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Сессияның мазмұны

• Әріптестер мен оқушылардың мақсатты
тобын анықтау

• ҮКДО мен оның басшылары туралы
зерттеулердің жүйелі шолуынан алынған
иллюстрацияланған тақырыптар

• Мақсатты оқушылар тобы үшін ол нені
білдіреді?

• ҮКДО мен мұғалімдердің кәсіби біртектілігінің
арасындағы байланыс

• Бұл мектеп басшыларының зерттеулерімен
қалай байланысты?

• Метафора



Көрнекі мысал

3 оқушыны алайық:

• Нағыз ынтагер – тәуекелге бел бууға / өз қателерін
түсініп, үйренуге дайын адам

• Байқампаз скептик – таныс стратегияларды
ұстанатын, бірақ орынды болса, жаңа тәсілдемелер
мен идеяларды да қолданатын адам

• Айлакер еріншек – ауырдың үстімен, жеңілдің
астымен жүріп, із-түзсіз жоғалып кететін адам

Осы бейнелерді презентация барысында елестетіп, 
алған ақпарат Сізге және оқушыларыңызға қалай
пайдалы болатыны туралы ойланыңыз.

Ал басшыларға өздерінің үш қызметкерін елестетуге
болады



ҮКДО тиімділігінің дәлелі

• Оқыту шеберлігін дамыту туралы барлық нақты
деректерге жүйелі шолу (ҮКДО) (Кордингли
және басқа да авторлар, TDT 2015) 
http://bit.ly/23WTvw2

• ҮКДО-ны жүзеге асыратын мұғалімдер мен 
оқушылар үшін зор пайдасының себебі:

• Үздіксіз оқыту (кем дегенде екі тоқсан бойы) 

• Қайталанып отыратын, құрылымдалған және
ғылыми дәлелденген қызмет қарқыны

• Мұқият тексерілген тапсырмалар жинағы

http://bit.ly/23WTvw2


Энергия жүйесі ме?



ҮКДО үшін не маңызды – дәлелдеме

Тұрақты, қайталанып тұратын, мұқият тексерілген және
ғылыми дәлелденген тапсырмалар:
• Оқушылардың / студенттердің мақсаттарына

бағытталған
• Үстем қағидалар мен бағалау тәсілдемелерінен бас 

тартып, педагогикалық шеберлік саласындағы
сарапшылық (оның ішінде сыртқы) білімге қол
жеткізеді

• Мұғалімдердің дайындық деңгейін анықтап, оны 
одан әрі дамытады

• Өзара қолдау көрсетіп, диалог құрады:
– Оқушылардың өзгерістерге деген көзқарасы; сондай-ақ
– Үзік білім, болжамдар және пікірлерді анықтау



Не маңызды – дәлелдер

Тұрақты, қайталанып тұратын, мұқият тексерілген
және ғылыми дәлелденген тапсырмалар:
• Практикалық, сондай-ақ теориялық білімді қатар

шыңдайды (мысалы, бір шешім барлық жағдайда
бірдей тиімді бола бермейді)

• Мұғалімдерге арналған қалыптастырушы
бағалауды (ҚБ) қамтиды

• Кәсіби оқыту аясында көшбасшылық дағдыларын 
қалыптастыру қағидаттарын көрсетеді

• Кәсіби оқыту құралдарын әзірлеп, қолдануға
себептеседі

• DGT есебі (Оқу мәселелерін басқару) 
https://bit.ly/2tgtBdS

https://bit.ly/2tgtBdS


Мұғалімдерге арналған
қалыптастырушы бағалау

Тұрақты, қайталанып тұратын, мұқият тексерілген
тапсырмалар жиыны:

ҚБ мысалдары:

• ҚБ құралдары арқылы бейнеленген жаңа
тәсілдемелерді көру мүмкіндігі

• Мұғалімдерге барынша қолдау көрсету мақсатында
оқушылардың жаңа тәсілдемелерге деген
көзқарасына назар аудартатын үйлестірушілер

• Мұғалімдердің өзіне ҚБ құралдарын әзірлеуді ұсыну

• Осылай, ҮКДО аясындағы ҚБ дегеніміз:

– оқыту және оқу үдерісінің нысаны

– нәтиже: және

– нәтижелерді жинау және талдау әдісі



Рефлексия
Тиімді ҮКДО ерекшеліктері сізге мақсатты оқушылар
тобына қолдау көрсетуге қалай себептесе алады?

• Мамандандырылған сарапшылық білімге қол жеткізу

• Тұрақты, қайталанып тұратын эксперимент

• Оқушылардың талпынысына бағдарлану

• Жұмысты үзбей жалғастыруға арналған құралдар мен 
протоколдар

• Теориялық және практикалық білімді қатар
қалыптастыру

• Өзара қолдау көрсету мақсатында диалог құру

• Болжамдар мен пікірлерді анықтау

• Қалыптастырушы бағалау педагогиканы жетілдіретін
құрал ретінде



ҮКДО және мұғалімдердің
кәсіби біртектілігі

• Жеті мемлекеттің білім беру жүйесінде мұғалімдердің
кәсіби біртектілігінің негізгі құраушыларын зерттеу
барысында жоғары сапалы ҮКДО-ға инвестициялар жасау
аса тиімді білім беру жүйесінің негізі болып табылатыны
анықталды

http://www.curee.co.uk/node/5153

http://www.curee.co.uk/node/5153


ҮКДО арқылы мұғалімдердің
біліктілік деңгейін арттыру

• Ұлттық экологияның маңызы зор

• Алайда, оқыту мамандық болғандықтан, ҮКДО үшін кейбір тұрақты
шамалар бар, мысалы: педагогика, сапа және санға екпін қою

• ҮКДО-ның көп болуы, оның жақсы болуын білдірмейді. Жүйенің
мүмкіндіктеріне жете диагностикалық талдау жүргізу және ҮКДО 
сапасына бағдарлану маңызды

• ҮКДО тапсырманың күрделілік деңгейіне нақты сәйкес келу керек

• Қарқынды реформалар қысқа мерзімді, түзетуші және сараланбаған
ҮКД-нің (Оқытусыз!) айтарлықтай арттырылыуна алып келуі мүмкін

• Уақыт өте келе ҮКДО өзгеруі мүмкін. Мысалы, Онтариодағы ҮКДО 
орталық кеңсесі орта буын басшылары тарапынан мұғалімдерге
үздіксіз қолдау көрсету орталығына айналып барады

• ҮКД, есептілік және өнімділікті талдау арасындағы байланыстың
маңызы зор болғандықтан, ол ҮКДО-ны жақсарта да, зиян келтіре де 
алады



ҮКДО және жүйенің тиімділігі

Қазақстан қазір қай
орында, ал 3 жылдан
кейін сіз оны қай
орында көргіңіз
келеді?

Кения

Чили

Сингапур

Шотландия

Онтарио

Швеция Берлин

Жүйенің аса 
тиімділігі

ҮКДО-ға
белсенді қатысу

Мұғалімдер өткен ҮКДО 
саны (дербес, сондай-ақ

ұжыммен) 



Тиімді көшбасшылықтың белгілері

Жүйелендірілген қолдау көрсетуді қамтамасыз ету

Мақсаттар мен күтілетін нәтижелер белгілеу

Оқыту мен білім беру бағдарламасын жоспарлау, 
үйлестіру және бағалау

Мұғалімді оқытуға мүмкіндік жасау және қатысу

Стратегиялық ресурстар (оның ішінде құралдар)

Оның барлығы маңызды. 

Қайсысының ықпалы басым?
http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20E
xtended%20Version.pdf

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20Extended%20Version.pdf


Басшылардың араласуы:
ықпал деңгейі

Мұғалімдерді оқытуға мүмкіндік жасау және
қатысу (0,84)
Оқыту мен білім беру бағдарламасын 
жоспарлау, үйлестіру және бағалау (0,42)
Мақсаттар мен күтілетін нәтижелер белгілеу 
(0,35)
Стратегиялық ресурс – теңестіру және
құралдар (0,34)
Жүйелендірілген әрі жағымды ортаны
қамтамасыз ету (0,27)

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20E
xtended%20Version.pdf

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20Extended%20Version.pdf


Тиімді ҮКДО метафорасы

15

Мамандарға қолдау көрсету, оқушылардың талпынысына
бағдарланып бірігіп жұмыс істеу (құралдар) және тәуекелге
бірігіп бел буу тастың үстімен жүргендей...

... ал нақты деректерді іздеу, 
әзірлеу және пайдалану 
көпірдің таянышы тәрізді



Contact Details
philippa.cordingley@curee.co.uk

@PhilippaCcuree

www.curee.co.uk

Зерттеулер мен деректерді білім беру 
саласында қолдану орталығы

3 The Quadrant

Warwick Road

Coventry, CV1 2DY
Тел: +44 (0) 24 7624 3716
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