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Мұғалімнің онлайн кәсіби дамуы

● Мұғалімді ғаламтор арқылы оқыту 

кәсіби дамудың әдетті нысандарына 

қарағанда кеңінен танымал болуда 

(Holmes, Signer & Macleod, 2010).

● Мұғалімдердің онлайн кәсіби дамуына 

онлайн форматқа іске асатын курстар, 

семинарлар, оқыту модульдері жатады (Powell 

& Bodur, 2018, p. 21), оның өзіндік мақсаты -

мұғалімнің кәсіби деңгейін көтеру.



Мақсаты және міндетері

Мақсаты: қазақстандық мұғалімдердің  ағымдағы онлайн кәсіби  даму деңгейін анықтау. 

Міндеттері: 

● қазақстандық мұғалімдердің кәсіби дамуындағы онлайн курстардың рөлін зерттеу;

● ғаламтор арқылы жүзеге асырылатын семинарлардың жағымды және жағымсыз 

аспектілерін анықтау;

● онлайн курстар және семинарлар нәтижесінде қолжеткізілген білімдері мен дағдыларын 

мұғалімдердің қалай қолданып жатқанын айқындау;

● мұғалімдер көзқарасы тұрғысынан онлайн кәсіби дамуды жетілдіру жолдарын анықтау.



Зерттеудің маңыздылығы

● Аталмыш зерттеудің маңыздылығы қазақстандық мұғалімдерге арналған 

онлайн курстар мен семинарлар санының жеткілікті болмауымен байланысты. 

Бұл зерттеу тек мұғалімдер үшін ғана емес, сондай-ақ мектеп әкімшілеріне, 

шенеуніктерге де қызықты болуы мүмкін.



Зерттеу дизайны

● Зерттеу дизайнының негізі ретінде сапалық (qualitative) әдістер қолданыс

тапты.

● Зерттеу 6 ішінара құрылымдалған сұхбатты қамтыды. 

● Сұхбатқа қатысқан мұғалімдер мақсатты бағытталған іріктеуге негізделіп 

таңдалды.



Зерттеу дизайны

teacher 

Зерттеу сұрағы:

Қазақстандық мұғалімдердің кәсіби дамуындағы онлайн курстардың рөлі 

қаншалықты?

Сұхбат сұрақтары:

1. Сіз қаншалықты жиі онлайн кәсіби дамумен айналысып тұрасыз?

2. Насколько эффективны такие курсы для Вашего профессионального развития?

3. Сабақтар барысында курстар шеңберінде меңгерген білімдеріңізді Сіз қалай

қолданасыз?

4. Мұғалімдердің онлайн кәсіби дамуын жақсартуға қатысты Сізде ұсыныстар бар

ма?



Әдебиетті шолу

teacher ● Зерттеушілер мәліметтерді талдау барысында компьютерлік коммуникация атты 

әдісті білім беру мақсатында қолданған (Holmes, MacLeod & Signer, 2010; 

Holmes, 2013). Кәсіби дамудағы оқытушылардың барлық тәжірибе нысандары үш

категорияға бөлінген: когнитивті қатысу, әлеуметтік қатысу және педагогикалық

қатысу (Holmes, 2010).



Мұғалімдердің кәсіби дамуының үш аспектісі

development”● Студенттер, сонымен қатар 

инструктор мен студент 

арасындағы қарым-қатынастар 

мұғалімдік аспектінің негізі 

болып табылады (Holmes, 2010). 

Мысал ретінде атқарылған 

тапсырмаға қатысты кері 

байланыс бола алады(Holmes, 

MacLeod & Signer, 2010). 

● Әлеуметтік аспект әртүрлі 

білім беру мәселелерін 

белсенді талқылау іске аса 

алатын инструктор мен студент 

арасындағы коллаборативті 

ортамен байланысты.

● Мұғалімнің білім беру процесінің 

маңызын, оның ерекшеліктеріне 

қатысты сыни ойлай алу (Holmes, 2010, 

99 б.), сондай-ақ алған білімін қолдана 

білу қабілеттіліктері (Holmes, MacLeod 

& Signer, 2010, 77 б.) когнитивтік 

аспектінің ерекшеліктері болып 

табылады.



Мұғалімдердің онлайн кәсіби дамуының оң аспектілері

(әдеби шолу)
teacher 

Когнитивті, Әлеуметтік және педагогикалық аспектілер өзара байланысты және бір-

бірін толықтырады.

Негізгі артықшылықтары:

ыңғайлы, жайлы жағдайлар (уақыт, орын);

осы кәсіби даму моделінің икемділігі;

қолайлы баға;

гендерлік теңдікті қамтамасыз ету.



Теріс аспектілері (әдеби шолу негізінде)

1. Онлайн курстар білім беру қауымдастығының толыққанды дамуын қамтамасыз

етпейді.

2. Кәсіптік дамудың осы моделінің артықшылықтары мұғалімнің

қажеттіліктеріне негізделген жаңа нәрселерді зерделеуден гөрі білімді

практикалық қолдануда көбірек негізделген (Bodur & Powell, 2018,) 

3. Нұсқаушының сапалы кері байланысының жеткіліксіздігі.



Зерттеу нәтижелері. 

Онлайн кәсіби дамудың артықшылықтары.
teacher 

1. Ұйымдастыру

2. Әдістемелік

3. Әлеуметтік

4. Педагогикалық

5. Жеке



Зерттеу нәтижелері. Респонденттердің пікірі
teacher 

Жалпы, мұғалімдердің онлайн кәсіби дамуына деген көзқарасы оң/ дұрыс.

«…Олар жақсы ұйымдастырылған, қарым-қатынас өте тиімді болды, сондықтан біз

аз  уақыт ішінде кері байланыс алдық, біз барлық тапсырмаларға сәйкес сұрақтарды

ғана емес, бізге қызықты болған сұрақтарды да талқыладық, біз түсініктеме алғымыз

келеді…» (Интервьюер С).



Зерттеу нәтижелері

teacher Мұғалімдердің онлайн кәсіби дамуының жағымсыз аспектілері.

 Нұсқаушының қолдауы мен  кері байланысының жеткіліксіздігі

 Ынтымақтастықтың жеткіліксіздігі

 Демотивация

 Онлайн кәсіптік дамудың ұлттық курстарының жетіспеушілігі



Қортынды

teacher 
1. Онлайн-курстар кәсіби дамудың тиімді құралдары болып табылады.

2. Онлайн оқытуға тән икемді тәсіл заманауи білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес 

болып келеді.

3. Когнитивтік, әлеуметтік және оқытушылық қатысу сәтті онлайн оқыту үшін маңызды.

4. Нұсқаушының қолдауы және кері байланысы онлайн кәсіби дамудың ең маңызды 

факторы десек болады.

5. Аталмыш курстарда алынған білімдерді қолдану барысында контекстіні қарастырған 

маңызды.

6. Онлайн кәсіби даму әрдайым кеңейе түсетін және ұлғая беретін сипатқа ие.

7. Ұлттық деңгейдегі курстардың тапшылығы.
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