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6 қадамы

Йорам Харпаз



Ересек адамдарға ысылмаған жастарды
оқытуды үдерісін басқару мүмкіндігі сол
жастар әрекеттесетін, ойлайтын, сезінетін
ортаны басқаруда ғана көрінісін табады. Біз 
тікелей ешқашан оқытпаймыз. Біз қоршаған
ортаның құралдарын қолданамыз, жанама
оқытамыз.  Сәйкесінше, оқыту кездейсоқ
ортада жүргізіледі ме, әлде өз ортамызды
әдейілеп құрастырамыз ба, ол тек бізге
байланысты.

Джон Дьюи, Демократия және білім беру



Оқыту ортасын
ұйымдастырудың
6 қадамы

Педагогикалық мета-парадигманы
таңдау: әлеуметтену, 
мәдениеттену, даралану

Қалаулы түлектің моделін
анықтау

Оқыту құралдары

Сапаны бақылау

Іске асыру жұмысын
бақылау

Білім беру 
бағдарламасы

Бағалау
әдісі

Ұйымдастырудың
құрылымы

Физикалық
жағдайлар

Білім беру 
климаты

Оқыту
моделі

Жеке педагогикалық
парадигманы
құрастыру



Шаг 1

Педагогикалық
мета-парадигманы
таңдау



Әлеуметтену:
Білім берудің
мақсаты –
оқушыларды
әлеуметке бейімдеу; 
оларды
әлеуметтендіру.

1-қадам Білім берудің мақсаты

Л.С.Лаури. Өнеркәсіптік ландшафтар, 1943 ж.



1-қадам Білім берудің мақсаты

Мәдениеттену:
Білім берудің мақсаты
– оқушылардың 
мінезін 
қарастырылатын 
мәдениеттің 
құндылықтарымен 
сәйкес
қалыптастыру; 
оқушыларды
мәдениеттендіру.  

Рафаэль. Афин мектебі, 1510 ж.



1-қадам Білім берудің мақсаты

Дарлану:
Білім берудің мақсаты
– оқушыларға өз
болашағын жүзеге
асыруға мүмкіндік
беру; әр оқушыны
дараландыру.  

Ян Стен. Ұл балалар мен қыз
балаларға арналған мектеп, 1617 ж.



1-қадам Білім берудің мақсаты

Білім беру дегеніміз жекешеленген ұғым
емес. 

Білім беру үш түрлі болады. 
Неліктен үш?

Өйткені…
Білім беру үш қожаға қызмет етеді: 

қоғам, мәдениет және тұлға.
Білім беру әрқайсымызды үш бағытта

дамытуды көздейді. 



1-қадам Білім берудің мақсаты

Мысалы: 
Ойлауды оқытудың үш түрі

Әлеуметтену мақсатында ойлауды
оқыту

Мәдениеттену мақсатында ойлауды
оқыту

Даралану мақсатында ойлауды оқыту



Білім берудің мақсаты1-қадам

Әр білім беру түрінің өз
артықшылықтары бар.

1-қадам «трагедиялы» 
таңдауды қамтиды



Білім берудің мақсаты1-қадам

Мета-парадигманы не үшін
таңдаймыз?!

Әлеметтену, мәдениеттену, 
даралануды бірге дамытуға болмай

ма?!

Мета-парадигма өте қайшылықты
ұғым болып табылады! 



1-қадам Білім берудің мақсаты

Таңдауды қалай жасауымыз керек? 
Педагогикалық ұстанымдарға сүйен отрып:

Әлеуметтену:
Тәжірибелі

педагогикалық
ұстаным

Мәдениеттену:
Зияткерлік, 

этикалық және
эстетикалық

педагогикалық
ұстанымдар

Даралану:

Адами 
педагогикалық

ұстанымдар



2-қадам

Ерекше
педагогикалық
парадигманы
құрастыру



Білім берудің мақсаты2-қадам

Ерекше
педагогикалық
парадигманы

әзірлеушілер
қауымдастығының
көмегімен құрастыру



Зерттеу Зерттеу Зерттеу

2-қадам

Зерттеу
сұрағы

Зерттеу
сұрағы

Зерттеу
сұрағы

Топтың
қорытынды

сөзі

Топтың
қорытынды сөзі

Топтың
қорытынды сөзі

Үлкен мәселе

Жалпы қорытынды сөз

Ойшылдар қауымдастығы





Білім берудің мақсаты2-қадам

Әзірлеушілер қауымдастықтары: Әлеуметтену

Үлкен мәселе:

21-ші ғасырда қоғамда және кәсіби іскерлікте өз
орнын табу үшін қандай дағдылар қажет?

Демократиялық
қоғамда
қандай

дағдылар
қажет?

Білім
экономикасы

саласында
қандай

дағдылар
қажет?

Орта білім
саласында

қандай
дағдылар

қажет?

«Тұрақсыз, ақпа» 
қоғамда
қандай

дағдылар
қажет? 

21 ғасыр
дағдыларын

қалай
жеткізу
керек?



Білім берудің мақсаты

Әзірлеушілер қауымдастықтары: Мәдениеттену

2-қадам

Үлкен мәселе:

Мәдениетімізді қандай ақиқаттар пен құндылықтар құрайды?

Демократияға
қандай

құндылықтар
мен 

ақиқаттар
тиесілі?

Ұлттық
және

қоғамдық
ақиқаттар мен 
құндылықтар

қандай? 

Білім беру 
саласына

қандай
құндылықтар

мен 
ақиқаттар
салынған?

«Тұрақсыз, 
ақпа» 

мәдениетке
қандай

ақиқат пен 
құндылық

тиесілі?

Өзіміздің
ақиқаттар мен 
құндылықтар

ымызды
қалай

жеткіземіз? 



Білім берудің мақсаты

Әзірлеушілер қауымдастықтары: Даралану

Үлкен мәселе:

Өзін-өзі іске асыру дегеніміз не?

2-қадам

Өзін-өзі іске
асырудың

қандай
тәсілдері мен 
жолдары бар?

Өзін-өзі іске
асырудың

қандай
шектеулері

бар? 

Өзін-өзі іске
асыруға

бағытталған
ашық/тегін

мектептерге
не болды?

«Пәннің
жойылу» 
дәуірінде

өзін-өзі іске
асыру нені
білдіреді?

Өзін-өзі іске
асыруға қалай
жәрдемдесуге

болады?



3-қадам

Қалаулы түлек
туралы ақпарат



Білім берудің мақсаты3-қадам

Қалаулы түлек моделі:

Білім
Дағдылар

Ерекшеліктер
Көзқарастар



Білім берудің мақсаты3-қадам

Әлеуметтену
Білімі: пайдалы
Дағдылары: пайдалы
Мінез ерекшеліктері: білікті, 
ұқыпты, бәсекелесті
Көзқарастары: конформист



Білім берудің мақсаты3-қадам

Мәдениеттену
Білімі: дәстүрлі және
қалыптастырушы
Дағдылары: пәндік
Мінез ерекшеліктері: есті, өнегелі, 
зиялы
Көзқарастары: мәдениетті



Білім берудің мақсаты3-қадам

Даралану
Білімі: өзін-өзі білу
Дағдылар: өзін-өзі тану
Мінез ерекшеліктері: дербес, 
адал, шығармашыл
Көзқарастары: әділ



4-қадам

Білім беру 
құралдары



4-қадам Білім беру құралдары

Медиа – бұл хабарлама…

Білім беру мақсатын білім беру құралдарының
көмегімен жеткізгені жөн.
Білім беру бағдарламасы

Оқыту ұстанымы
Бағалау тәсілі

Ұйымдастырудың құрылымы
Білім берудің климаты
Физикалық жағдайлар



4-қадам Білім беру құралдары

Білім беру бағдарламасы

Әлеуметтену: пайдалы мазмұн
Мәдениеттену: дәстүрлі және
қалыптастырушы мазмұн
Даралану: субъективті мазмұн



4-қадам Білім беру құралдары

Оқыту ұстанымы

Әлеуметтену: көрсетілім мен тәжірибе
Мәдениеттену: модельдеу мен әрекетке
қозғау
Даралану: қолдау көрсету мен жәрдемдесу



Бағалау тәсілі

Әлеуметтену: дағдылар
Мәдениеттену: мінез ерекшеліктері
Даралану: өзін-өзі іске асыру

4-қадам Білім беру құралдары



4-қадам Білім беру құралдары

Ұйымдастырудың құрылымы

Әлеуметтену
Мәдениеттену

Даралануға қатысты…

…мінез-құлық заңдылықтарына әкелетін
ұйымдастырушы заңдылықтар.



4-қадам Білім беру құралдары

Білім берудің климаты

Әлеуметтену: тиімділік пен қолайлылық
Мәдениеттену: жетілдіру әрекеттері мен 
шабыт
Даралану: қатысу мен «қол сұқпаушылық»



4-қадам Білім беру құралдары

Физикалық жағдай

Сәулет өнері
Әлеуметтену: хай-тек
Мәдениеттену: храмдар
Даралану: саябақтар

Технологияларға көзқарас
Әлеуметтену: жағымды
Мәдениеттену: сенімсіз
Даралану: таңдамалы



5-қадам

Сапа
мониторингі
Келісу мен бейімдеу



Іске асыру
мониторингі

іске асыру … дизайн…
іске асыру … дизайн…

6-қадам



Сіздің білім беру ортаңыз үшін қай
мета-парадигма тиесілі?

Сіз қандай мета-парадигманы таңдаушы едіңіз?
Сіздің педагогикалық ұстанымдарыңыз

қандай?



Рахмет!

Сұрақтар, пікірлер, қарсы пікірлер бар ма?


