purpose of this study is to reveal teachers’ perspectives of assessment 
procedures within teacher attestation and possible ways of improving them.  
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The methodology of the study is mainly designed based on online questionnaire among the 
pedagogic staff and involves an extensive content analysis of policy documents and other materials 
that NIS has developed for teacher attestation, as well as review of literature on international 
practice. 

As a result, this study reflects teachers’ feedback on current assessment procedures within 
teacher attestation, runs a comparative analysis on the international and NIS teacher evaluation 
procedures, and makes practical recommendations on improving assessment procedures and 
assessment instruments.

The study educed the lack in the analysis of weak points of own practice and future change 
forecasting, which occur to be an obligatory condition of teacher’s development and professional 
growth.

Introduction
Educational reforms in Kazakhstan demand the increase of quality pedagogic staff, and it is 

relevant to raise the issue of teacher attestation (appraisal) because teacher attestation is one of the 
main keys of successful educational reform and its influence on teachers’ teaching and learner’s 
learning is great. As McKenzie [1, p15.] stated “quality teachers promote quality learning”. That 
leads to the need in an effective performance appraisal system that will, ideally, assist in meeting 
these demands by holding employees accountable, addressing underperformance and enhancing 
performance and practice [2, p25]. Therefore, it is crucial to organize and conduct teacher attestation 
so that it evaluates teachers properly. 

Strong [3, p. 3-4] explained that “teacher evaluation can and should be considered a vital 
part of the total improvement-restructuring efforts in education”. Therefore the investigation of 
NIS teacher attestation becomes important within dissemination of NIS experience to mainstream 
schools in Kazakhstan. Because it will underpin teacher appraisal model that will evaluate 
mainstream schools’ teachers’ performance. 

The analysis of the official documents on NIS teacher attestation, world practice and review of 
literature were the starting point for this study.  

NIS teacher attestation is conducted once in three year and involves levelled qualification 
system for pedagogic staff: teacher-trainee, teacher, teacher-moderator, teacher-expert, teacher-
researcher, teacher-master; for persons equated to pedagogic staff: basic and first. 

This research addresses NIS teachers’ perceptions of teacher appraisal and gives an opportunity 
to identify possible ways of its improvement.

The OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS) which involved 90,000 
secondary teachers and principals across 24 countries found that the greater the emphasis placed 
on a specific aspect of teaching in the feedback offered through the performance appraisal process, 
the greater the impact teachers believed it had on their teaching [4, p.171]. Therefore, we saw fit 
to pay attention to teachers’ voice and get to know the extent to which they believe NIS teacher 
appraisal assists in developing their practice.

In view of the mentioned above, we set three research questions which underpin the whole 
research process:

1. What are the teachers’ perspectives of assessment procedures within teacher attestation in 
NIS?

2. What are teachers’ perspectives about the ways in which these assessment procedures can 
be improved?

3. Based on these teachers’ perspectives in what ways can the assessment procedures be 
changed to improve the attestation process?
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Literature review
Arguinis [5, p.46] defined appraisal “as the ongoing process used for identifying, measuring 

and developing an individual’s performance in accordance with an organization’s strategic goals”. 
Strong [6, p.8] supports the idea adding that “… a conceptual framework for evaluation should 
emphasize the dynamic relationship between individual and institution where the needs and 
interests of one fuse with and support the other”. Thus, teacher’s professional growth has a great 
impact on organization’s improvement and it is important to interrelate organizational goals with 
that of teachers’.

In 2005 McKenzie noted that appraisal and attestation aim at the improvement of teacher 
quality, and later in 2012 she added that there are two purposes of appraisal – accountability 
and professional development [1, p.15]. Moreover, OECD review on Teacher evaluation gave its 
support to this idea stating that “teacher evaluation seeks to improve teacher’s own practice by 
identifying strengths and weaknesses for further professional development and ensure that teachers 
perform at their best to enhance student learning” [4, p.7]. Therefore, these two approaches refer to 
assessments of different nature, respectively summative and formative [7, p.6].

The instruments and information sources of evaluating teachers at NIS involve teachers’ 
understanding and deliberation of their practice that lead to further steps towards improvement. 
This is done by teachers’ writing reflective accounts on their practice during the attestation period. 
Reflection helps teachers to make sense of their work, actualize problems and determine ways of 
handling them. Unlike portfolio that “require teachers to gather documentation about their current 
work” [7, p.13], in the reflective accounts, teachers write their reflections on own practice, point 
out to their strength and weaknesses and identify areas for improvement. As Christodoulou [8, 
p.11] stated reflection is always mentioned as one of the key competences. Vašutová (2001) cited 
in Švec [9, p.29] adds that the ability of reflection is a part of profession and personality cultivating 
competence. From there it is adequate to understand that the reflective competence is a sign of 
“teacher’s preparedness to reflect and evaluate pedagogical actions” [10, p.107]. 

Besides, NIS conducts interviews of teachers by the end of the whole attestation process, 
during which teachers are asked “in which ways they would like or need to improve” [7, p.13]. For 
example, the English schools that supply in-depth professional development to teachers rely on 
performance management interviews to identify the staff’s individual needs [11, p.7]. 

Methodology
Survey was the basic instrument of this research. The use of survey method allowed to measure 

number of variables, their relationship and correlation. Target population of this study consisted 
of 2600 teachers of 21 Intellectual schools. The sample for the survey was selected from those 
teachers, who participated in attestation procedures in 2015. The total number of respondents was 
421, which is 16% of total number of teacher of all Intellectual schools and 65% of teachers, who 
participated in attestation procedures 

Survey was an online questionnaire. It consisted of 1 demographic question related to the 
respondent`s level of pedagogical skill, 5 questions related to the instruments and procedures 
of assessment in attestation and chapter for respondent`s suggestion for improving attestation 
procedures. Questions were constructed in collaboration with the assessment experts, who 
implements independent assessment within the attestation. The survey was pilot tested with 10 
teachers of Intellectual schools.

The questionnaire was held in Kazakh and Russian languages, it was fully anonymous and 
voluntarily. Responses were transcribed and analyzed with the use of the SPSS and NVivo software. 
The results were analyzed using frequencies and percentages on the questions. 

Reports of the experts in assessment, who conducted NIS teacher portfolio assessment in 
2014, were analysed as well. These reports were presented by the experts to NIS Center for 
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Pedagogical Measurement after completion of the teacher attestation process. There was a global 
analysis of pedagogical skills of the attested teachers in these reports, and the experts gave practical 
recommendations on the improvement of their pedagogical practice. These reports were the result 
of the analysis of teachers’ performance, so the content analysis was used in course of their study. 
Identical problems and lacks of teachers’ pedagogical practice most often mentioned in the reports 
were selected. 

Results and analysis
This section presents results and analysis form the data collected. Results are presented in a 

form of table with quality of responses and percentages of total number of answers.  
The largest number of respondents indicated a positive impact of the procedure of attestation 

on skill of reflection and professional development of teacher. Accordingly, the smallest number of 
respondents reported no impact of procedure of attestation for these characteristics of pedagogical 
practice. There is also a positive impact on the planning and management of the educational 
process, teaching and learning, assessment and interaction with colleagues noted by approximately 
equal number of respondents. The maximum number of respondents noted a lack of influence of 
procedure of attestation on the assessment skills. 

The maximal amount of respondents agreed, that procedure of attestation improves skills of 
reflection. The least amount of respondents expressed the disagreement with this statement. It 
should be noted correlation of these conclusions with the result of analysis in previous question. 
On the whole, most respondents marked the consent with all statements. 

In opinion of teachers, the interview with presentation is the most objective. However, if to 
examine the low level of objectivity, in this case respondents also marked presentation. On the 
whole, level of objectivity of all instruments curtained by the respondents as good. 

Most respondents marked middle complication of implementation of all tasks. At the same 
time it is possible to notice that if to examine the high level of complication only, then the most of 
respondents marked an attestation task №3.

Majority of respondents marked the consent with all statements, that are:
Feedback, given on executed attestation task, is (1) certain and reasonable; (2) defines strong 

parties of my practice; (3) defines area for further development of my practice; (4) contains the 
fair assessment of my practice

According to the results of this research, the most basic parameter what attestation process has 
a positive influence on is teachers’ reflection skills. In the accounts teachers in a greater degree 
described their activity, and in less – there were an analysis, evaluation of their performance and 
determination of changes in the future. It was also known that teachers accent the attention only 
on positive sides of their practice, poorly analyse problems and obstacles in the achievement of 
professional objectives. In teachers’ reflective accounts there was no prognosis on making alteration 
in planning, teaching, educating, evaluation.

In the question about the objectivity of the instruments an interview with presentation was 
marked by respondents as the most objective. This is due to the fact that during a presentation the 
teacher can show the results of their teaching practice during appraisal period exactly as she/he 
wants it. On the whole, the level of objectivity of all instruments curtained by the respondents as 
good. 

In the survey the majority of respondents indicated a medium degree of difficulty of completing 
all the attestation tasks. However, to answer the research question, it is necessary to pay attention 
to the number of respondents who indicated the highest degree of difficulty of the tasks. 

Finally, all respondents marked the consent with all statements. At the same time, the largest 
number of respondents stressed the agreement that feedback, given on executed attestation task, 
defines area for further development of their practice. That correlates with respondent`s opinion 
about positive influence of procedure of attestation on the professional development. 
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During the analysis of teacher’s responses to the question “how the attestation procedure can 
be improved” there were identified most often repeated responses. These include the proposal to 
increase the amount of time taken to execute attestation tasks. Also often heard the opinion about 
the necessity to develop criteria of assessment separately for each level of pedagogical skills and 
a more accurate definition of plagiarism. 

The most key aspects of teaching are displayed while teachers interact with their students in 
the classroom. As a result, teacher appraisal is usually firmly rooted in classroom observation. 
Almost all countries use classroom observations for regular performance management and many 
countries also use it at the end of the probation period. 

Upon the whole, the documentary analysis, review of literature and the findings within current 
study led us to realize the necessity or the possibility of the following improvements: 

• placing greater focus on reflection in teacher portfolio by setting standards and requirements; 
it is necessary to examine teacher’s reflection as most reliable index of his/her professional 
development;

• granting time for preparation for the attestation, during which school leaders can organize 
and conduct an internal assessment of teachers;

• elaboration of  more tangible qualifying requirements and assessment criteria for every 
pedagogical level.

Conclusion
As teachers are the objects and subjects of the appraisal process, the revelation of their 

perceptions of teacher appraisal at NIS gave us an opportunity to discover the difficulties they 
have during the time of their evaluation. The study shows the need of improving teachers’ 
reflective skills which are an integral part of professional development and further enhancement. 
According to teachers’ responses they were given not enough time for writing their reflections on 
their performance, therefore it would be more effective to provide the teachers with the feedback 
during the school year. This can be realized by the supervision of lessons in a class as an internal 
assessment within teacher attestation. Here, the importance of schools principals in supporting and 
sustaining the process cannot be underestimated as regular feedback from them will allow teachers 
to enhance their reflective writings which are a part of a professional growth and appraisal process. 
The school principals need to allot time to review the content of teachers’ reflective writings and 
engage in in-depth conversations about teaching and learning. This also will be a key to improving 
school’s quality pedagogical composition.
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АҢДАТПА
Зерттеу мақсаты:  Ұлыбританияның мектеп мамандарының дискалькулия туралы ой-

пікірін білу және математиканы оқудағы қиындықтарын анықтау тәсілдерін және оқуда 
пайдаланылатын қосалқы тетіктерін зерттеу (шағын зерттеу).   

Жан-жақты және нақты ақпарат жинау мақсатында автор онлайн сауалнамасын 
және жартылай құрылымдалған сұхбатты пайдаланды. Осы зерртеу аясында автор тең 
ықтималдық үлгісін қолданды. Зерттеу бастауыш мектепте жүргізілгеніне байланысты  4 
сынып жетекшісі сауалнаманы онлайн режимінде толтырған, ал сұхбат негізінен мүдделі 
тараптармен (мектеп директоры, ерекше білім алу қажеттіліктері мәселелері жөніндегі 
үйлестіруші) іріктеу мүмкіндігі шектеулі болды. Сандық және сапалық деректер қодталып, 
ашық қодтау және орта мәнді қолданатын сипаттамалы (дескриптивті) статистика (орта мән, 
мода) әдістерін қолдану арқылы талданды. Зерттеудің сенімділігі мен растығын қамтамасыз 
ету мақсатында автор деректерді триангуляциялау әдісін қолданған және зерттеу сұрақтарына 
келесі зерттеу жұмысына арқау болатын ұсыныстар тұжырымдау арқылы жауап берген.

АННОТАЦИЯ
Цель исследования состоит в том, чтобы узнать мнение школьных практиков о 

дискалькулии и изучить подходы для выявления трудностей в обучении математике и 
вспомогательные механизмы, используемые в школах Великобритании (исследование 
малого масштаба).

Для сбора всесторонней и достоверной информации автор использовал анкеты в режиме 
онлайн и полуструктурированное интервью. Для данного исследования применялась 
невероятностная экспертная выборка. В связи с тем, что исследование проводилось 
в начальной школе (4 классных руководителя заполнили анкеты в режиме онлайн, а 
интервью было проведено с ключевыми стейкхолдерами (директор школы и координатор 
по особым образовательным потребностям), размер выборки был недостаточно большой. 
Качественные и количественные данные кодировались и анализировались при помощи 
открытого кодирования и описательной (дескриптивной) статистики с мерами центральной 
тенденции (среднее значение, мода) соответственно. С целью обеспечения требований 
надежности и достоверности автор применял триангуляцию данных, и, наконец, ответил на 
вопросы исследования с предложениями для последующих исследовательских работ.
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ABSTRACT
The aim of the study is to find out the perceptions of school practitioners on dyscalculia and to 

investigate the identification approaches of learning difficulties in Mathematics and the supporting 
mechanisms provided by a UK school (a small-scale study).

Online questionnaires and semi-structured interviews have been conducted to obtain rich 
and reliable data. The author employed non-probabilistic expert sampling. The sample size was 
quite small due to the study being conducted in a primary school: the online surveys have been 
completed by 4 class teachers and the interviews have been obtained from the key stakeholders (a 
head teacher and a SENCO). The qualitative and quantitative data were coded and analysed using 
open coding and descriptive statistics with central tendency measures (mean, mode) respectively. 
The author triangulated both sets of findings in order to meet the requirements of reliability and 
validity, and, finally, answered the research questions with the follow-up suggestions for future 
research works.   

Introduction
It is echoed by many researchers on the subject that the area of Mathematics learning difficulties 

is understudied comparing to its literacy counterpart, dyslexia (Butterworth, 2003; Chinn, 2005). 
However, if in the UK there is a limited number of studies on learning difficulties in Mathematics; 
having undertaken a substantial literature search, I came to the conclusion that in my country 
Kazakhstan there are no research studies carried out in that area.

In the current work, under the umbrella of maths learnings difficulties, I will concentrate on 
dyscalculia as it concerns common difficulties pupils ‘experience in understanding Mathematics’ 
(Garner 2009: 48).

Detection of dyscalculia at an early stage followed by effective interventions can minimise 
learning difficulties. According to Garner (2009), the class teacher with the guidance of a school’s 
special educational needs coordinator (SENCO) should carry out identification. In case of 
identification, a SENCO should set out strategic direction to improve standards of achievement of 
those pupils (Farrell, 2005).

According to Dowker (2008: 226), many schools arrange for pupils with difficulties in maths 
regular sessions out of the classroom taught by ‘a special needs teacher’ or ‘a learning support 
assistant’. They usually teach pupils in groups or individually. For teaching, schools either devise 
their own programme or use a published one written specifically for underachieving pupils 
(Dowker, 2008). 

In classroom settings, a teacher’s responsibility is to differentiate tasks according to abilities, 
to set a group learning plan and systematically track progress (Garner, 2009: 107).

According to the Code of Practice (2001), all schools are required to develop a policy on 
Special Education Needs (SEN) and to introduce special support if necessary: School Action 
and School Action Plus. However, both are non-official within school arrangements, while SEN 
Statement is a legal documents that recognizes a child’s difficulty officially (Garner, 2009).

With the help of my research questions I hope to investigate how all those mechanisms work 
in practice at an English primary school level:  

• What are the stakeholders’ perceptions (the teachers, the teaching assistants, the SENCO 
and the school leadership team) of learning difficulties of primary school pupils in Maths?

• What are the approaches for identifying pupils’ learning difficulties in Maths?
• What is the school’s provision in supporting children with Maths learning difficulties?

The findings can be helpful for my further research work and, possibly, for adaptation in my 
country Kazakhstan.
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Research design and methods
A mixed research method (questionnaires and interviews) were employed by the researcher. 

The combination of different methods constitutes triangulation which helps gain valid and reliable 
data (Coleman, Manion, Morrison, 2008). 

A case study was chosen in order to portray an instance in a real life context and to get rich 
description through participants’ thoughts, feelings and experiences (Geertz in Coleman, Manion, 
Morrison, 2008). For both approaches non-probabilistic expert sampling was selected as the most 
effective sampling in terms of school-based research where the views of experts are significant 
(Hartas, 2010). The sample size for the survey is quite small due to the case study being conducted 
in a primary school: 4 class teachers completed the survey and ‘the key staff’ (a SENCO and a head 
teacher) were interviewed. 

The questionnaires were conducted online though the web-site ZOHO.com, which made 
gathering data easier and safer in terms of confidentiality. The semi-structured interviews were 
carried out on a face-to-face basis with a preliminary schedule negotiated.  

Before conducting research, informed consent with the raised issues on confidentiality and 
anonymity were gained from the participants of the interview.

Data analysis and Results
Analysing the Questionnaire
All the closed-ended responses were coded using numerical values depending on the structure 

of a question (See Appendix 6). For instance, for a Likert scale response, a four-scale coding 
was adopted (1 – for ‘never’, 2 – for ‘occasionally’, 3 – for ‘often’, 4- for ‘very often’). Then, 
for a statistical analysis, the coded answers were put into Excel and their mean (average) and 
mode were calculated (Appendix 2) as two of three central tendency measures (Hartas, 2010). In 
this data, however, only mode played a significant role as it represented values which appeared 
the most often. Nevertheless, there have been one response which was not coded as its values 
were represented in percentages (5%, 10%, 15% and so forth in an ascending order up to 100%); 
therefore, only mean was important in showing the average value.

The open-ended questions were coded though a process of open coding. First, the researcher 
carefully read responses, then, read again picking up the key points. If some points interpreted the 
same idea, they were put into one category under a general name. For instance: distraction and lack 
of concentration lead to the common idea of poor concentration (See Appendix 4). 

Results of the Questionnaire 
The quantitative data shows the unanimous belief of all participants in existence of dyscalculia. 

All respondents indicate that they have students with mathematics learning difficulties in their year 
groups.  Moreover, each respondent provided an approximate percentage of those pupils in their 
classrooms which showed 16.25% in average (mean) per class.  According to the calculated modes, 
the students struggling with maths more frequently show bad memory, difficulties in application 
of arithmetic facts, lack of strategy and lack of attention. The teachers also unanimously indicated 
that they suspect dyscalculia on an occasional basis and, in case of suspicion, most of them would 
keep observing a child. The data revealed the presence of teaching assistants as additional teaching 
staff. According to the statistical data, the teachers use different teaching approaches, additional 
resources and help of teaching assistants very often, curriculum differentiation, grouping pupils 
with Maths difficulties together, School Action/School Action Plus and measuring progress often 
and consulting with the SENCO occasionally. 

The open-ended questions disclosed the data in a more detailed way. Difficulty in understanding 
numbers, number manipulation problems, difficulty in learning maths facts, a mental block and 
an underlying reason presented the teachers’ views on dyscalculia. They indicated that as a 
measurement, they use Assessing Pupils Progress (APP) testing, 1:1 maths assessments, other 
standardised tests and observations. 
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Analysing the Interviews
The data was obtained through interviews with a head teacher and a SENCO of School X. 

The interviews were audio recorded with a permission of the participants. The interview data was 
written out using unfocused transcription (Appendix 7, 8). Although this was extremely time-
consuming: it took up four hours to transcribe two 30 minute talks, this kind of transcription 
allowed to present very detailed data (Hartas, 2010). After iterative and careful readings of each 
transcript, I used colour-coding to highlight important points and made memos to summarise a 
general idea. All these meaningful ideas were coded (categorised) (Appendix 5). The analysis 
was data-driven which required open coding approach adopted from the advocates of grounded 
theory (Gibbs, 2007). The reason for use of open coding is that the author tried to extract from the 
data ‘what is happening’ not imposing an interpretation ‘based on the pre-existing theory’ (Gibbs, 
2007:46). Moreover, the researcher reduced the data due to the overload of information and got rid 
of deviations (‘off track’ ideas) randomly produced by the participants. 

Results of the Interviews
The head teacher and the SENCO of school X described dyscalculia as a general lack of 

understanding of number, number reversals, a lack of understanding place value, short term memory, 
inability to see systems and patterns and inability to contextualise. Although, the participants are 
aware of dyscalculia existence and its symptoms, the findings show that the school does not yet 
identify dyscalculia due to the absence of identification/assessment tools in school. The teachers 
may only suspect if pupils with maths difficulties are not responding to their interventions. In case 
of suspicion, the SENCO is the first person to be informed. Although the school does not diagnose 
dyscalculia, it still provides a maths intervention which is called ‘Every Child a Counter’. This 
intervention entails 30-minute one –to-one or one-to-two extra tuitions with an inclusion TA 
(teaching assistant) (Key Stage 1) or a learning mentor (Key Stage 2) within Maths lessons. 

During the interview, the key people who manage provision were revealed. They are a head 
teacher, a SENCO and a Maths leader who have meetings on a fortnightly basis where they discuss 
the progress of children under interventions. 

Moreover, in order to support children with learning difficulties in Maths, the class teachers 
use various teaching approaches, differentiation (three star challenges: one star – low, two star 
– medium, three star – high), grouping (mixed or same group abilities) and different resources 
namely Numicon, Number grids, Power of Two and Number bonds. The SENCO added that in 
her Maths lessons she tries to use some methods adopted from dyslexia treatment programme. 
To measure progress, the teaching staff use different types of formative assessment, specifically 
Sandwell test, Observation, optional Standard Assessment Tests (SATs) papers, some National 
Foundation for Educational Research (NFER) data and Learning Ladder tests. They track progress 
every 6 weeks. The school has employed School Action and School Action Plus for some pupils 
with Maths learning difficulties. The latter entailed involvement of external services from ‘Family 
and Support’. There is no use of SEN Statements for just Maths reasons. 

Finally, the school has a Whole School SEN Policy that generally mentions inclusion but does 
not specify maths learning. 

Discussion
In this Discussion part, I will be triangulating both qualitative and quantitative data in the light 

to answer three research questions and also will be drawing links to the existing literature. 
My first question was about the stakeholders’ perceptions of learning difficulties of primary 

school pupils in Maths.
All stakeholders unanimously believe in the existence of dyscalculia. Dyscalculia is seen by 

the them generally as bad memory or short term memory, difficulties in application of arithmetic 
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facts, a lack of strategy and a lack of attention, a general lack of understanding of number, number 
reversals, a lack of understanding place value, a mental block, inability to see systems and patterns 
and inability to contextualise.

Although in their works, Butterworth, Sharma and Garner date ?described dyscalculia signs 
efficiently, the current study participants could provide greater details based more on their teaching 
experiences rather than accepted theoretical frameworks.

The second question was what kind of approaches the school uses for identifying dyscalculia. 
Although, the participants know about dyscalculia enough, the school still does not have any 

assessing approaches for diagnosing dyscalculia, yet can class teachers suspect it if pupils are 
not responding to their robust Maths interventions. In Literature Review part, I emphasised the 
existence of some identifying assessments on dyscalculia (e.g. Brian Butterworth’s Screener Test); 
however, it seems to me that not everyone in school is familiar with them. One of the reasons for 
not having any assessing tool might be a difficulty in choosing a reliable one among a vast number 
of existing types.

The final question was what kind of provision in supporting children with Maths learning 
difficulties the school does provide. 

If a child has significant maths difficulties, a class teacher informs the SENCO who with 
the head teacher and the Maths leader negotiates intervention possibilities. They have meetings 
every two weeks where they identify children who are the priority to have support and discuss the 
progress of children under interventions. 

According to Dowker (2008), for pupils with mathematical difficulties many schools arrange 
regular sessions with a learning support staff outside the classroom, and the current primary school 
belongs to one of them. The maths intervention at school is under the name ‘Every Child a Counter’. 
The SENCO administers this intervention and assigns additional teaching staff to certain pupils. 
This intervention entails 30-minute one –to-one or one-to-two extra tuitions with an inclusion TA 
(Key Stage 1) or a learning mentor (Key Stage 2) within Maths lessons. 

As Garner stated the importance of differentiation, a group learning plan and systematic 
assessment for classes of mixed abilities in Maths, so the current primary school keep the same 
aforementioned strategies (2009: 107). The teaching staff track progress every 6 weeks measuring 
it by different types of formative assessment: Sandwell test, observations, optional SAT’s papers, 
some NFER data, 1:1 maths assessments and Learning Ladder tests. However, according to the 
head teacher, Sandwell test is the most appropriate tool for tracking the progress. 

During the process of triangulation, one contradiction on an assessing tool appeared. According 
to the head teacher’s words, the school does not use any APP testing. However, the questionnaire 
revealed the use of APP tests by some class teachers. These clashes of facts helped to obtain the 
more reliable information.       

During normal Maths lessons, the class teachers use various teaching approaches, differentiation 
(three star challenges), grouping (mixed or same group abilities) and various resources (Numicon, 
Number grids, Power of Two and Number bonds). The teachers specified their use of different 
teaching approaches, additional resources and help of teaching assistants as very often and 
measuring progress, curriculum differentiation, grouping pupils with Maths difficulties together 
as often. 

Finally, as mentioned in the literature review, the Code of Practice (2001) requires all schools 
to develop a policy on SEN. The current primary school has a Whole School SEN Policy that 
includes information on inclusion, yet does not specify any difficulties and their ‘treatments’. The 
school has employed School Action and School Action Plus for some pupils with Maths learning 
difficulties which for the latter entailed external services. And the quantitative analysis showed that 
School Action and School Action Plus for only Maths reasons are used often within the school, 
whereas SEN Statements are not.
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All in all, the stakeholders’ perceptions on dyscalculia are clear and their knowledge is 
competent. The school provides enough support to children with maths learning difficulties. 
However, the only weakness is that the school has no identifying mechanisms using only ‘a 
blindfold approach’ of judging pupils’ responses to their interventions.

Methodological Evaluation
Finding a place to conduct research during the up-coming winter holidays was difficult; 

however, the problem was solved.
For the questionnaire, more people were anticipated to complete; however, only 4 have done 

so. The reason was probably the busy time of the year for teachers. 
Overall, the combination of different methodologies, which constituted triangulation, helped 

avoid shortcomings, complementing both approaches in terms of validity and reliability (Briggs, 

Coleman and Morrison, 2012). 
Nonetheless, the data I gained is quite reliable and valid only in the context of this school. It is 

not generalisable due to a small scale of the study.
Also the homogeneity of participants (almost all teaching staff, no involvement of parents and 

children) did not allow to get versatile views on the problem. However, taking into consideration 
the current limitations, for future studies, it is advisable to conduct research in a bigger scale with 
a diversity of participants to get more in-depth view at a problem.

Conclusion
All the research questions have been successfully answered. The author’s attempt to shed a 

light in the understudied area of maths learning difficulties was also successful, yet limited due to 
a small scale. Although, the participants provided as many details as they could, the data is still 
not suitable for adaptations as the school fails in identifying dyscalculia. A larger scale study is 
needed in order to get a generalizable data for ‘borrowing’ intentions. The author hopes that after 
her conduct of the research in school X, its stakeholders would realise the necessity to adopt any 
identification approaches and arrange some training courses on dyscalculia for the staff in the 
future.  
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АҢДАТПА
Білім беру жүйесін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылы, 

математика мен жаратылыстану бағытындағы пәндерді ағылшын тілінде сабақ бере алатын 
мұғалімдердің саны 15% дейін өсуі керек. Соған қарамастан, шынайы нәтиже бойынша 
2014 жылы тек 0,15% мұғалімдер ғана сабақтарын ағылшын тілінде өткізуде. Осы берілген 
мәліметтерден үш тұғырлы тіл саясатын енгізу жоспарының эффективтілігін арттыру 
қажеттілігі көрсетіп тұр.Назарбаев Зияткерлік мектептерінің (НЗМ) оқу процесінде 
ағылшын тілін сабақта қолдануының бір жолы командалық оқыту әдісін қолдану болып 
табылады. Онда бір отандық мұғалім және бір шет елдік мұғалім бірлесіп командада жұмыс 
істейді. Дегенмен осы Қазақстанға жаңа оқыту әдісі жаңа қиындықтар әкелді.Методология, 
зерттеу әдістемесі:Барлығы зерттеуге Ақтау және Семей қалаларындағы НЗМ нен 25 шет 
елдік және жергілікті мұғалімдер қатысты. Олар ашық және жабық сұрақтардан тұратын  
сауалнамаларға жауап берді.Бұдан басқа Батыс және кеңес математикасын оқытудың 
салыстырмалы анализі жасалды.Қорытынды:Біріншіден, тілдік қиындықтарға кездестік, 
екі мұғалімге бір-бірін түсіну оңай болған жоқ, ал бұл сабақ сапасына әсер етті. Ағылшын 
тілін білудің маңыздылығы НЗМ мұғалімдеріне CLIL әдісін қолдануға әкелді. Дегенмен 
де жергілікті мұғалімдердің ішінен ағылшын тілін меңгерген мұғалімдердің жетіспеуі 
математиканы ағылшын тілінде үйретудің жалғыз жолы осы командалық әдісті қолдану 
болды.Екіншіден, математиканы үйретудегі әдістеден де қиыншылықтар туды. Әр түрлі 
жүйеде білім алған екі мұғалім бір сыныпта сабақ бергенде бір-бірімен келіспейтін кездері 
жиі болып тұрды. НЗМ математика пәні мұғалімдері және Кембридж мамандарымен 
бірлесіп кіріктірілген оқу бағдарламасын жасау үлкен еңбекті қажет етті. 

АННОТАЦИЯ
В соответствии с Государственной программой развития образования, к 2020 году, 

процент учителей, которые будут преподавать на английском языке естественным 
наукам и математике в высших учебных заведениях должна возрасти до 15%. Тем не 
менее, реальность показывает, что в 2014 году только 0,15% учителей проводят уроки на 
английском языке. Все эти данные указывают на необходимость детальной разработки 
плана для внедрения трехъязычный политики в высших учебных школах. Одним из путей 
развития и использования L3 в преподавании математики в Назарбаев Интеллектуальных 
школах (далее НИШ) является использование метода командного обучения, где один 
местный учитель математики и один международный учителей математики работают вместе. 
Однако реализация этого нового метода обучения принесло новые проблемы. Методология, 
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методы исследования: В исследовании приняли участие 25 учителей математики: местные 
и международные учителя, которые работали в НИШ г. Семей и НИШ г. Актау. Все учителя 
ответили на анкеты, некоторые дали интервью. Кроме этого, исследователи также провели 
сравнительный анализ Западных и Российских математических книг. Выводы: Во-первых, 
были трудности с языковым барьером, это было не так легко понять друг друга, и это 
повлияло на качество планирования уроков. Понимание важности знания английского 
языка, повлияло учителям НИШ использовать технологию CLIL. Тем не менее, из-за 
нехватки местных учителей, которые умеют преподавать на иностранном языке, метод 
командного обучения был единственным способом для развития языковых навыков 
студентов и преподавателей. Во-вторых, возникли трудности по математике, когда два 
учителя, получившие математическое образование из разных стран (восточной и западной) 
начали работать вместе. Работая рука об руку со специалистами Кембриджа, учителя НИШ 
разработали новый интегрированный учебный план по математике. 

ABSTRACT
One of the ways of developing the use of L3 in teaching mathematics at Nazarbayev Intellectual 

Schools (further NIS) was the use of team-teaching method, where one local mathematics teacher 
and one international mathematics teachers worked together. However, the implementation of this 
new method of teaching brought new challenges. First was a language challenge, when it was not 
easy to understand each other and it affected for the quality of lesson planning. The understanding 
of the importance of the English language lead NIS to use the CLIL technology. Yet, because 
local teachers are not ready to teach in foreign language, team-teaching method was the only one 
way to develop language skills of local students and teachers. Methods, Research Instruments or 
Sources Used: In this research participated 25 mathematics teachers from local and international 
staff, who have been working at NIS Semey and NIS Aktau. They were interviewed and surveyed. 
All the data then interpreted. In the research work, researchers analyzed and used a qualitative and 
quantative data from the survey and interviews taken from 51 upper school students.  Conclusions, 
Expected Outcomes or Findings:  When two teachers, who educated by two different systems 
of education: West and Russian systems of educations, had to work in a team, they had not only 
language barriers, but also faced next differences.In West, the determinant of matrix 3 by 3 can be 
found by another rule. Teachers noticed differences between English and Soviet mathematics in 
language preferences. Students, who wants to enroll in Western universities, should be introduced 
with both of them in order to be able to understand the given of the mathematical problems. Theory 
versus practice and statistics versus geometry. In Western mathematics books with comparison 
Soviet mathematics books the level of mathematical tasks and problems seems to be easier for our 
students from the academic view, however, more often, problems in Western books tasks are more 
practical. With the new changes in curriculum, teachers of NIS faced a challenge: to study deep 
the topic “statistics”. Before Statistics considerate as a separate subject and taught only in some 
professions. 

We have been teaching mathematics in team teaching ourselves and this question raised from 
our own practical experience and to answer this question in the framework of Action research, 
we did this work. Research was conducted during 2014-2016 at the NIS Semey and Aktau 
Kazakhstan, researchers used written and oral questioning with the use of multiple choice and free 
response questions.71 upper secondary school students and 25 faculty members, from both local 
and international staff participated in the research
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Working in Team-teaching
First, we asked teachers about the challenges and advantages in teamwork we interviewed 

teachers. From their answers we obtained next information: 

Advantages:
• Develop language skills for locals-English; Good opportunity to learn Kazakh and Russian 

languages for internationals;
• Teaching materials: both teachers can prepare individual teaching materials and tasks and 

then later select the best possible tasks;
• Learn new skills including content of the subject and pedagogy from each other. locals 

have opportunity to develop knowledge of statistics and about international exams such as 
SAT and prepare students to these exams; International teachers can improve knowledge in 
plane and space geometry

• Differentiate students, pay extra attention to the lagging students as well to the gifted, 
talented students;

For the question, “What difficulties have you came across while working in team teaching?” 
teachers’ most repeated answer was - a language difficulties, because of this there arise a 
communication barrier between co teachers. Insufficient motivation to learn each other’s language 
make this problem difficult to solve. This difficulty led to the next problem they met, which was 
that teachers were not agreed on every detail of the lesson plan. One of local teacher said: “Some 
international teachers talk a lot while students are solving problems: students must be given time to  
think. One of international teachers said, «Some local teachers might provide mathematical tasks 
to students in class that we have not planned». Teachers also mentioned that working in teamwork 
sometimes restrict their freedom of teaching.

  Almost all International teachers said that they were surprised with high math level of NIS 
students. They also mentioned about complexity of our math curriculum. In order to find out 
students satisfaction to their teachers mathematical knowledge  we asked above question. From the 
answers of students, we can clearly see that most students satisfy with math level of their teachers. 
However, the differences between the answers ‘yes’ to the international teachers and to the local 
teachers is quite big. 

Students’ opinions
Question Yes I wish it would be better
Are you satisfied with mathematics level of international 
teachers?

50% 50%

Are you satisfied with mathematics level of local teachers? 10% 90%

From this, we can make conclusion that International teachers need to improve their knowledge 
in mathematics. In addition, students mentioned that local teachers teach students to solve more 
advanced mathematical tasks and in a good pace, they required students to solve mathematical 
tasks in limited time. Local teachers are strict; while internationals explain by using easy examples, 
spend a lot of time for solving tasks. Students mentioned that international teachers treat them very 
kind and soft as though they are primary school students. One student answered: “During their 
lessons students are so relaxed and they play more games than solving tasks. It is good to speak 
and improve our speaking level; however, in some cases it is not so useful.” 

In the table above, which  is from official web site of IMO, you can see the results of countries, 
even though Kazakhstan started to participate as independent country from 1993 we already won 
13 gold and other medals and ahead of countries like Finland, Singapore- which are considered 
countries with the best education systems. Therefore, this results can say us that theoretical and 
academic mathematics in KZ schools is really in high level.
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Results of IMO

Country First 
participation

Awards
Gold Silver Bronze

Finland 1965 1 8 49
Kazakhstan 1993 13 24 54
Russian Federation 1992 87 48 9
Singapore 1988 11 45 66

Among local teachers this kind of Olympiads play an important role to rise their career. If I 
want to get more salary then I should prepare students to such contests and win.

 The impact of team-teaching for development of students’ English level has been excellent. 
International teachers helped them a lot with English. During the lessons, students have been 
speaking mostly in English and sometimes between themselves, they spoke in native language. 
Almost all students answered that their English language level were increasing. This fact can be 
proven by our students’ results on IELTS and CIE, which are becoming better by each year.  
When teachers, educated by two systems- western and soviet, teaches mathematics in one class 
and plan lessons together they met differences in methods of teaching, in language preferences and 
even different styles. Of course, they mentioned these differences as virtues of a team-teaching, 
so they can chose better ones. Let us consider all of these differences between west and soviet 
mathematics. 

There are preferences in the ways of calculating, For example,  a determinant of a matrix. 
How to calculate the determinant of 3*3 matrix? In the local mathematics books, students learn to 
calculate it by the triangle rule while in West they prefer diagonal rule.

Differences in methods of explaining
Soviet Western(English-speaking countries)

•	 Teacher centered classroom
•	 Less emphasis on application of what is being 

taught in real life
•	 A topic is introduced and followed by 

numerous problems. 
•	 Students are excellent at solving rather than 

mastering the concepts.
•	 Focuses mostly on different varieties of 

problems 
•	 Understanding of mathematics is not for all

•	Student-centered
•	Concepts are related to real life activities 
•	Mostly focuses on explaining each component 

of the problem 
•	Loses the fact, that student will thing by 

himself, because all the information is 
presented to him so he doesn’t need to think 
further.

•	Focuses on understanding the idea of the topic 
for everyone

Soviet methods still center on the teacher leading everything from the front. 
Teachers try to explain the topic through solving tasks. This makes students to think further 

by themselves or they give up (Two types of students in class: those who deeply understand and 
can learn by themselves, and those who give up: they learn the formulas and follow them with no 
understanding). 

In the table below you can see two ways of introducing the important topic differentiation.

“At first, I did not like to learn in team teaching, but then I started feeling that my 
English became better. It helped me to gain some self-confidence” 
12 grade student 
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Singapore 1988 11 45 66

Among local teachers this kind of Olympiads play an important role to rise their career. If I 
want to get more salary then I should prepare students to such contests and win.

 The impact of team-teaching for development of students’ English level has been excellent. 
International teachers helped them a lot with English. During the lessons, students have been 
speaking mostly in English and sometimes between themselves, they spoke in native language. 
Almost all students answered that their English language level were increasing. This fact can be 
proven by our students’ results on IELTS and CIE, which are becoming better by each year.  
When teachers, educated by two systems- western and soviet, teaches mathematics in one class 
and plan lessons together they met differences in methods of teaching, in language preferences and 
even different styles. Of course, they mentioned these differences as virtues of a team-teaching, 
so they can chose better ones. Let us consider all of these differences between west and soviet 
mathematics. 

There are preferences in the ways of calculating, For example,  a determinant of a matrix. 
How to calculate the determinant of 3*3 matrix? In the local mathematics books, students learn to 
calculate it by the triangle rule while in West they prefer diagonal rule.

Differences in methods of explaining
Soviet Western(English-speaking countries)

•	 Teacher centered classroom
•	 Less emphasis on application of what is being 

taught in real life
•	 A topic is introduced and followed by 

numerous problems. 
•	 Students are excellent at solving rather than 

mastering the concepts.
•	 Focuses mostly on different varieties of 

problems 
•	 Understanding of mathematics is not for all

•	Student-centered
•	Concepts are related to real life activities 
•	Mostly focuses on explaining each component 

of the problem 
•	Loses the fact, that student will thing by 

himself, because all the information is 
presented to him so he doesn’t need to think 
further.

•	Focuses on understanding the idea of the topic 
for everyone

Soviet methods still center on the teacher leading everything from the front. 
Teachers try to explain the topic through solving tasks. This makes students to think further 

by themselves or they give up (Two types of students in class: those who deeply understand and 
can learn by themselves, and those who give up: they learn the formulas and follow them with no 
understanding). 

In the table below you can see two ways of introducing the important topic differentiation.

“At first, I did not like to learn in team teaching, but then I started feeling that my 
English became better. It helped me to gain some self-confidence” 
12 grade student 

Soviet Western(English-speaking countries)

1. Continuity and limit of a function
2. Derivative determines as a limit
3. Derivative of all functions
4. Geometrical and mechanical meaning of 
differentiation, gradient of a tangent
5.Behaviour of functions around critical points and 
the practical application of maxima and minima 

1.Differentiation as an operation of finding the 
gradient at a point.
2.Gradient graphs. 
3.Differentiation of axn

4.Behaviour of functions around critical points and 
the practical application of maxima and minima.
5. Expansion the differentiation to other functions

It really made a huge discussion among teachers to decide which way is right or preferable for 
our curriculum. By according to Soviet mathematics, we cannot start the topic “differentiation” 
without learning previous topic “limits”. Because in order to introduce derivative we need limits, 
on the other hand to do it we need to spend about 40 hours for explaining limits, so how can we 
do that if by each year there is less and less hours for math’s? However, by western way, we can 
avoid learning the topic limits and save time- perhaps it is not wholly mathematically correct but 
it is efficient.

We considered 12 math books, which are more popular, and in practical use of our teachers 
and from these books, we saw next differences in math books:

Differences in math books
Soviet Western(English-speaking countries)

•	Give basic idea, formulas and laws 
•	Student thinks a lot to understand the content
•	Has no step-by-step explanations, It is hard for 

students to learn mathematics without teachers help.
•	Academic knowledge rather than application
•	Less practical tasks
•	No relationship of mathematics to real life 

problems.

•	More examples on practical use of 
mathematical knowledge

•	Topics explained in detail. 
•	Students themselves are able to understand 

mathematical topics
•	Over explains topics, so students do not need 

to think themselves
•	It does not make student think, but understand.

Language preferences
While teaching mathematics with a new curriculum and using different kind of western 

mathematics books teachers noticed the differences between English and Soviet mathematics in 
language preferences. Students who are going to enroll in Western universities should be introduced 
with them in order to be able to understand the given of mathematical problems. For example, in 
the topic “Combination of functions” there are next preferences:

 Traditional way of writing at 
Kazakhstan schools  

Western way: From the book “SAT subject 
test: Math level 2” (from the page 34) 

Composition of 
functions f(g(x)) and g(g(x)) (f◦g)(x) and (g◦g)(x)

In Western mathematics upper secondary students freely allowed to use calculators, which 
really helps to save time and it is practical, while Soviet mathematics require students to learn 
by heart some values of trigonometrical functions. In addition, our students know the squares 
and cubes of some big numbers. That is why some students find difficult to use an engineering 
calculator due to lack of abilities of using calculators.  Even though some teachers now permit to 
use calculators, there is still discussion on whether to use it or not.
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Statistics versus geometry
Soviet Western(English-speaking countries)

•	Statistics is the weakness of the Soviet 
curriculum

•	Statistics and probability taught only in 
Olympic classes or in extra classes. 

•	Soviet geometry is difficult, and requires a 
lot of thinking and imagination in 2D and 3D 
planes.

•	However, some catching up in Statistics is 
happening in the New Integrated Curriculum in 
Kazakhstan. 

•	Geometry is the weakness of the Western 
curriculum

•	English geometry is very weak
•	Teach only basics and non-difficult examples and 

tasks.
•	Consist very well explained topics of statistics and 

teach students to process statistical data 
•	Teaches students to use different kind of software 

and applications to monitor, research statistical 
data  

Researcher Alexander Carp, from Columbia University wrote: “Perhaps the most striking 
difference between the teaching of mathematics in Russia and standard mathematics education 
in West is that the former includes a separate course in geometry taught over 5 year period. It has 
been over 50 years since it was declared in the West that “”Euclid must go”. Overall, to teach 
mathematics in Western way teachers need to develop mathematical knowledge in statistics and to 
forget about deep level of Russian geometry. With the new changes in curriculum, teachers of NIS 
faced a challenge: to study deep the topic “statistics”. Before Statistics considerate as a separate 
subject and taught only in some professions. 

Theory versus practice
In the table below you see an example from geometry, as you see it is practical task, if students 

had known this then they would use their knowledge in real life. This task is about the topic parabola, 
which I get from Ron Larson’s’ book. On the right is typical Soviet mathematics. Academically, 
no pictures. Perhaps this is the reason that so many students find mathematics as a boring subject.

Western- practical task Soviet- academic task
A solar collector for heating water is constructed with 
a sheet of a stainless steel that is formed into a shape of 
parabola. The water will flow through a pipe that is located  
at the focus of the parabola. At what distance from the 
vertex is pipe?

Parabola is symmetrical regarding to x 
axis and passes through the point A(4, -1). 
Its vertex lies on the origin.  Construct 
parabola’s equation.

From the students suggestion we find out that they want to learn the ways of using and 
applying mathematics in real life problems, students want to know for what reasons they should 
know mathematical topics as integrals, trigonometrical equations and inequalities, etc. Next very 
important issue is the fact that Kazakhstani mathematics teach students to solve very complicated 
mathematical tasks, but students cannot use their knowledge in real life problems. The truth of 
this fact we can see from the results of Kazakhstani students on PISA, where Kazakhstan students 
took 49th place from 65 participant countries in the year 2013. The results say that local teachers 
teach students to solve complicated tasks; however, teachers need to improve teaching students 
to the ways of applying academic knowledge to real life situations, which required mathematical 
modeling.

 In conclusion, we gathered next five things to do in order to work productively in team 
teaching. Show each other mutual respect. Work collaboratively. In particular, always agree on 
what you are going to teach and how to teach before any lesson. Learn each other’s language for 
local teacher try to work on their English language skills, practice delivering lessons in English 
a lot. To learn from each other statistics and geometry. To use more practical tasks from western 
mathematics and more advanced tasks from Soviet books. 
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