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НЗМ оқушыларының БҰҰ Моделіне қатысуы
Жаһандық Құзыреттілігін қалай дамытады?



Жаһандық деңгей Ұлттық деңгей Жергілікті

деңгей

Жеке деңгей
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-Трансформациялық білім
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-Білім беру-2030 (ЕЭЫДҰ)

-Жаһандық азамaттық

туралы білім беру 

ЮНЕСКО форумы

- Тынық мұхит - Азияның
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құзыреттілік 2018
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мектептер 2030” Даму 

стратегиясы

-“Рухани Жаңғыру” 

Бағдарламасы

-Ғаламдық перспективалар

мен жоба жұмысы сабағы

-Миссия, 

құндылықтар - CIS 

аккредитациясы

-Мектептің даму 

жоспары

-Жылдық MUN 

конференциясы

(2016ж. бері)

-Бас Хатшы

позициясы

-PISA мастер-

классы

Зерттеу өзетілігі



Фокус

БҰҰМ арқылы оқушылардың жаһандық құзыреттілігін
саналы түрде дамыту



Жаһандық азаматтық туралы білім беру

Жаһандық азаматтық туралы білім беру бүкіл жастағы оқушыларға бүгінгі

мәселер жергілікті емес, ғаламдық екенін түсінуге және бейбіт, толеранттылық, 

инклюзивті, қауіпсіз және тұрақты қоғамдардың белсенді жақтаушылары

болуға мүмкіндік береді.



Жаһандық құзыреттілік

Жаһандық құзыреттілік - бұл жергілікті, ғаламдық және мәдениаралық

мәселелерді қарастыру, басқа адамдардың көзқарастарын түсіну және

бағалау, мәдениеттері әртүрлі адамдармен ашық, жанасымды және

тиімді қарым-қатынас жасау, ұжымдық әл-ауқат пен тұрақты даму үшін

әрекет ету (ЕЭЫДҰ, 2018)



Халықаралық түсіністік үшін білім беру
Халықаралық түсіністік үшін білім беру - бұл баланың бейбітшілікті қалыптастыру, тұрақты

даму, жаһандану, адам құқығы мен мәдени әртүрліліктің мәнін құрметтеу құндылықтарымен

бірге тәрбиелену, яғни құндылықтарға негізделген білім беру тәсілі. Әлем өзара байланысты

біртұтас жаһандық қауымдастыққа айналды және біз барлығымыз жаһандық азаматтармыз. 

Сондықтан мектеп жасындағы балаларымызға «Бірге өмір сүруді үйрену» құндылығын үйрету

өте маңызды. 

Бейбітшілік мәдениеті - азаматтар, топтар және ұлттар арасындағы мәселелерді диалог пен 

келіссөздер арқылы шешу, зорлық-зомбылық пен конфликтерді алдын алу үшін, олардың

басты себептерімен күресетін құндылықтардың, көзқарастардың, өмір сүру тәсілдерінің

жиынтығы. Сондықтан біздің балаларымызды мәдениетке, дінге, нәсілге және этникалық

тұрғыдан алуан түрлі деңгейге дайындау маңызды.



MUN халықаралық өзара түсіністік үшін білім беруді дамыту құралы ретінде (EUI)

Біріккен Ұлттар Ұйымы моделі
Неге БҰҰМ?

• «EIU зорлық-зомбылықсыз, әділ, жанашыр және тұрақты әлемге өту үшін барлық адамдарға, 
қауымдастықтарға, институттарға, ұлттар мен қозғалыстарға күш, жүрек және рухпен бірігуге
мүмкіндік беретіндіктей, құндылықтардың, сананың, білімнің және қабілеттердің дамуын
қолдау қажет. (S.H.Toh, 2001)

• «EIU - бұл мазмұны немесе оқытылатын білім пен түсінік қана емес. Оның қалай
оқытылатыны да маңызды, яғни оқу-тәрбие үрдісіне енгізілген педагогикалық принциптер»
(S.H.Toh, 2001)

• «EIU бір уақытта білім берудің барлық режимдерінде қолданылады (формальды, ресми емес, 
бейресми), бірақ оңтайлы нәтижелер мен тұрақтылық үшін барлық режимдер бойынша
синергияны алу сынақ болып табылады» (S.H.Toh, 2002)



Оқушы

Комитет
Күн

тәртібі

Делегат

1. Конференцяға дайындық
• Мәселе туралы зерттеу
• Мемлекет туралы зерттеу

2. Позициялық хат жазу

3. Күн тәртібі жайлы пікірталас

4. Резолюцияны жазу

Біріккен Ұлттар Ұйымы моделі



● Оқушылардың қажеттіліктері мен қызығушылықтарына

назар аударылады

● Өсім ұғымы талпыныстың негізгі тақырыбы ретінде

● Мектеп оқушыларға ұнау және оларды ынталандыру

керек

● Оқушы орталындарған оқу бағдарламалары басқа

оұушылырамен, мұғалімдермен, идеялармен және

заттармен өзара әрекеттесу арқылы оқушалар өздері

үшін мағынаны құрайтын контекст, жағдай немесе

жұмыс бөлімі ретінде қарастырылады.

● Оқушыларды өсуін ынталандыратын контексттерді, 

орталарды немесе жұмыс бөлімдерін мұқият құру Бұл

тәрбиешілердің міндеті

Әлеуметтік қайта құру идеологиясы

● Біздің қоғамның проблемаларын және оның

мүшелеріне жасалған әділетсіздіктер туралы саналы

түрде білу

● Білім берудің мақсаты - қоғамның барлық мүшелерінің

барынша қанағаттануын қамтамасыз ететін жаңа және

әділетті қоғам құруға көмектесу

● Оқу жоспарына әлеуметтік тұрғыдан қарау

● Білім беру - қоғам қайта құратын әлеуметтік процесс 

Оқушы орталықтандырылған идеология

Оқу бағдарламасының идеологиялары. Білім берудегі сәйкес тәсілдер

Біріккен Ұлттар Ұйымы моделі



Uralsk

Барлық әдістер статистикаға емес, пікір

жинауға, қысқаша жауаптарға бағытталған.

. Үш мәселені қарастырады:

• Білім беру саласындағы жаһандық азаматтық
туралы қазіргі түсінік қандай?

• MUN арқылы жаһандық азаматтыққа қарым
қатысты қандай дағдылар мен қатынасты
дамытуға болады?

• MUN ды жаһандық азаматтыққа оқыту әдісі
ретінде қолданудағы шектеулерге қандай?

Ұқсас зерттеулер
Қазақстан

Ақпарат
жинау
әдістері

сауалнама

интервью

бақылау журналы 



Греция
«Зерттеу оқушылардың MUN-ге ұзақ

уақыт қатысуына негізделіп, олардың

жаһандық азаматтыққа қатысты

көзқарастарын қатысушылардың білім, 

құндылықтар, қарым қатынасы мен 

дағдылар тұрғысынан қарастырды»

Ұқсас зерттеулер

Ақпарат
жинау
әдістері

зерттеу қатысушыларын бақылау

зерттеу журналы

суреттерге жүгіну әдісін
қолданатын жартылай
құрылымды сұхбат



1. Конференцияға дейінгі дайындық оқушылардың ғаламдық

құзыреттілігін қалай дамытады?

2. Күн тәртібі жайлы пікірталасталасу оқушылардың ғаламдық

құзыреттілігін қалай дамытады?

3. Резолюцияны жазу процессі оқушылардың ғаламдық

құзыреттілігін қалай дамытады?

4. Конеференциядан кейінгі рефлексия  оқушылардың ғаламдық

құзыреттілігін қалай дамытады?

Зерттеу сұрақтары



Индикаторларға қатысты қолданылған әдістер:

➢Ұқсас индикаторларды синтездеу

➢PISA индикаторын жалпылау

➢Бір индикаторы бірнеше индикаторларға бөлу

➢Матрицаға жаңа индикатор ретінде енгізу

➢Global Cities Inc индикаторын түсіндіру

➢ Global Cities Inc индикаторын нақтылау

➢ PISA индикаторы бір немесе бірнеше Global Cities Inc индикаорына

сәйкес келетіндіктен матрицаға енгізбеу

Талдаудын құрылымы:

1. PISA жұмысынан алынған индикаторларды тізіп

жазу

2. Индикаторларды Global Cities Inc матрицасындағы

ұқсас индикаторлармен сәйкестіру (ұқсас

индикаторлар болса)

3. Индикаторға қатысты қолдану қажет әдісті анықтау

4. Нәтиже шығару: жаңа матрицаға қосылатын

индикаторды

5. Матрицада индикатордың енгізілетін орнын анықтау

Индикаторлар
Матрица индикаторларын құрастыру



“PREPARING OUR YOUTH FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE
WORLD. The OECD PISA global competence framework 2018”

Индикаторлар



Матрица



Әдебиеттерді
зерттеу

Жаһандық құзыреттілікті
бағалау әдістерін құрастыру

MUNNISS конференциясы
Сұхбат және бақылауды өткізу

Сауалнама өткізу

Фокус-топтағы талқылау 1
Фокус-топтар әдісіне арналған

сұрақтарды құрастыру
Саулнаманы анализдеу

Жазба жұмыстарын анализдеу

Фокус-топтағы талқылау 2
Нәтижелер анализы Қорытынды және бағалау

Зерттеу дизайны



Бақылау Сұхбат Сауалнама Жазба жұмыстар 
анализі

Фокус-топтар

- 6  комитет

- 18 оқушы
(әюбір комитет
үшін үш адамнан) 
түрлі оқу
үлгерімумен

- бағалау парағы
(индикаторлар)

- бақылаушылар: 
комитеттердің
атқарушы кеңесі
(төрағалар), бас
хатшы және ЖП 
мұғалімі

- сұхбат беруші: 
Астанадағы Орталық
Азия БҰМ 
Координаторлық
ораталығының
басшысы (может 
отдельно вынести? 
небольшая ценность)

жеке көз қарасы

- жалпы тақырып
(CAMUN, Kazakhstan 
MUN)

- жабық сұрақтармен

құрастырылған өзін-

өзі бағалау

сауалнамасы

- қағазға басып

шығарылған

- мақсат: оқушылардың
MUN ге қатысуы
олардың дағдыларын
дамытуға, жаһандық
білімін кеңейтуге, 
жаһандық азамат
ретіндегі көзқарасы
мен мінез-құлқына
әсерін қалай
бағалайтынын
анықтау.

- 15 сұрақ пен 48 
индикатор

- 17 бақылауға
қатысқан
оқушылардың
позициялық хаты

- 6 комитет

- арнайы бағалау
парағы
(индикаторлар)

- екі түрлі топ
оқушылармен
талқылау өткізу

- бірінші топ: 6 оқушы
- екінші топ 4 оқуша

- сұрақтар екіге
бөлінді: жалпы
(бағыттаушы) және
нақты

- орысша өткіліді

- әдіст тәсіл фокусы: 
идеялар

Әдіс-тәсілдеме



Білім
• Жоғары деңгей

• Ұлттық деңгей ескерілмеген

• Әсер (сыртқы факторлар, 
қоғам

Дағдылар
• Жетістіктердің әртүрлі

деңгейі

• Пәнаралық дағдылар

• Мәселеге деген жабық
көзқарас

• Оқушылардың

көзқарасы

Конференцияға дейінгі дайындық
нәтижелері



Дағдылар
• Диалог құру (тыңдау, сұрақ қою, 
өз ойынды білдіоу , дәлелдеу, 
сендіру)

• Түрлі көз қарастарды қабылдау
(түсініп қана қоймай, өзге көз
қараспен қарауға ұйрену)

Көзқарас
• Ғаламдық мәселелер туралы

және басқа елдер туралы
білудің маңыздылығы

• Айырмашылықтарға құрметпен
қарап, оларды бағалау

• Байланыстарды бағалау

• Басқалар үшін алаңдаушылық
сезіну және шара қолдануға
дайын болу

Күн тәртібі жайлы пікірталасу
нәтижелері



Дағдылар
• Тұлғааралық қатынастар

• Мәселені Инклюзивті шешу

• Басқа адамдарды сендіру

Мінез-құлық
• Бірлесіп жұмыс істеу

мүмкіндіктерін іздестіру

• Ынтымақтастық (өзара іс-
қимыл)

• Болашақ ұрпаққа
қамқорлық (оұушы дауысы, 
құқықтарды насихаттау)

Резолюцияны жазу процессі
нәтижелері



Дағдылар
• Өз құқықтарын іске

асыру үшін
жауапкершілікті алу

Мінез-құлық
• Жеке үлес қосу

• Шаралар мен іс
әрекеттерді жүзеге
асыру

Конеференциядан кейінгі
рефлексия нәтижелері



1. Ең үлкен дәрежеде көзқарас пен мінез-құлық емес, білім мен дағды

дамыды.

2. Конференцияға қатысуды таңдау мүмкіндігін беру қажет.

3. Мұғалімдердің жаһандық құзіреттіліктерді саналы түрде түсінуін дамыту

қажет (мұғалімдерді оқыту мүмкіндігі).

4. оқушыларды жаһандық мәселелер жайлы білім беу жергілікті / ұлттық

деңгейден басталуы қажет

5. Халықаралық конференцияларға қатысу және оларды өткізу үшін

барынша мүмкіндік жасау керек.

6. Жаһандық құзыреттіліктерді дамытуға жүйелі көзқарасты қалыптастыру

қажет.

7. Рефлексиядан мен конференцияға қатысқаннан кейінгі келесі

қадамдарға назар аудару қажет.

Қорытынды



Шектеулер



● Ғаламдық құзыреттілік пен бағалау құралдарының көрсеткіштерін
жақсарту.

● Nvivo бағдарламалық жасақтамасын пайдалану.

● НЗМ мектептерінде желілік зерттеу жүргізу.

● Тәжірибені шет елдердің халықаралық мектептерімен бірігіп
қайталау.

Алдағы зерттеу
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