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What is the efficiency of using the

results of independent assessment

for improvement teachers’ practice

of quality evaluation?



Methods of evaluation:

Data collection, statistical and mathematical processing of the data, analysis of the results.

Object of the research: Subject of the research:

Independent assessment  of reflexive reports 
of the lesson of teachers of Intellectual 

schools. 

Reports provided for independent assessment  
by teachers and the sheet of evaluation of 

reflexive accounts  on one lesson.  

Aim of the research: 

To assist professional development of teachers by defining their qualification and abilities in reflection 
with taking into the account the requirements and criteria of assessment of  reflexive accounts  in 

accordance with assesment criteria.



I stage – School 
evaluation. 

Statement of the purpose of 
professional development.

Lesson observation

Yearly  observation of 
practice 

II stage – Independent 
evaluation. 

Preparation of reflexive 
account of a teacher. 

Formative assessment  of 
the reflexive account . 

Expert evaluation of the 
reflexive account.

III stage – Taking decision 

on certification. 

Defence presentation by 
the teacher and interview. 

Certification commission 
meetings.

Model of certification of Intellectual schools teachers.

Purpose of certification: definition of compliance of teachers and the people equated to them to

qualification characteristics on the basis of assessment their professional competence and also

identification their professional achievements and prospects for provision continuity of professional

development.
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The number of reflexive accounts on the lesson of teaching employees to attestation 

against the six levels of pedagogical excellence
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Quantitative- qualitative indicators of assessment  of reflexive accounts  

on the levels of pedagogical excellence  in 2017-2018. 

Levels 

Number of 

all reflexive 

accounts 

Number of 

those who 

received 

corresponding 

points

Indicator in 

percentage term

Number of 

those who did 

not receive 

corresponding 

points

Indicator in 

percentage 

term

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Teacher
29 18 26 15 89% 83% 1 2 3 % 11%

2 Teacher -moderator
107 61 84 48 78% 78% 21 9 19% 14%

3 Teacher –expert 
16 13 7 9 43% 69% 9 4 56% 30%

4 Teacher –researcher 
1 0 0 0 0 0 1 0 100% 0

5
Total

153 92 117 72 76 % 61 % 32 15 20% 16%



Quality of provided evidences according to sections of 

reflexive accounts in 2017-2018

№
Levels

on “planning” 

section

on “teaching” 

section

on “assessment” 

section

on “quality 

assessment” section

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Teacher
78 % 81 % 80 % 85 % 75 % 81 % 45 % 50 %

2 Teacher -moderator
85 % 90 % 80 % 85 % 77% 81 % 53 % 59 %

3 Teacher –expert 
90 % 100 % 92 % 96 % 90 % 95 % 54 % 60 %

4 Teacher –researcher 
90 % - 94 % - 84 % - 56 % -

6 Average value 
86 % 90% 87 % 88% 81% 85% 51% 56%



Quality indicator of evidences of reflexive accounts  over sections in 2017
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The trainers were trained to

support teaching employees

for professional

development in the

framework of attestation.

Бағалау парағы  
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ филиалының педагог қызметкерінің 
сабағы бойынша рефлексиялық есебі 

Коды: 18051637001131110 
Өтініш білдірген деңгейі: мұғалім-модератор                     

Есептің бөлімдері Ұпайлар 

  

Сабақты  жоспарлаудың тиімділігін талдау, бағалау және қорытындылар 2 

Оқыту тиімділігі бойынша талдау, бағалау және қорытындыларды жинақтау 2 

Оқу жетістіктерін бағалау тиімділігі бойынша талдау, бағалау және қорытындыларды жинақтау 2 

Сабақ сапасын талдау, бағалау және кәсіби қоғамдастықтағы өз тәжірибесі мен әріптесінің тәжірибесін дамытуды 

болжау 

2 

Барлығы 8 

Қысқаша пікір 

Сабақ тақырыбының сабақтастығы мен оны оқытудың үздіксіздігін есепке ала отырып, әріптестерімен бірлесе даярланған 

сабақ жоспарына талдау жасалған. Тақырыптың тізбектелген сабақтар топтамасындағы орны көрсетілген. Жоспарлаудың 

түйінді идеялары мен тәсілдері аталғанымен, сабақ мақсаты, күтілетін нәтиже, ресурстар нақты  көрсетілмеген. Оқыту мен 

бағалау барысында қолданылған оқыту әдістері, ресурстардың сабақ мақсаты мен күтілетін нәтижесіне сәйкестігін бағалау, 

жоспарлаудың тиімділігін көрсету жалпылама түсінік берумен және оларды сипаттаумен шектеледі.Оқушылардың қабілетін 

дамыту қажеттігін ескере отырып, оқытуын талдап, бағалау жалпылама сипатта көрсетіледі. «Әріптестермен жасаған 

жоспардың барлығы жүзеге асты» деп келтіреді, алайда қалай іске асқандығы, қандай нәтижеге жеткендігі нақты 

көрсетілмеген. Бағалау барысында оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауы талданады. Алайда әріптестерімен бірлесе 

бағалау құралдарын даярлау, сабақта қолдану көрініс таппаған.Сабақтың сапасын талдау пайымдаулар келтірумен, жалпылама 

сипаттаумен шектеледі. Күтілетін нәтижеге сәйкес сабақты зерттеудің нәтижелерін талдау ескерілмеген. Есептің жоспарлау, 

оқыту, бағалау бөлімдері бойынша критерийлер  сипаттау арқылы көрсетіледі. Келешекте өзінің және әріптестерінің 

тәжірибесін жетілдірудің бағыттарын сабақты зерттеудің   талдау мен бағалау нәтижесімен байланыстыра нақты әрекеттер 

ұсынуы көрініс таппаған. Сабақты зерттеу аясында рефлексиялау дағдысы көрсетілмеген. 

Рефлексиялық тәжірибенің даму аймағы: 

 Сабақты зерттеу шеңберінде жоспарлау, оқыту және бағалау бөлімдері бойынша талдау, бағалау, жинақтау 

критерийлері негізінде рефлексиялау дағдысын көрсету; 

 әріптестермен бірлесе бағалау құралдарын даярлау және оны Сабақты зерттеу барысында қолдануды көрсету;    

 Сабақтың сапасын бағалауды бөлімдер бойынша жасалған қорытындылар негізінде критерийлерге сай іске 

асыру;   

 Сабақты зерттеу нәтижесі бойынша өзінің және әріптестердің тәжірибесін жетілдіру бойынша нақты іс-

әрекеттер ұсыну. 

 

Assesment sheet

A one-day seminar was held for

the managers of methodic

association of Nazarbayev

Intellectual Schools.

 

Отчет  

о результатах наблюдения практики  

тренеров по поддержке профессионального развития  
 

Сроки проведения наблюдения 16.03.2018 

Школа Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления  г. Х 

Цель наблюдения формативное оценивание практики тренеров по поддержке 

профессионального развития 
 

Данные по тренерам 

Количество тренеров 

по 6 уровням 

педагогического 

мастерства 

Язык обучения Количество тренеров 

по 2 уровням 

педагогического 

мастерства 

Язык 

обучения 

1 казахский/русский 1 казахский 

1 казахский/английский/русский  2 русский 

1 русский   
 

Направления 

деятельности 

тренера 

Сильные стороны Приоритеты/области развития 

Рекомендации 

Формативное 

оценивание РО 

по 

уроку/презентац

ии 

 тренерами 

проводится 

консультирование 

коллег по 

формированию 

рефлексивного 

отчета по уроку, 

оказывается 

поддержка, как в 

группе, так и 

индивидуально  

 

 при формативном оценивании РО по уроку 

использовать методические рекомендации ЦПИ 

«Формативное оценивание рефлексивного отчета 

по уроку в рамках аттестации педагогических 

работников в филиалах автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы»  

 совершенствовать практику  руководителей МО 

формативному оцениванию рефлексивного 

отчета, проводить практические занятия по 

отработке навыков оценивания и предоставления 

обратной связи в соответствии с требованиями и 

критериями оценивания 

Эксперты по оцениванию ЦПИ ____________________________________________________        

                                                                         (подпись, ФИО)      

Заместитель директора школы  _____________________________________________________ 

                                                                         (подпись,  ФИО) 

The direction of development

was given by observing the

trainer’s practice.

2017 жыл 

Рефлексиялық есептер  

саны -153 

Педагогикалық шеберліктің 

деңгейлері 

2018 жыл 

Рефлексиялық есептер  

саны -92 

29 Мұғалім 18 

107 Мұғаім-модератор 61 

16 Мұғаім-сарапшы 13 

1 Мұғаім-зерттеуші 0 

 
At the III stage of certification,

each certifiable teacher introduces

the system of work, the interview

is carried out. Support was

provided for development of

teacher’s practice through

feedback that shows the

development area of the teacher’s

reflective report.

Support for trainers and 

teachers` practice 

Training for trainers

supporting teachers entitled to

attestation.



2018

51%

56%

2017
2018

53%

59%

2017

The quality of evidences of the Quality

assessment section of the reflexive report

on general levels in 2017-2018.

The quality of evidences of the Quality 

assessment section of the reflexive report on 

level “Teacher Moderator” in 2017-2018.
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The structure diagramm of the «Quality assessment» section of the reflexive report 
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 Recommendations for writing 

reflexive report of the Quality 

assessment section:

 To analyze the results of lesson

planning, training, assessment of

students' achievements in school based

on qualification requirements for the

activities of teachers in accordance

with the specified level;

 Suggest concrete actions to develop

own experience based on the results of

the lesson quality assessment.

Recommendations for assessment the 
lesson quality: 

 Effective use in everyday practice the 
types of assessment that directly 

influence on development students 
achievements in accordance with the 

needs and abilities of each child;

 to develop the giftedness of each child 
in accordance with their needs and 

abilities, use effectively the principles 
of differentiation;

 improve the efficiency of learning and 
teaching on the basis of monitoring 
students achievements in school in 

accordance with assessment criteria. 



 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы, 2014 жыл, Астана, «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ»  

 Жаңалыққа бастаған жаңартылған бағдарлама, bilimainasy.kz›p=17890

 Бәшірова Ж.Р., Әлқожаева Н.С. Тұлғааралық қарым- қатынас педагогикасы оқу құралы, Алматы, Аль- Фараби ат. Қазақ Ұлттық 
университеті, 2011.— 176 б.

 Аттестация педагогических работников в 2017 году. https://info-god.com/novosti/attestaciya-pedagogicheskix-rabotnikov-v-2017-godu

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических кадров дошкольных, общих средних, средних специальных, 
профессиональных и внешкольных государственных образовательных учреждений.
Постановление Кабинета Министров Узбекистана от 7.04.2016 г. № 107
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/pedagogam_opredelili_poryadok_ih_attestacii

 Әдістемелік нұсқаулық. Назарбаев Зияткерлік мектептері Дербес білім беру ұйымы филиалдарының педагог қызметкерлерін 
аттестациялау аясында бір сабақ бойынша рефлексиялық есепті бағалау. Астана 2016 ж.

 Мұғалімдердің рефлексиялық дағдыларын дамыту жолдары: әдістемелік нұсқаулық. / Қ.С. Абдраманова, Ж.Д. Джансугирова, Б.Қ. 
Дильманов, Е.Т. Оспанов. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016. – 46 б.

 «Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы 
педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру кустарының деңгейлі бағдарламасына арналған глоссарий»: Оқу-әдістемелік құрал –
Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектетері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. – 2012 164 б.

 Зулкашева Ш.М.,«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы БҚО ПҚБАИ Деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері, Педагогикалық 
рефлексия мұғалімнің кәсіби дамуының негізі ретінде, 2018 ж. 

 М.Барбер,М.Муршед «Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах», 2018 г.

 «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  2011-2020 жылдарға арналған даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2015 жылғы  
26 наурыздағы №158 қаулысы.



http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=6vll&from=yandex.kz;search/;web;;&text=&etext=1935.Ji2b9z4LYfc2m_IrxMdlkTfd6u0lt_N3qUHjoqWVjraDxMU9m5kDPVyqNgoBdNg1A84gIzmfCOuJ5QicFczI1m3QdNlxKov7W4mfP8xQWKofaiGm4NL_oQwU2YAI6_WQJK9cglvBOFeilCZy6MB3E1hy0X7RBqsXkjI_HvQy_oyaBHo8WSMMWoEXoEGvnL8K83YAwRaygZquL331MLYM7Q.a6b0f39a86f2ea6a364c20aa7a4ad120748ec908&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XsOdC84l50nmNodXoKu3ehAgSIp-2PS4Hk7ygL2X9DL5EPZTCkpwXmb9z8WC32_5m_G6hoiWv8Hy0YLdzXwfrig,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGHEegLiooIrx0meQbL2e58rlnuOdjS5hhHLbvWk6PR3_NVVA2FJ9URdA6YxpQrOTMtaqMaM4akWNv8jOB2XLqmKXM2VLGAZW5buikEg0RajUT9gZ8_q2ZNnOKNK-GkqGR2d8wMc2CgMeb31Hty6Hl64ktET04Eqi7k0dyH2or3jSeYIWJoKEcqd00Cgd0UeWwRrnlifLAg5oMS281zAxDCK9rsKlJNLJYu7AmDKtagfZHn-ukvtIwhzwqDKPHhw3wogfn-BtY3eFLcbMWPgyKO_NHwLQNVQeXgekHXpzIOXTk0L00X-RyWPSpjlNY86fLUZexp-F0PDrTOfwZ1HM6Yip0p2Y03HuWCzdz9m38IL5zVER045woCqn3ns3QBaxF2U_q6Wamk5Jka4f-Vr7EuUgBx0-awxBX3QV0c7_msDAgeGTTfhwSfy_FTEk2DlTrk5W_DUchcvnxvERIeHED-4sAShkvxzXkSwW3GIRW7Wb-7dHLAKzm5MYaaYwiA3_12Lk0neD_hVYQY0hLakxELoDaoMnbmAoAxVyc6oFfh7WjqLRTrpbNY78Rupzk_1qw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUZHeUpUa19yNUVFT0lfc0U2M1JZeVhJc3dTbVF3NVZBZVJ2Y1VjbWNGRTlTMmFqY3lFNDFrencydlZFdTdCQnFFNFhQWXFTT0dnNVM1R1FYZmxZOFgyVFBIcTRTdktjdyws&sign=6dfc4aa60c9aff5b7012d296727e68b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5OTzQ8STTEabXFLtNtGlch557e96C78LHo8tXg5F_Q4ksjok0F2Mrw7c4GeVk670iwC6KAo8p3lnHyqIFfsojyHA80Jhl0UfrJ6Qbbeb59DHYlaJcplqYSN3in-uBKFBwxpCoHWhDEp-S-CWlsUp7kK8SATKiz_YQV1M6nQOM7RJk_tzEBrON7GCZf84IfgXvjkpQtHRK5Dpsjw9w9JMbcoLtZslomwjfHrJIRR3-_-jSnat23LIw-3J_eSrnn5o4TXOhkByFAzhQNF0itxgWYCX_BmauqYC-s6o_Ho_v9wQOUXHpkM1kPlUqMvQatIZ1d6FFipiFUUPEiY4OsAeyx4miY9I1Vv1K6-s1QEkaYQFrM_9VcCoWOB-6591fvq-9P1m4fTG2-SA5SxY4kFqKewA5uS2S8n_p7QmjlI6yLJgTlTlhm2vIdaXbycH1LflpGFt7NmcLYA7i_IxRce9ySYMRdQcLWTkSfYc3xjTzgeNaYzJeIZC34Q1M2W5DXl5FBikzoCIyMHE74P9pE3hVZdKq4gVLrATCXF3alEvf2xo2G73xPd1KhpBlDX1A7mJGzd0IYm8szNKcpp4hIMNbVs3LFlaxER8ki0KH9SLlbyA,&l10n=ru&rp=1&cts=1539087102303&mc=4.869394225251582&hdtime=10019.3
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