
 Жетекші мектеп мұғалімдерінің 

құзыреттілігін арттырудағы 

тренердің рөлі 



100 – жетекші мектептер (ЖМ) 

921 – серіктес мектептер (СМ) 
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ОҚО Жетекші мектеп 

ұжымдарының сандық және 

сапалық құрамы  

 ЖМ мұғалімдерінің жалпы саны – 

10326 

 Оның ішінде оқығандары – 2161 

 ЖМ 100 директорының ішінде 

оқығандары – 80 



• Жетекші мектептердің 

серіктес мектептермен 

жұмысын талдау  

• Аймақтық деңгейде 

жетекші мектептің мықты 

практик мұғалімдерін 

анықтау және еңбектерін 

тарату 

 

• Бастауыш мектептегі пәндер 

бойынша кәсіби өсу үшін 

басымдықтарды белгілеу  

• Жетекші мектептердің серіктес 

мектептермен жұмысын жоспарлау 

• Серіктес мектептердің 

мектеп тренерлеріне 

жетекші мектептің 

координаторларының 

әрдайым  семинар өткізуі  

• Мектеп мұғалімдерінің 

кәсіби өсуі үшін мектеп 

тренерлерінің түсінбеген 

сұрақтар бойынша 

онлайн 

консультациялары  
Жетекші 

мектептер 

 сәуір 

мамыр 
қыркүйек 

ПШО филиалының жетекші мектептермен бірлескен 

жұмысының  циклограммасы 

 қазан 

 желтоқсан  ақпан 

• Мектеп тренерлерінің өз 

мектебінің мұғалімдерімен 

оқыту семинарын өткізуі  

(мектеп ішілік  курстардан 

бөлек) 

• Жетекші мектеп координаторларының           

1-сынып мұғалімдеріне арналған оқыту 

семинары  



ОҚО жетекші және 

серіктес мектеп 

модераторларының 

бірлескен жұмыс 

сызбасы 

Аудит жүргізу 

және проблеманы 

анықтау 

Бірлесе 

жоспарлау 

Шешу 

жолындағы  

іс-әрекеттер 

Рефлексия, 

қайта жоспарлау 

ПШО 

тренер-

лерінің 

әдістемелік 

қолдауы 



Оқыту үдерісіне ендіруде көп қиындық 

келтіретін модульдар (ЖМ мұғалімдеріне 

жүргізілген сауалнама қорытындысы) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оқыту 
мен оқудағы 

жаңа 
тәсілдер 

СТО Оқыту 
үшін бағалау 

және 
оқуды 

бағалау 

АКТ Талантты 
және 

дарынды 
балаларды 

оқыту 

Оқушылардың 
жас ерекшеліктеріне 

сәйкес 
оқыту 
және 
оқу 

Оқытуды 
басқару 

және 
көшбасшылық 





ПШО тренерлерінің 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы Жетекші 

мектеп 

мұғалімдерінің 

құзыреттілігін 

арттыру аясында 

бірлесе атқарған іс-

шаралары 



Жаңартылған 

бағдарламаны мектеп 

тәжірибесіне енгізуге 

байланысты алынған 

сауалнама нәтижелері 
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Қысқа мерзімді 
жоспарлау 

табыс критерийі тілдік дағдылар бағалау критерий дескриптор 

Жетекші мектеп 

мұғалімдеріне қиындық 

тудыратын сұрақтар 



ЖМ мұғалімдеріне жаңартылған  орта білім мазмұнын 

енгізуде кәсіби  қиындық тудырған мәселелерді 

шешуге бағытталған іс-шаралар 

1. Жетекші мектептердің бастауыш 

сыныптары мұғалімдеріне арналған 

семинар, Шымкент қ. қатысушылар 

саны – 120, қазан айы, 2016 жыл; 

2. Түркістан қ. пилоттық мектеп 

базасында бастауыш сыныптары 

мұғалімдеріне арналған аймақтық 

семинар, Түркістан қ., қатысушылар 

саны – 117, қазан айы, 2016 жыл. 

 



Жетекші мектеп мұғалімдері мен ПШО 

тренерлерінің бірлесе жасаған әдістемелік 

құралдары 


