
Ойнайтын
рөлдеріміз

Балалар дүниеде бар 

нәрсеге ғана ұмтылуы

мүмкін

Әлеуметтік ұтқырлыққа

шығармашыл көзқарас

қалыптастыру

Доктор Гер Граус

Британдық Империя орденінің

иегері,

Халықаралық білім беру 

бағдарламаларының

директоры, KidZania



Есалаңдықтың анықтамасы

Бір нәрсені қайта-қайта

істеп, әр түрлі нәтиже

күту





«жүрегімді жауладың»

Сен деп тыныс аламын. Жүрегімнің
әрбір бөлігі сен деп соғады.
Сен менің жүрегімді ғана емес, 
жан дүниемді жаулап алдың. 
Сен үшін ғана өмір сүремін.



Өз кітабымда Гер Граусты «бойында

Жан-Жак Руссо мен Вилли Вонканың

қасиеттерін біріктірген адам» деп

сипаттадым. Білім беру саласындағы

көрнекті ғалым, шынайы білім беруді

қолдаушы, дана және керемет адам. 

Алекс Бирд

Natural Born Learners

кітабінің авторы, Teach For 

All аға директоры
2017 жылдың 16 қарашасында

Алекс доктор Гер Грауспен

жұмыс істеді, бірақ әр түрлі

компанияларда.

Мәссаған. Бұл мен естіген доктор Гер 

Граустың ең жақсы сөзі шығар.

Әдетте біз ешқашан

тұрып қол

шапалақтамаймыз, бірақ

@GrausGer @KidZania

бұған лайық #kidsconf17







8

Алты жасымда атам маған өмірде

ең бастысы бақыт деп үнемі

айтып жүретін. Мектепке барғанда

менің өскенде кім болғым

келетінімді сұрады.

Мен: «Бақытты болғым келеді»,

дедім.

Маған: «Сен сұрақты

түсінбедің» деп айтты.







Ересектердің барлығы

кезінде бала болған, бірақ

олардың көбісі мұны

ұмытып қалды.

Антуан де Сент-Экзюпери

Автор

КЕТЛШУЛМГЕ
ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР

(Жай жүруді өтінеміз)

ЖАСЫ ҮЛКЕНДЕР ОЙНАП ЖАТЫР



БАЛАЛАР БАҚШАСЫ

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

Доппен ойнауға

Велосипед тебуге

Итпен серуендеуге



Сыныптың
төрт

қабырғасы
болуы шарт

емес

Авторы белгісіз





Баланың үш мұғалімі

бар: ересектер, басқа

балалар және

физикалық орта

Лорис Малагуцци

Реджио

педагогикасының

негізін қалаушысы

26.09.2018



Әр адам кез
келген

адамның
қасында

жүруге лайық

Family of the Year

(музыкалық топ)



Балалар өздері
әңгімелер

құрастырып, 
жаза білулері

керек

Карла Ринальди
Reggio Children

қорының президенті



КЕЛЕСІ ШЫҒУ

ҮМІТ





KidZania
балаларды шабыттандыру үшін

құрылды: «шабыттан ұмтылысқа»

қызықты іс-шаралар ұсынады; болашақ

кәсіби қызметі туралы ақпарат береді; 4

(және одан кіші) жастан 14 жасқа дейінгі

балаларды рөлдік ойындар арқылы

оқытады

тұңғыш рет 1999 жылы Мексикада

ашылды. Қазіргі уақытта 21 елде 29

KidZania орталығы жұмыс істейді, жақын

арада тағы 11 орталықтың ашылуы

жоспарлануда

соңғы 20 жылдың ішінде орталыққа

келген балалардың саны 80 миллионнан

асты

Орташа ауданы

80 000 фут2



Балалар рөлдік
ойынды өздері
таңдай алатын орын

- Банктегі жұмыс

- Сахнада өнер көрсету

- Ұшақты жерге қондыру

- Жаңалықтарды таныстыру

- Бауырды ауыстырып орналастыру

- Бейне блогер

және көптеген басқа рөлдер!

Ересектер балалардың қасында жүріп,

ойынға араласа алмайтын орын!
60-тан артық

мамандық



KidZania-дағы оқыту

KidZania-ның білім берудегі ғаламдық стратегиясы
жеті негізгі элементтен тұрады:

- Балалар

- Оқыту

- Ата-аналар, отбасылар және мектептер

- Өнеркәсіптік және білім беру саласындағы
серіктестер

- Білім жөнінде кеңес беру тобы немесе «талдау
орталығы»

- Зерттеу, бағалау және сапаны қамтамасыз ету

- Инклюзивтілік: қоғамдық сана

… оқытуды ұлттық деңгейде бейімдеуге болады.



ТӘЖІРИБЕ



Тиімді ауызша және жазбаша

коммуникация

Сыни тұрғыдан ойлау

және мәселелерді шешу

Бастамашылдық, инновация 

және кәсіпкерлік

Қызығушылық, қиял және

шығармашылық

Үміт және

оптимизм

Өзін-өзі реттеу Көзқарас

Эмпатия және

жаһандық

көшбасшылық

Табандылық және төзімділік

Икемділік және

бейімділік

Ынтымақтастық және өзара

әрекет

ҚАЗІРГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ДАҒДЫЛАРЫ МЕН 

ҚАСИЕТТЕРІ



Зерттеу және әсерді
бағалау. Олар қалай жүзеге
асырылады?

- Кәсіпкерлердің халықаралық

қауымдастығы (WISE)

- Үкіметтер

- KidZania орталықтары мен 

талдау орталықтары

- Ұлттық университеттер

- Мектептер, балалар және

отбасылар

- Үшінші сектор 

және төмендегілер арқылы:

сауалнамалар, анкеталар, 

практикалық мысалдар, 

деректерді талдау, есептер, 

оқиғалар мен жаңалықтарға

шолу жасау, жобалар, 

жарнама, марапаттар және т.б.

Серіктестер: 

- Монтеррей технологиялық

институты 

- Pinsky Centre Moscow

- Теңдік жөніндегі мемлекеттік

басқарма, Ұлыбритания

- Tribal Planet технологиялық 

платформасы

- Havas helia маркетинг агенттігі

- Bett көрмесі

- Gess халықаралық көрмесі

- EdCrunch конференциясы

- Демеушілер

- Өнеркәсіптік серіктестер

- ЭЫДҰ

- Еуропа Кеңесі

- Халықаралық қаржы

корпорациясы (Дүниежүзілік банк 

құрамында)



Деректерді талдау

Біз KidZania-ға келген 4 пен 14 жас

аралығындағы балалардың ең жиі таңдауына

талдау жасадық, соның ішінде: Біріккен

Корольдікте 61 000-нан астам баланың,

Мексикада (Санта-Фе, Монтеррей, Куикуилько)

270 000 баланың және Үндістандағы Мумбайда

орналасқан KidZania-ға келген 115 000 баланың

таңдауын.

Біз кедейлік пен байлық көрсеткіштеріне

қатысты мектеп және мемлекеттік деректерді

салыстырып, бұл көрсеткіштер мен

балалардың таңдауы арасындағы байланысты

анықтадық.



Нәтижелер ... мен 
кемістіктерге қарасақ

Гендерлік теңсіздіктің әртүрлі аспектілерінің әлі күнге

дейін бар екені ешкімге жаңалық емес...

… сондықтан 4 пен 14 жас аралығындағы айырмашылық

аз немесе мүлдем байқалмайды

... қыздар әдетте өзінен кіші, ал ұлдар өзінен үлкен

балаларға арналған іс-әрекет түрлерін таңдайды

География пәнінің маңызы зор, және әртүрлі

мемлекеттерде әртүрлі оқытылады! ... Басқа жағынан,

маңызды емес сияқты – жаһандану мінез-құлыққа әсер

ете ме?

Деректерге сәйкес, балалардың таңдауына олардың

өмірдегі тәжірибесі әсер етеді. Балалар дүниеде бар

нәрсеге ғана ұмтылуы мүмкін! Әр кезде...



Өзімізге сұрақ қоюымыз керек: мұғалім дегеніміз кім? Бәріміз ...

емеспіз бе?!

Еңбек және білім беру іс-әрекеті арасындағы үйлесімділік пен өзара

әрекеттестікті дамыту үшін әлеуметтік ұтқырлыққа шығармашыл

көзқарасты қалыптастыруға бағытталған жеке сектор мен білім жүйесі

қызметкерлерінің бірлескен жұмысын қамтамасыз ету қажет. Білім

саласының қызметкерлері физикалық ортаны, ұлттық деңгейде

қамтуды және оқу бағдарламаларының икемділігін қамтамасыз етсе,

жеке сектор «инвестицияларды» ұсынып, өнеркәсіптік зерттеулер

жүргізеді, мысалы, «Неліктен? деген сұраққа жауаптар» және

«шешуші факторлар».

Біз «білім революциясын» жасауымыз керек және «білім

эволюциясының» негізін қалауымыз керек, балаларды ерте жасынан

қызығушылық танытып, негізгі факторларды анықтауға шақыруымыз

керек! Мысалы …

Қызығушылық

Сенім қалыптастыру
Шығармашылық және

танымдық икемділік

ЭИ: тұрақтылық және

эмпатия

Мүмкіндіктермен ерте

жасынан танысу

Әр бала – әркімнің
жауапкершілігі! 

Ванесса Лэнгли

Arbourthorne & Gleadless

бастауыш мектептерінің директоры

Шеффилд

Біріккен Корольдік



Ойнайтын рөліміз

қатысуымызға тең

және керісінше

Сандар және ұстанатын

құндылықтарымыз, тигізетін

әсеріміз, енгізген және мақтан

тұтатын өзгерістеріміз!

Инвестициялардың қайтарымы

және қатысудың нәтижесі



KidZania фермасының 

негізгі идеясы:

Көкөністерді

өлшегенде олар ауыр, 

үлкен немесе дәмді

бола қалмайды!





Басқалар оқыған

кітаптарды ғана

оқысаң, басқалар

сияқты ойлайсың

Харуки Мураками

Автор
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Алдағы жоспарымыз 

қандай?
Біз Монтеррей технологиялық институтымен және басқа

ұйымдармен бірге Балалар ұмтылысының ғаламдық

барометрін әзірлеу мақсатында терең талдау және

бағалау жұмысын жалғастырамыз.

Біз жаһандық және ұлттық деңгейдегі талдау орталықтары

арқылы саясаткерлермен және басқа да маңызды

тұлғалармен ынтымақтастық орнатып, пікір алмасып

отырамыз.

Біз жеке сектормен, мемлекеттік және үшінші сектормен,

мектептермен, ата-аналармен және басқа мүдделі

тұлғалармен бірігіп балалардың болашағын жақсы түсінуін

қамтамасыз ету үшін KidZania-дағы оқу тәжірибесінен

басқа практикалық әдістерді қарастырып, пікір алмасамыз.

Біздің мақсатымыз – әлеуметтік ұтқырлыққа шығармашыл

көзқарас қалыптастыру арқылы өзгерістерге жақсы әсер

ету (10 жыл бұрын бастаймыз!)





KidZania-ның талдау орталығы
(қазіргі таңда)

Д-р Ашиш Адвани

Бас директор               

Junior Achievement 

Worldwide

Тандека Туту-Гксаше

Бас директор         

TutuDesk Campaign 

Чарльз Фадел

Әлемдік білім беру 

саласындағы сарапшысы

Кэролайн Кейси

Активист және басқару

жөніндегі кеңесші

Джеки Купер

Төраға, шығармашылық

стратегияны әзірлеу

Edelman 

Bianca Senna

Бас директор

Instituto Ayrton Senna

Профессор Андреас 

Шлейхер

ЭЫДҰ-ның білім беру 

директоры

Д-р Свати Попат Ватс

Президент

Early Childhood Association 

Лорд Джим Найт

Білім жөніндегі бас 

кеңесші

TES Global 

Д-р Амина Хусейн

Бағдарламалар мен саммиттер

жөніндегі директор WISE 

Д-р Билл Дрейтон

Негізін қалаушысы, 

басқарма төрағасы және

бас директор 

Ashoka

Д-р Гер Граус, Рыцарь ордена 

Британской империи

Директор по образовательным 

программам KidZania



Және достарымыз

Сэр Кен Робинсон

Автор, спикер және

шығармашылық ойлау

мен білім беру жүйесін

дамыту жөніндегі

халықаралық кеңесші

Профессор Джон 

Сирадж-Блэтчфорд

SchemaPlay негізін

қалаушысы және

Тайвань 

университетінің

шақырылған ғылыми

қызметкері National 

Chung Hsing University

Шахин Мистри

Бас директор

Teach for India

Лидия Качо

Журналист, әйелдер

теңдігін қорғаушы, 

активист және адам

құқықтары саласындағы

педагог

Профессор Карла 

Ринальди

Reggio Children қорының 

Президенті 
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Болашақты қалыптастыру
үшін қажетті құзіреттіліктер: 
әрекеттің объектісі болудың

орнына әрекет ету, 
қалыптастырудың объектісі

болудың орнына
қалыптастыру, басқалар

жасаған таңдауды
қабылдаудың орнына таңдау

жасау.

ЭЫДҰ-ның Білім беру 2030              
Біз қалайтын болашақ Стратегиясы





11 жасқа толмағанша қандай

10 нәрсе жасау керек?

Көңіл көтеру

Интернетті қолдану

Мұражайға немесе галереяға бару

Театрға немесе музыкалық қойылымға бару

Қайырымдылық жасау

Көрнекті және басқаларға көрсетуде немесе айтуға

тұрарлық бір нәрсе жасау

Команданың құрамында жеңіске жету және ұтылу

Кәсіпкерлік жасап көру

Өзіңді болашақта, мысалы, жұмыс орнында немесе

университетте елестетіп көру

Басқа елге барып келу

Әлеуметтік желілерді қолдану





Ой кірген сана 
надандықтан

арылады

Томас Пейн

Саяси активист, философ, 

саясаттанушы және революционер 





КЕЛЕСІ ШЫҒУ

ҮМІТ





Жұлдыздарды жарату қолымнан келгенде, 

саған арнап ерекше біреуін жаратар едім...
Анна (6 жаста)



Рақмет сізге!
Доктор Гер Граус, Британдық Империя 
орденінің иегері

Халықаралық білім беру 
бағдарламаларының директоры, 
KidZania

ger.graus@kidzania.com

+44 (0) 7958876191


