
Оқушылар мен мұғалімдерге арналған
үздіксіз кәсіби білім мен оқу — іс жүзінде
қолдануға арналған тәжірибелік құралдар

мен хаттамалар

Профессор Филиппа Кордингли 

Зерттеулер мен деректерді білім беру 
саласында қолдану орталығының (CUREE) 

жетекшісі



Жоғары сапалы білім беру мен үздіксіз кәсіби 
даярлыққа арналған тәжірибелік зерттеу 

құралдары
• Оқушыларға бағдарлану
• Үздіксіз кәсіби даярлықтың ахуалдық талдауын шолу 
• Құралдар мен хаттамаларды қолданудың тәжірибелік 

тәсілдері: 
–Бірлескен зерттеу немесе
–Дәлелді коучинг және тәлімгерлік
–Әртүрлі іс-әрекеттерді біріктіру мақсатында
сабақты зерттеу

• Біздің мақсатымызбен байланысты құралдардың 
мысалдары

• Метафора



Тиімді кәсіби дайындықты жағдаяттық зерттеу 
Алгебраны мағыналы ету

Оқушылардың алгебраны оқуға 
қызығушылығын ояту 

• Альф оқушылар мен тарих мұғалімімен 
бірге алгебра саласындағы танымал 
мамандардың жетістіктері және маңызды 
мәселелерді шешуге қосқан үлесін 
зерттеуден бастады, мысалы, 

• Өз бетіңізбен ойланыңыз,

• Олардың немен айналысатынын жазыңыз, 

• Белгілі бір шешім неліктен тиімді болды 
деп сұраңыз, 

• Заңдылықтарды табыңыз; және

• Топтарға бөлініңіз. 



Альф Коулз – сыныптағы мәдениетті 

өзгерту арқылы алгебраны мағыналы ету

• Альф пен оның жетекшісі бұл әдеттерді 
оңалысты қадағалау өлшемдеріне 
айналдырып, оқушылармен бөлісті 

• Ол осы әдеттерді қалыптастыруға 
бағытталған тапсырмаларды 
құрастырды. Бұл оған және 
оқушыларға өздерінің оңалысын 
байқап, аса күрделі есетер шығару 
үшін пәнге «терең бойлауды» 
жоспарлауға көмектеседі



Жалпы кеңес негізгі құралға айналды, онда 
оқушылар:

• Жұмыстарын басқалар аяқтау үшін шығарып қойды
• Сыныптастарынан олардың жұмысы туралы пікір 

айтып/негізгі ережелерге сәйкес жұмыстарын 
тексеруді сұрады   

• Өз сыныптастарына кері байланыс берді 
және/немесе олардан кері байланыс беруді сұрады

• Талдау/жіктеу жүргізу мақсатында басқалар үшін 
нәтижелер мен өз ой-пікірлерін жазды 

• Жұмыс стратегиялары мен жиі кездесетін 
қателердің заңдылықтарын анықтады

Альф пен оның оқушыларын оқытудың негізгі құралы 



Үздіксіз қолдау көрсету

• Альф Жалпы кеңестің суреттерін жасап, оның 
жұмыс нәтижелерін келесі тұлғалармен бірге 
зерттеді: 
– оған зерттеу жүргізуге көмектесетін жетекшісі; және 

– 7-сыныптың басқа оқушыларына математикадан 
сабақ беретін әріптестері 

• Бұл тәжірибенің пайдалы болғаны соншалық, 
ол оқушыларға әрбір сабақтың соңында жақсы 
алгебра маманы болудың жалпы өлшемдеріне 
сәйкес оның оңалысын бағалауды ұсынды.

• Ол осы талқылауларды келесі сабақтарды 
әзірлеу және оңтайландыру мақсатында 
пайдаланды.



Нәтижелер

• 15 апта өткеннен кейін барлық оқушылар: 
• Жазбалар жасап, өздерінің математикалық ойлау 

қабілетін талдады
• Өз идеяларын білдіру үшін таңбаларды қолданды
• Сұрақтар қойды: «Осы әдісті n есебін шығару үшін 

қолдануға бола ма?» 
• Әртүрлі жағдайлардағы алгебралық тұжырымдардың 

мәнін талдап, пайдалы әрі тиімді тұстарды анықтады 
• 11-сынып оқушыларының сыртқы бағалауы бойынша 

16 жасар оқушыларға арналған алгебра 
жұмыстарындағы A немесе B бағасының баламасы

• Басқа пәндердің мұғалімдері Альфқа оның оқыту 
әдісін басқа пәндерде де қолдану туралы өтініш 
білдірді
http://www.curee.co.uk/node/4818

http://www.curee.co.uk/node/4818


Рефлексия

• Сіздің ойыңызша, білім беру мен үздіксіз кәсіптік 
даярлаудың тиімділігін зерттеуге байланысты 
мысалдың негізгі ерекшеліктері қандай? 

• Сіз үшін және сіздің мақсатты оқушылар тобыңыз 
үшін әртүрлі элементтер нені білдіреді? 

• Келесі слайдта берілген кестені пайдалана 
отырып, сұрақтарды жұпта талқылаңыз.  
Сұрақтарға жауап беріп, жауаптарды бір-бірімен 
салыстырыңыз. 



Тиімді ҮКД-нің негізгі 
компоненттері

Альф не істеді? Менің мақсатты оқушылар 
тобым үшін не пайдалы?

Әріптестерінің білімі мен 

құзыреттілігіне қол жеткізу

Жаңа тәсілдермен жүйелі 

түрде эксперимент жасау

Оқушылардың өршіл 

талпынысына екпін қою 

Альф пен оның 

жетекшісінің оқыту 

тәсілдерін жақсарту үшін 

формативті бағалау 

жүргізу

Жұмысты қолдауға 

арналған құралдар мен 

хаттамалар

Теория мен тәжірибені 

қатар жетілдіру

Өзара қолдау көрсететін 

диалог Оқушылардың 

жауаптары



Хаттамалардың жалпы тәсілдемелері мен 
мысалдары



Жоғары сапалы білім беру мен үздіксіз кәсіби 
даярлыққа арналған тәжірибелік зерттеу 

құралдары

• Құралдар мен хаттамаларды қолданудың 
практикалық тәсілдері: 

– Бірлескен зерттеу немесе

– Дәлелді коучинг және тәлімгерлік

– Әртүрлі іс-әрекеттерді біріктіру мақсатында

сабақты зерттеу

• Біздің мақсатымызбен байланысты құралдардың 
мысалдары

• Метафора



Бірлесіп зерттеу

Жетекшіңіз бен серіктесіңізбен бірге төмендегілерді 
орындаңыз: 

• Өз мақсаттарыңыз бен оқушылардың мақсаттарына 
жету жолындағы кедергілерді зерделеңіз

• Ғылыми зерттеулерді пайдалана отырып, кедергілерден 
өту жолдарын анықтаңыз

• Ойлаудың жаңа тәсілдемелерімен/әдістерімен 
эксперимент жүргізіңіз 

• Өз оқуыңыз бен оқушылардың оқуына қалай рефлексия 
жүргізуге болатыны туралы алдын ала ойланыңыз 

• Өз біліміңізді зерделеп, әріптестеріңіз бен 
сарапшылармен бірге оқу тәсілдемесін жетілдіріңіз

Бірнеше цикл бойы және әртүрлі топпен қайталаңыз 
https://www.noii.ca/wp-content/uploads/2018/01/SOI-Stages-Feb-2016.pdf

https://www.noii.ca/wp-content/uploads/2018/01/SOI-Stages-Feb-2016.pdf


Бірлесіп зерттеу

Жетекшіңіз бен серіктесіңізбен бірге төмендегілерді 
орындаңыз: 

• Сканерлеу Өз мақсаттарыңыз бен оқушылардың 
мақсаттарына жету жолындағы кедергілерді зерделеңіз

• Болжамдар жасау Ғылыми зерттеулерді пайдалана отырып, 
кедергілерден өту жолдарын анықтаңыз

• Шаралар қолдану Ойлаудың жаңа 
тәсілдемелерімен/әдістерімен эксперимент жүргізіңіз 

• Зерделеу Өз оқуыңыз бен оқушылардың оқуына қалай 
рефлексия жүргізуге болатыны туралы алдын ала ойланыңыз 

• Тексеру Өз біліміңізді зерделеп, әріптестеріңіз бен 
сарапшылармен бірге оқу тәсілдемесін жетілдіріңіз

Бірнеше цикл бойы және әртүрлі топпен қайталаңыз 
https://www.noii.ca/wp-content/uploads/2018/01/SOI-Stages-Feb-2016.pdf

https://www.noii.ca/wp-content/uploads/2018/01/SOI-Stages-Feb-2016.pdf


Зерттеу шиыршықтары
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Тәлімгерлік

Тәлімгерлік –
маңызды 
мансаптық 
өзгерістер арқылы 
тұрақты қолдау 
көрсету үдерісі

Дәлелді коучинг және/немесе 

тәлімгерлік

Тәлімгерлік



Мамандандырылған 
коучинг

Мамандандырылған 
коучинг – бұл 
тәлімгерлік үдерісіне 
қатысатын кәсіби 
білім алушының 
нақты тұсын дамытуға 
ықпал ететін 
құрылымдалған 
тұрақты үдеріс.  

Мамандандырылған 
коучинг



Бірлескен коучинг

Бірлескен коучинг
дегеніміз –
мамандандырылған 
дереккөздерден 
алынған жаңа білім мен 
дағдыларды күнделікті 
тәжірибеге енгізу 
мүмкіндігін беретін екі 
немесе одан көп кәсіби 
білім алушының 
арасындағы 
құрылымдалған тұрақты 
үдеріс.



Уэльстің тәлімгерлік және 
коучинг бағдарламасы

• CUREE орталығы зерттеу нәтижелерін анықтау және 
жаңа кәсіптік оқыту бағдарламасына қолдау көрсету 
мақсатында Уэльс Үкіметі үшін мемлекеттік 
бағдарлама әзірледі https://bit.ly/2tHNJWs

• Бағдарламаға: 

– 10 жалпы қағидат, 

– «Кім, қайда, неге, қашан» картасы

– Негізгі дағдыларға қысқаша шолу

– Тәлімгерлік, мамандандырылған коучинг пен бірлескен 
кокоучингтің жалпы тұстары кіреді

https://bit.ly/2tHNJWs


Тәлімгерлік және коучинг – негізгі қызмет 
түрлері

• Оқыту мақсаттарын анықтау

• Оқушылардың өз оқуын қадағалауға алуы 
немесе оны тануы 

• Белсенді тыңдау

• Ақпараттану деңгейін арттыру мақсатында 
тәжірибені модельдеу, түсіндіру және талқылау  

• Тәлімгерлік және жалпы жоспарлау 

• Іс-әрекеттерді жоспарлау

• Оқыту тәжірибесімен алмасу және оны талдау 

• Келесі әрекеттерді жоспарлау мақсатында 
дәлелдемелерді шолу



Белсенді тыңдау – басты дағды

Тәлімгерлік Мамандандырылған коучинг Бірлескен коучинг

Тыныштық құндылығын 

қамтамасыз ету және 

қадірлеу

Тыныштық құндылығын 

қамтамасыз ету және 

қадірлеу

Тыныштық құндылығын 

қамтамасыз ету және 

қадірлеу

Айтылып отырған нәрсеге 

зейін қою

Айтылып отырған нәрсеге 

зейін қою

Айтылып отырған нәрсеге 

зейін қою

Назар аудару үшін дене 

тілін пайдалану

Назар аудару үшін дене 

тілін пайдалану

Назар аудару үшін дене 

тілін пайдалану

Ойлау қабілетін жақсарту, 

бағалау және өзгерту үшін 

айтылған ойды қайталап 

айту

Ойлау қабілетін жақсарту 

және бағалау үшін 

айтылғанды қайталап 

айту 

Мағынасын тексеру 

және/немесе ойлау 

қабілетін бағалау 

мақсатында өз сөздерін 

пайдалана отырып, 

айтылғанды қайталап 

айту



Белсенді тыңдауды үйрету
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Тиімді ҮКДО құралдары мен 
дәлелдердің рөлі туралы метафора

22

Оқушылардың талпынысына бағдарланып бірігіп жұмыс 
істеу (құралдар) және тәуекелге бірігіп бел буу тастың 
үстімен жүргендей...

... ал зерттелген, алынған және 
қолданылған дәлелдемелер 
көпірдің таянышы тәрізді   





Байланыс деректері
philippa.cordingley@curee.co.uk

@PhilippaCcuree

www.curee.co.uk

Зерттеулер мен деректерді білім беру 
саласында қолдану орталығы 

3 The Quadrant

Warwick Road

Coventry, CV1 2DY
Тел: +44 (0) 24 7624 3716

mailto:philippa.cordingley@curee.co.uk
http://www.curee.co.uk/
http://www.curee.co.uk/

