
Білім берудегі көшбасшылықты дамыту 
Қазақстандағы мектептерде 

халықаралық саясатты іске асыруға өз 
үлесін қалай қоса алады? 

Гульмира Каппасова, 

Ақсу қаласының №2 орта мектебі,  

Павлодар облысы 



Жоспар: 

• Халықаралық саясатты енгізу және трансформация 

• Көшбасшылық 

• Өзгеру агенттері  

• Мұғалім дауысы 

• Педагог-басшылары 

• Мұғалім-басшылардың кәсібиліктері  

• Ұсыныстар 

• Қорытындылар 

 

 

 



Халықаралық саясаттарды енгізу  

 

• Саясатты іске асыру – жоспарды іс жүзінде  жүзеге асыру процессі 
болып табылады. 

• Саясатты енгізу - бұл көптеген, кейде түсініксіз және қарама-
қайшы саясаттың талаптарында мектептердің іс-қимыл әдістерін 
түсіну және құжаттандыру процесі болып табылады. 

(Ball et al., 2012, p.142). 

 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТТЫ ЕНГІЗУ  

 

 

• Вестернизация жолында өзгерту, немесе қалпындыру 

• Халықаралық саясаттың нақты түрінде жүзеге асыру 

• Сынсыз, контекстен бөлек білім беру саясаттарын енгізу  

(Silova, 2012) 

 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТТЫ ЕНГІЗУ  

 

 

• Адамның құқықтарына қайшы келетін дәстүрлерін жою 

• Нео-отаршылдық туралы ойлар 

(Bridges, 2014) 

 



ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТТЫ ЕНГІЗУ  

 

 

‘Халықаралық білім беру саясаты мен практикалардың енгізілуін  
білім алудың және оқудың тәсілі ретінде қабылдау жақсы болып 
табылады’. 

(Bridges, 2014, p.95)  

 



Саясатты енгізу процессі  

(Levin, 2003; Phillips and Ochs, 2003)  



E-learning 
 

 

• Жоғары оқу орындарында электрондық оқулықтарды және 
Moodle бағдарламасын пайдалану. 

• Мектептерде электронды кітаптарды пайдалану. 

• Бірақ! АКТ қолдану қабілеттері бар оқытушылардың 
жеткіліксіздігі. 

(Sapargaliev, 2012) 

 

 

 



Мәдениет 

• The culture and context 

Мәдениет саясатқа әсер етеді. 
(Levin, 2003)  



Контекст 

Жергілікті контекст пен мәдениетті 
елемеу және толық емес жоспарлау 
халықаралық саясаттың жүзеге 
асыруының істен шығуына себеп 
болады. 

(Fullan, 2001) 



НИМ контексті мен  қарапайым мектептердің 
контексті 
  

• Білім беру ресурстары: қаржылық қолдау, мектеп жабдықтары,  
адами капитал 

• Біліктілікті арттыру 

• Мектеп ұйымдастыру жүйесі 

• Мектеп басқаруы және көшбасшылық 

 

 



Қазақстан Республикасының білім беру министірлерінің тізімі 

Tribuna (2012)  



өзгеріс 

талдау 

бағалау уақыт 

Көшбас- 

шылық 



КӨШБАСШЫЛЫҚ 

 

‘Көшбасшылық өзгерісті енгізуге қажет көзқарасты, бағыт пен 
қолдауды қамтамасыз етеді’. 

(Harris and Muijs, 2005, p.15) 

 

Тиімді мектеп басшылары - білім беру жүйесінің ауқымды және 
орнықты реформалаудың кепілдігі.  

(Fullan, 2002) 



ӨЗГЕРУ АГЕНТТЕРІ  

• Шетелдік сарапшылар мен консультанттар 

• Білім беру саласындағы ұлттық сарапшылар 

• Мемлекеттік және жергілікті білім беру органдары 

• Мұғалімдер 

 



МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ 
ДАУСЫ 

 

• Үкімет бастамасымен реформалау процесінде, оқытушылар мен 
директорлардың дауысының естілуі мүмкін емес. 

(Park and Jeong, 2013) 

 

• Оқытушылардың көшбасшылық мүмкіндігі азайған кезде мұғалімі 
дауысы де азайады. 

(Duignan, 2012, p.125) 



МҰҒАЛІМДЕР КӨШБАСШЫЛАР РЕТІНДЕ 

• Әрбір педагог өзгерту агенті. 

(Fullan, 2001) 

 

• Мұғалімдер – көшбасшылар, көшбасшылар - оқытушылар.  

(Sahlberg, 2015) 

 

• Сәтті және тұрақты жетілдіру мұғалімдер үшін емес, керісінше 
оқытушылардың қатысуымен.  

(Hargreaves and Fullan, 2012) 



МҰҒАЛІМДЕР КӨШБАСШЫЛАР РЕТІНДЕ 

 

 

Әдетте Қазақстандағы адамдар : «Осыны орында!» деген 
бұйрықты күтеді 

(Yakavets et al., 2015)  

 



Білім беру саласындағы иерархия 

Білім және Ғылым Министірлігі  

Аймақтық білім бері департаменті  

Жергілікті білім беру органдары 

Мектеп директоры 

Директор орынбасары 

Мұғалімдер 



Педагог кадрларды даярлаудағы көпдеңгейлі біліктілік жүйесінің 
иерархиясы 

(Wilson, et al., 2013)  



КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИЛІГІ 

 

• Біліктілікті арттыру - саясатты іске асыруды қамтамасыз ету 
мақсатында қажетті шарт.  

(Frost et al., 2000, p.56) 

 

• Қазақстан мектептеріндегі көшбасшылық сапасы мен 
потенциалды ұлғайту реформаларды жүзеге асырудағы маңызды 
факторлар болып табылады. 

 (Yakavets et al., 2015) 

 

 



КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИЛІГІ 



КӘСІБИ ҚАУЫМДАСТЫҚТАР 

Кәсіби оқыту қауымдастықтары - мұғалімдердің кәсіби әлеуетін 
арттыру үшін үздік механизмдерінің бірі. 

(Stoll and Bolam, 2005, p.52).  



НИМ нетворкингі  

• Тренингтер 

• Вебинарлар 

• Мастер-класстар 

• Семинарлар 

• Конференциялар 



ҰСЫНЫСТАР 

• Қысқа мерзімді, тұрақсыз көшбасшылық жағдайды шешу. 

• Халықаралық саясатты енгізу процесінің барлық факторлар мен 
кезеңдерін қарастыру. 

• Көшбасшылықты дамыту платформасын қамтамасыз ету. 

• Саясатты жобалау процесіне мектеп мұғалімдерін тарту. 

 

 

 

 



ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

 

• Көшбасшылар өзгерістерді және, осылайша, саясатты іске 
асырудың негізгі болып табылады. 

• Білім берудегі сәтті халықаралық тәжірибені тиімді  енгізіп 
таратуда білім саласындағы реформаның барлық агенттері 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге тиісті.  

• Мектеп мұғалімдерінің рөлі саясатты жүзеге асырумен 
шектелмеуі тиіс. 

• Мектеп мұғалімдерінің кәсібилігін арттыру бірінші орында 
болуы тиіс. 
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Links to photographs 

• http://www.educationuk.org/global/articles/16-and-under-
education-path/ 

• https://strategy2050.kz/en/news/?date=08.2013 

• http://wallpaperfolder.com/wallpapers/england+city 

• https://www.youtube.com/watch?v=DmP59HMubRE 
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