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Аннотация
2000 жылдан бастап Гонконг арнайы әкімшілік аймағының үкіметі білім беру саласында 
ауқымды реформалар бастады. Реформаның мақсаты балабақшадан бастап жоғары 
сыныптарға дейін орта білімнің барлық циклын қамтитын білім беру бағдарламасын 
әзірлеу. Нәтижесінде оқушылар халықаралық бағалау жүйелерінде жақсы нәтижелер 
көрсетті. Орта мектепке арналған білім беру бағдарламасын реформалау – іріктеп 
оқытатын мектеп жүйесінен БАРЛЫҚ адамға қол жетімді 15 жылдық ақысыз білім беруге 
көшудің ажырамас бөлігі. 3 жылдық университеттік бағдарламадан 4 жылдық 
бағдарламаға ауысу да оқушыларды құбылмалы әлемде өмір сүруге даярлау ниетімен 
түсіндіріледі. Бұл презентация саяси стратегияға сай,  тәжірибеге негізделген білім беру 
бағдарламасын кең көлемде реформалауға қатысты он екі негізгі сабақ туралы сөз 
қозғайды. Бірнеше мүдделі тараптар қатысатын үдерістер ұжымдық, бірге кеңесіп 
отырып шешілетін және интерактивті болуы керек. Мүдделі тараптарға оқушылар, 
оқытушылар, директорлар, университеттер, ата-аналар, кәсіби қауымдастықтар, 
әртүрлі мемлекеттік департаменттер, жұмыс берушілер, қоғамдық ұйымдар, БАҚ, 
шетелдік институттар және мемлекеттік органдар жатады.



Оқушылардың әдеттегі жасы

22 жас
(Университеттік
дәреже)

18 жас
(жалпы орта білім)

12 жас

6 жас

3 жас

Жоғары білім

Толық емес 
жоғары білім
(1-4 курстар)

Орта мектеп 
түлектеріне 

арналған
курстар

Жастар
колледжі / ОКБ

Негізгі орта
сыныптар (S1-S3)

Бастауыш 
сыныптар(P1-P6)

Балабақша(K1-K3)

Yi Jin дипломдық
бағдарламасы

1-ші 
түлектер 
(2016 ж.)

1-ші 
емтихан 

HKDSE

(2012 ж.)
15 жас
(негізгі орта білім)

Барлығына арналған
жоғары сыныптар
(S4-S6)

Салыстырмалы тұрғыдан ең 
жақсы құрылым, 
Алуан түрлі жергілікті және 
жаһандық траекториялар

Емтихандар 
азырақ

2016 жылдан бастап Гонконгтың 
білім беру жүйесі.



2002 - 2017 білім алуды үйрену аясында 
жалпы мектептік білім беру 

бағдарламасы

мектептегі пәнаралық 

тапсырмалар

Ағылшын

тілі
Математика

Жоғары 

сыныптар

4-6

Бастауыш сыныптар 

1 – орта сыныптар 3

Қытай

тілі

KS1-3 саласындағы іргелі білім
Құндылықтар мен

көзқарастар

Дамыған 

жалпы дағдылар

Әртараптандырылған және мамандандырылған, жан-жақты теңгерімделген білім беру бағдарламасы (таңдау)

Интеллектуалды 

даму

Қоғамға 

қызмет

Адамгершілікке

және азаматтыққа 

тәрбиелеу 

Физикалық және 

эстетикалық даму
Мансаптық 

тәжірибе

Балабақша

Құндылықтар мен

көзқарастар
Дағдылар 6 оқу бағыты бойынша жалпы білім

Бас назарда
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Жаңартылған жеті оқу мақсаты

Оқу 
траекториясыКәсіби траектория

Басқа 
бағдарлар

Көптеген 

траекториял

ар

Гуманитар

лық 

ғылымдар

2-3 

элективтік 

пәндер

Кәсіпкерлік 
рух

Адамның жан-жақты 

дамуына көмектесу

Өмір бойы өзі ынталанып 

білім алатын оқушыларды 

тәрбиелеу

Білім беру 
құндылығы

Цифрлық 
білім

Қытай

тілі

Ағылшын

тілі
Математика

Тұлғаға бағытталған,

әлеуметтік және 

гуманитарлық 

ғылымдар 

Жаратылыстану 

пәндері
Технологиялар Өнер Дене

тәрбиесі

Блім беру 
бағдарламасын оқи 

білуSTEM-дік білім

Кәсіби білім

Көлденең сабақтастық

Тіл Тұлға және 

қоғам

Бүлдіршіндерге 

арналған 

математика

Зерттеулер 

және 

жаңалықтар

Өнер және 

шығармаш

ылық

Жалпы пәндер

Дене 

шымырлығы 

және 

денсаулық



PISA / PIRLS / TIMSS / ICCS
Халықаралық бағалау жүйелеріне сәйкес оқушылардың жетістіктері 

5

PISA 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Оқылым (қытай тілі) 6-шы 10-шы 3-ші 4-ші 2-ші 2-ші

Математика 1-ші 1-ші 3-ші 3-ші 3-ші 2-ші

Жаратылыстану 

пәндері 3-ші 3-ші 2-ші 3-ші 2-ші
9-шы/6-

шы

Қатысушы елдер саны 43 41 57 65 65 72

TIMSS
1999 2003 2007 2011 2015

P4 S2 P4 S2 P4 S2 P4 S2 P4 S2

Математика -- 4-ші 2-ші 3-ші 1-ші 4-ші 3-ші 4-ші 2-ші 4-ші

Жаратылыстану 

пәндері --
15-

ші
4-ші 4-ші 3-ші

9-

шы

9-

шы
8-ші 5-ші

6-

шы

Қатысушы елдер саны 38 49 59 63 57

PIRLS 2001 2006 2011 2016

Оқылым (қытай 

тілі)
14-ші 2-ші 1-ші 3-ші

Қатысушы елдер саны 35 45 45 60 5



Гонконгтың білім беру жүйесі:
Халықаралық мойындау

McKinsey есебі (2010 ж.)

McKinsey-дің «Әлемнің ең үздік мектептік білім беру
бағдарламалары қалай жетілуде» атты еңбегінде, Гонконг
білім беру бағдарламасы тұрақты дамудағы үздік жүйелер
қатарына жатқызылады, ол «қанағаттандырарлық»
бағдарламадан (1983–1988 жж.) «жақсыға» (1989–1999 жж.)
өтіп, кейін «үздік» (2000–2010 жж.) атанған бағдарлама,
қазіргі таңда ол «ең үздік» беделін алуға тырысады. (2010 ж.
және одан кейінгі жылдар).

6

Pearson есебі (2012 ж.)

Pearson-ның «Инновациялар мұхиты» атты еңбегінде Гонконг 
реформасы сабақтастығы және жүйелік ойы үшін жоғары баға алды.

Pearson есебі (2014 ж.)

Pearson-ның «Білім беру қисығы» есебінде Оңтүстік
Корея рейтингіні бастап тұр, одан кейін Жапония
(2-ші орында), Сингапур (3-ші орында) және Гонконг
(4-ші орында). Бұл елдердің жетістігі білім беру
жүйесінде нақты мақсат қоя білу мен барлық
мүдделі тараптарға қатаң түрде есеп беру
маңыздылығын көрсетеді.



Жалпы болжалды 
қамтитын ұзақ мерзімді, 
нақты жоспар

1-ші 
сабақ



Қалай 
елестетеміз

Өмір бойы білім алу 
үшін білім алуды 
үйрену 

Кемел тұлғаның 
дамуы



Қолданыстағы жүйенің 
мықты жақтары мен 
жергілікті мазмұн 
реформаның негізін 
қалауы керек

2-ші 
сабақ



Мықты 
жақтар

Пән бойынша мықты білім

Шығыстың Батыс 
мәдениетімен тоғысуы

Еңбеккор және беделді 
оқытушылар

Отбасы және мемлекет 
тарапынан қолдау



Білім беруде шебер 
шешімдер қабылдау

3-ші 
сабақ



Басты 
шешімдер

21-ғасырда не үйренген жөн?

Оқыту мен оқуды қалай тиімді етуге 
болады?

Оқушының әлеуетін қалай ашуға 
болады?

Жақсырақ оқу үшін бағалауды қалай 
пайдалануға болады?



Саясатқа сәйкес және 
үйлесімді болу

4-ші 
сабақ



Негізгі тұжырымдар мен бастамалар

Әртараптандырылған 

қаржыландыру режимі 

-Мектеп дербестігі

Білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуде мектептерге жергілікті 

қолдау көрсету Жаңа академиялық жүйе

3+3+4 

Қолданбалы оқу

Үздіксіз білім алу қоры

Аттестаттау жүйесіГонконгтың бағалау мәселелері жөніндегі басқармасы

Академиялық және кәсіби біліктілікті аккредитациялау 

мәселелері жөніндегі Гонконг кеңесі

Мектептің ішкі сараптамасы

Мектептің сыртқы сараптамасы

Қаржыландыру икемділігін арттыру

Кәсіби даму

Сапалы білім беру мәселелері жөніндегі қор және

Білім беруді дамыту қоры

Мүмкіндігі шектеулі балалар

Дарынды балалар

Қытай тілінде сөйлемейтін балалар

Жоғары білім, Педагогикалық оқу 

орындары

Мектептен кейінгі орта білім

Мектеп
бастаған

реформалар

Мүмкіндіктердің
кеңеюі

Сапаны

қатаң
бақылау

Таңдау және
алуантүрлілік

–

Оқушыға 

бағытталған
білім беру

Бағдарламасы

және оқу

үдерісінің

реформасы



Мұқият ойластырылған, 
шындыққа жанасатын 
және жақсы 
үйлестірілген іске асыру 
жоспары

5-ші 
сабақ



БАРЛЫҚ деңгейлердегі біртіндеген және үйлестірілген өзгерістер.

02/
03

03/
04

04/
05

05/
06

06/
07

07/
08

08/
09

09/
10

10/
11

11/
12

12/
13

13/
14

14/
15

15/
16

Балабақша Білім беру бағдарламасы Қайта 
қарастырылған 
білім беру 
бағдарламасы

Бастауыш 
және негізгі 
сыныптар

1-ші бесжылдық жоспар
Білім беру бағдарламасын
реформалауды қабылдау

Ағымдағы бағалау

2-ші бесжылдық жоспар
Бейімделген мектептік білім беру 

бағдарламасы

Жоғары 
сыныптар

Мектептің ескі үлгідегі сертификаты 
және ілгерінді деңгей
40% ілгерінді деңгейде оқиды

Кеңес беру және дайындық

БАРЛЫҒЫНА
арналған жаңа 
жоғары сыныптар

Ағымдағы бағалау

Университет
Ескі 3-жылдық жазғы бағдарлама
Кеңес беру және дайындық

Жаңа 4-жылдық жазғы 
бағдарлама



Ерте жастан тарту 
және мобилизация

6-шы 
сабақ



Білім беру саласына жататын және жатпайтын 
секторлар

Оқушылар Мектептер
Университетте

р
Кәсіби 

ассоциациялар

Ата-аналар
Жұмыс 

берушілер
Үкіметтік емес 

ұйымдар

Өзге мемлекеттік 
ведомствалар, 

шенеуніктер

Шетелдік 
үкіметтер, 

институттар
БАҚ



Мүдделі тараптарда 
кәсіби әлеует дамытылу 
керек. Білім, дағдылар, 
құндылықтар мен 
көзқарастар

7-ші 
сабақ



Әртүрлі топтар

Директорлар

Орта буынды менеджерлер

Мұғалімдер

Кітапханашылар

Зертхана қызметкерлері

Кеңес беруші мұғалімдер

IT технологиялар жөніндегі үйлестірушілер

Мектеп инспекторлары

Ата-аналар



Әдістер

Семинарлар

Онлайн 
курстар 

және 
ресурстар

Лекциялар
Сол жерде 

қолдау 
көрсету



Жаңа белгілер мен 
қызметтерге сай 
ұйымдастырушылық 
өзгерістер және қайта 
құрылымдау

8-ші 
сабақ



Кейбір негізгі 
өзгерістер

Басқарушылық деңгейде - мысалы, білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу және бағалау бойынша 
біріккен комитеттер

Үкімет құрылымы – командаларды біріктіріп, 
жаңаларын құру

Кеңес беру, сұхбаттасу, бағалау, университеттермен 
жұмыс бойынша арнайы топтар

Негізгі оқыту салаларын басқару бойынша жаңа
мектептің орта буыны / білім беру бағдарламалары
бойынша жаңа мектеп көшбасшылары



кешендік үдерістерге
психологиялық дайындық, 
шыдамдылық, сенім, 
сабақтастық және
шынайы берілгендік.

9-шы 
сабақ



Әрдайым ресми және 
бейресми түрде 
сұхбаттасу және маңызды 
шешімдер қабылдар 
алдында кеңес беру

10-шы 
сабақ



Әдістер

БАҚ-
ТЕЛЕДИДАР, 

ГАЗЕТ, ИНТЕРНЕТ

ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ 
ӘРТҮРЛІ 

ТОПТАРМЕН 
КЕЗДЕСУ

САУАЛНАМАЛАР ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
ПОШТА ХАТТАРЫ

АРНАЙЫ 
САЙТТАР

АЙМАҚТЫҚ 
СЕМИНАРЛАР

ПЛАКАТТАР БУКЛЕТТЕР



Ықпал

Ілгерілеу жайындағы ақпаратты 
жаңарту және қошеметтеу

Қошеметтеу

Үздік қызметкерлердің 
практикалық идеяларын қолдану

Қолдану

Жауапкершілік сезімін дамытуДамыту

Жақсы қарым-қатынас құрып, 
қолдау көрсету

Құру



Макро өзгерістерді
бақылау үшін зерттеулер
жүргізу, ақпаратты
жаңартып отырумен қатар
үздіксіз бағалау өткізу

11-ші 
сабақ



Мақсаттар
мен ықпал

Іске асыру сәттіліктері мен қиындықтары

Мектептерге қолдау көрсету стратегияларын жақсарту

Білім беру бағдарламасы мен бағалауға шолу

Үкімет, мектептер және сыныптарда ілгерілеуді мониторгілеу

Жоспарларды түзеу

Оқушылардың күтілетін нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз
ету

Қоғамға есеп беру

Ашықтық



Кәсіби және сыртқы есеп 
беру арасында теңгерілім 
орнату.
Мектептерге жұмыс
істеуге мұрша беру

12-ші 
сабақ



Стратегиялар

Ілгерілеуді бағалау үшін 
мектептер ішкі сарапатама 
жүргізеді. 

Жаңа форматтағы емтиханнан
кейін сыртқы инспекция 
жүргізіледі.

Реформаға мұқият дайындалу және
оқытуды жақсарту үшін мектептерге
көбірек уақыт беріледі



Сапа жайлы 
қорытынды сөз

Кадрлер мен даму сапасы

Жоспарлау мен қолдау көрсету сапасы

Үйлесімділік пен құрылым сапасы

Оқыту мен оқу сапасы



Назарларыңызға
рақмет

kkcc7950@hku.hk
kkc01357@gmail.com

mailto:kkcc7950@hku.hk

