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Білім беруді өзгертетін жаһандық үрдістер (ЭЫДҰ, 2019)

Осы үрдістердің әрбіреуі технологиялардың қарқынды дамуымен тікелей байланысты

Жаһандық ықпал

ету орталығының

өзгеруі
• Экономикалық

баланс Азия 

елдеріне қарай

ығысуда

• Жаһандық нарық

кеңейіп, халықтың

көшіп-қону

мүмкіндігі артуда

• Орта таптың

көбеюіне

байланысты, 

жаһандық тұтыну

өсіп барады

• Жасанды зият

саласында жаңа

компаниялар пайда

болуда

Қоғамның дамуы
• Мемлекеттер өз

заңнамаларында

мигранттардың, тіл

және дін өкілдерінің

құқықтарын ескеретін

болды

• ЭЫДҰ-да халықтың

сайлауға қатысу

белсенділігі төмендеп

барады

• Жеке аймақтар мен 

қалалардың рөлі

нығаюда

• Ауылды мекендерде

сапалы білім беру 

мәселесі әлі де өзекті

Қауіпсіздік
• Кибер-қылмыстар

көбейіп барады

• Табиғи апаттар жиілеп, 

олардың ауқымы

артуда

• Вирустардың

қарсыласу әрекеті

күшейіп барады

• Көлік апаттарының

саны азаюда

• Сыртқы әскери жанжал

жүріп жатқан елде өмір

сүру ықтималдығы

айтарлықтай төмендеді

Өмір сүру ұзақтығы
• Өмір сүру ұзақтығы

артуда

• Жалғыз басты

адамдар саны 

көбейіп келеді

• «Зейнет жасы»  

артуда

• Белсенді кәрілік

және Цифрлық дәуір

Қазіргі заман

мәдениеті
• Ерлер мен әйел

адамдардың табыс

деңгейінің

айырмашылығы

азайуда

• Интернетке

қолжетімділік артуда

• «Фрилансерлер» саны 

көбеюде

• Жаппай тұтыну әдеп

нормасына айналды

• Шынайы өмірде

виртуалды өмірдің

үлесі артуда

• Отбасының жаңа

түрлері пайда болып, 

ер адамдардың ата-ана

белсенділігі артуда

«… біз тұрақты өзгерістер дәуірінде өмір сүреміз… енді әрбір жыл түбегейлі 

өзгерістерге толы болмақ …»                                                            
Юваль Харари
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МҰҒАЛІМ

СЕНІМ

ЖАҒЫМДЫ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР

ҚОҒАМҒА АДАЛ 

ҚЫЗМЕТ ЕТУ

МӘДЕНИЕТ ДЕҢГЕЙІ

ҚАРЕКЕТШІЛДІК

ОҚУШЫ

❖ Тұрақты құндылықтар

❖ Оқуға деген ынта

❖ Аянбай еңбек ету

❖ Көмек сұраудан жасқанбау

❖ Позитивті ұстаным

❖ Жауапкершілік

❖ Саналылық

❖ Еңбекқорлық

❖ Құнттылық

❖ Мақсатқа талпынушылық

❖ Тәртіптілік пен жинақылық

МҰҒАЛІМ – ОЛ УАҚЫТТЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНАТЫН, МІНДЕТТЕРДІ ШЫНАЙЫ БАҒАЛАЙ 

АЛАТЫН, ОЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ОҢТАЙЛЫ ЖОЛДАРЫН ТЕЗ ТАБАТЫН, ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ 

ЕТІП, СОЛ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН ТОЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК АЛА АЛАТЫН КӨШБАСШЫ.
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Мұғалімдік  – қуатты күш, ал кәсіби 
мұғалімдер ұжымы – мектептің дамуына 
ықпал ететін қозғаушы күш. 

Қарым-қатынастағы сенімге негізделген 
ұжымдық кәсіпқойлық кәсіби 
ынтымақтастықтың кепілі болып 
табылады. Мұндай ортада мұғалімдер 
бір-біріне сеніп, қате жіберуден, тәуекел 
мен жауапкершілік алудан қорықпайды
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Ұлыбританияның зерттеуші ғалымы

Энди Харгривс, 2018 ж.



МЕКТЕПТІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АКТИВІ
мектеп тренерлері мен үйлестірушілері (ҚР-да 38 596 адам

немесе елдегі әрбір 10-мұғалім)

ЖЕТЕКШІ МЕКТЕПТЕР жүйесі, 
Тәжірибені таратудың негізгі алаңы болып табылатын 1020 мектеп

(немесе мемлекеттегі әрбір 7-мектеп)

www.smk.edu.kz онлайн платформасы:
Жүйелі- - 138 826 жүктелген оқу материалы 

әдістемелік - 37 800 015 жүктеп алу саны

кешен - 292 443 пайдаланушы

мектепте

ауданда/ 

қалада

мемлекетте

Жалпы білім беретін мектептердің
педагог мамандарын әдістемелік қолдау
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Тәжірибені тарату

Әзірленді «Назарбаев Зияткерлік

мектептері» ДББҰ әзірлеген

біліктілікті арттыру

бағдарламалары бойынша

оқытудан өткендер

ӨткізілдіБілім беру мазмұны

аясында

Бағалау жүйесі

аясында

Педагог 

мамандардың

біліктілігін

арттыру аясында

3 Стандарт;

163 оқыту

бағдарламасы;

1-8, 9-10-сыныптарға 

арналған 364 орта

мерзімді жоспар;

оқыту

бағдарламаларын

жүзеге асыруға

қатысты 93 

әдістемелік құрал;

157 оқулық пен оқу-

әдістемелік кешені;

290 сандық білім

беру ресурсы;

Критерийлерге

негізделеген

жаңа бағалау

жүйесі;

30 125

критериалды

бағалау құралы;

бағалау бойынша

711 әдістемелік

құрал;

153 біліктілікті

арттыру

бағдарламасы,

бағалау курсы,

әдістемелік құрал;

Пән мазмұны мен бағалау жүйесі

бойынша 314 775 мұғалім;

Оқыту технологиясы мен

әдістемесі бойынша 73 322 

мұғалім;

Әдістемелер, технологиялар

және зерттеулер бойынша 30 099 

мектеп тренері, КБ бойынша

мектеп үйлестірушісі;

5 575 сертификатталған тренер;

Көшбасшылық бойынша 6 161 

мектеп басшысы;

8 087 оқыту

семинары;

12 042 шеберлік

сабағы;

4 755 тренинг;

3 085 онлайн сабақ;

383 онлайн семинар;

904 көшпелі кеңес;

1956 командалық 

оқыту сабағы; 

4 311 сабаққа 

қатысып, кері 

байланыс беру;

144 ата-аналарға

арналған дәріс.
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Оқу жылында Зияткерлік мектептерде жүргізілетін бағалау
нәтижелерінің циклограммасы

Оқушы

20%

Мектеп 

әкімшілігі…

Әдістемелік 

бірлестік

10%

Мұғалім

36%

ДББҰ

6%

Мектеп - 94%

Есептердің 94%-ы мектепке жіберіледі, 

деректердің басым бөлігі мұғалімге арналған

(36%).

Оқушылар туралы деректер:

• Мықты жақтары

• Әлсіз жақтары

• Уәждемесі

• Қолданбалы дағдылары

• Қызығушылығы, әуестігі

• Тәртібі және т.б.

Деректермен жұмыс істеу:

• Жеке кері байланыс

• Саралау

• Жетекшілік

• Оқу үдерісіне қатыстыру
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Мониторинг нәтижелерін оқытуды дамыту мақсатында пайдалану

Деректер:

• оқушы мен мұғалім

• мұғалім мен ата-аналар

• мұғалім мен мұғалім

• мұғалім мен мектеп

әкімшілігі арасында

диалог құру үшін қажет

Деректер:

• әрбір мектептің және әрбір

жеке оқушының мықты және

әлсіз жақтарын анықтау

• болжамдаушы талдау жүргізу

үшін өңделеді

Деректер:

• оқыту үдерісін

саралауға және

дараландыруға

• тиімді оқыту

әдістемелерін іріктеуге

себептеседі

Деректер:

• мұғалімдердің қарекет

ету деңгейін арттыруға

• кері байланыс негізінде

оқыту құндылығын

түсінуге ықпал етеді
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Тиімді оқыту циклы
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ТАЛДАУ

МОНИТОРИНГ

БАҒАЛАУ

БОЛЖАУ

ЖОСПАРЛАУ

ОҚЫТУ

түсініспеушіліктер,

қиыншылықтар мен құзыреттерді анықтау

ахуалды бақылау 

және диагностика жүргізу

түсіну тереңдігін

ескеру

болашақ 

нәтижелердің

моделін құру

оқу стратегияларын

құру және қайтадан құру

өзімнің оқыту 

тәжірибеме өзгерістер

енгізу

2016 жыл 2019 жыл

6,2 2,7

27,8

16,1

49,4

50,4

16,7

30,8

Сыртқы жиынтық бағалаудағы

бағалардың үлесі



Назарбаев Зияткерлік мектептерінің
педагог мамандарын кәсіби дамыту жүйесі

Оқу бағдарламасының тұжырымдық

тәсілдемелерін жүзеге асыру

Критерийлерге негізделген бағалау

Сабақ беру және оқыту әдістемесі

Тілдік құзіреттілік

АКТ құзіреттілігі

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Студенттердің педагогикалық тәжірибесі

Болашақ мұғалімнің мектебі

Дарындарды іздеу «Mugalim Ziyatker»

ПШО курстары

Конкурстық

іріктеу

Тәжірибені зерттеу

Action Research

Сабақты зерттеу

Lesson Study

Күнделікті тәжірибиеде

пайдалану, халықаралық

конференцияларда ұсыну, 

басылым беттерінде

жариялау

Біліктілікті

арттыру

оқушы

мемлекетте

шетелде

мектепте



М. Ломоносов

Ұлы ғалым Н. Лобачевский

Атақты математик С. Рихтер

Әйгілі пианист 20 ғ.
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Әлемді күннен күнге жақсартатын
жалғыз жан болса, ол – МҰҒАЛІМ. 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!
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