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• Доктор А. Рашид (Білім беру докторы), дипломды маркетолог, CIMUK

• Қазіргі таңда Сингапурдегі Pegasus Education Group компаниясының атқарушы және

бас директоры, бұл ұйымның Вьетнамда екі жоғары колледжі бар.

• Еңбек жолымды кеме қатынасы саласында бастап (MAERSK LINE), кейін жарнама

және PR саласына, жоғары жылдамдықтағы қоғамдық көлік жүйесі, ойын-сауық

парктері, жабайы табиғат қорықтары, қала сыртындағы клубтар және жылжымайтын

мүлікті дамыту компаниясына (Ипох, Малайзия) ауыстым.

• 1986 жылдан бастап Брэдфорд университеті, Уэльс (Бангор), Кертин, Оклахома-

Сити университеті, Сингапурдағы Джеймс Кук және Тасмания университетінің

доцентімін.

• Жақсы білетін салам – бизнесті дамыту, сату және маркетинг, кешенді ақпараттық

қолдау.

• Шанхай, Камбоджа, Малайзияда жұмыс істедім, қазіргі таңда Вьетнамда қызмет

атқарамын.04/11/2019 Dr.Rashid. Copyright Feb 2019

Мен кіммін?
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3Source: XQAmerica (2018) - https://www.youtube.com/watch?v=_GLEFuTTOz0

https://www.youtube.com/watch?v=_GLEFuTTOz0


SLIDE TITLEТақырып: Өзгермелі әлемге арналған мектеп білімі
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Біз кімбіз?

Өзгермелі әлем? Әйгілі сөздің

мағынасын ашайық

Еңбек нарығының болашағы

Ертеңгі күннің дағдыларына шолу

Сингапурлық білім беру жүйесінен сабақ

Басты идея: Сынып бүгіннен бастап өзгерту

“Мұғалім ретінде біздің 
міндетіміз  оқушыларды белгілі 
бір жағдайларға дайындау емес. 

Біздің міндетіміз –
оқушылардың өз-өздерін кез-

келген жағдайға дайындап 
үйренуіне көмектесу.”
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Малайзия

UniWorld халықаралық мектебі

Sirasartsuksa (Amata) мектебі

Тайланд

Лаос

Мьянма

Вьетнам

KinderWorld халықаралық балабақшасы

Сингапур халықаралық мектебі

Сингапур-Вьетнам Халықаралық мектебі

Pegasus Халықаралық колледжі

Вьетнамдағы саяхатшылар мектебі

Pegasus UniCollege (RTO)

Аустралия

Камбоджа

Сингапур

1986 жылы Сингапурде құрылған KinderWorld International Group және Pegasus Education Group мектепке дейінгі

білімнен бастап жоғары сыныптарға дейін қамтитын білім беру бағдарламаларын, университетке даярлау,

жоғары және үздіксіз білім, эмпирикалық білім беру бағдарламаларын ұсынады.

SLIDE TITLEKinderWorld & Pegasus 
Қысқаша шолу
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77

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  GAMUDA GARDENS, HANOI SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  DANANG SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ NHA TRANG

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @  SAIGON SOUTH

KINDERWORLD  INTERNATIONAL KINDERGARTEN 

@  GAMUDA GARDENS, HANOI

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VUNG TAU

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL  @ HALONG, QUANG NINH

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO

Вьетнамдағы Сингапур үлгісіндегі халықаралық мектептердің иесі
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Әйгілі сөздің мағынасын ашайық



SLIDE TITLEA Changing World
Knowledge Economy & Fourth Industrial Revolution 
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Second Industrial Revolution

The invention of electricity that gave 

rise to mass production lines 
Third Industrial Revolution

The rise of automation with 

computerization   Knowledge Economy / 
Fourth Industrial Revolution
The rise of cyber physical systems and the Internet;

Innovation and Knowledge are the key drivers of

the economy

Source: StudyMalaysia (2018)

Бірінші өндірістік революция

Бу қозғалтқышы негізінде жұмыс 

істейтін алғашқы 

технологиялардың пайда болуы
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Білім экономикасы және оның негізгі қозғаушы күштері
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Қазіргі таңда экономиканы технологиялық компаниялар бастап тұр
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Білім экономикасы және оның негізгі қозғаушы күштері
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Аталған «технологиялық компаниялар» қандай өнімдермен жұмыс істейді?

Білім/ Деректер

Google 

Facebook

Білімнің
қолжетімділігі

Apple 

Microsoft



SLIDE TITLEӨзгермелі әлем
Білім экономикасы және оның негізгі қозғаушы күштері
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Технология мен білімнің дамуы – болашақ білім экономикасының негізін қалаушылар

(2022 жылы) Бизнестің өсуіне оң әсер етеді деп 
күтілетін үрдістер

Жаңа технологиялардың қолданылуы
Орасан зор деректердің қолжетімді бола тусуі 
Мобильдік интернет саласындағы жетістіктер
Жасанды зият саласындағы жетістіктер
Бұлттық технология саласындағы жетістіктер
Ұлттық экономика дамуындағы өзгерістер
Дамушы елдер экономикасының жақсаруы
Білімнің кеңеюі
Энергияның жаңа көздері және 
технологиялардағы жетістіктер
Орта тап санының өсуі 

(2022 жылы) Бизнестің өсуіне кері әсер етеді 
деп күтілетін үрдістер

Протекционизмнің күшеюі
Цифрлық қауіптің өршуі
Мемлекет саясатындағы өзгерістер
Климат өзгеруінің әсері
Қартаюға ұшыраған елдердің көбеюі
Дарынды азаматтардың көшіп-конуына 
қатысты заңнаманың өзгеруі
Ұлттық экономика дамуындағы өзгерістер
Жаңа буын дүниетанымының өзгеруі
Жаһандық макроэкономикалық дамудағы 
өзгерістер
Жасанды зият саласындағы жетістіктер 

Дереккөз: Болашақ еңбек нарығын зерттеу (2018), Дүниежүзілік экономикалық форум
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Білім экономикасы өміріміздің әр қырына әсерін тигізеді
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Желілер арқасында туындаған
ортақ экономика әртүрлі
қызметтердің ұсынылу
формасын түбегейлі өзгертті

Жеке адамдар жаңа
технологияларды қолдана
отырып, өз қызметтерін ұсына
алатын болды

Дереккөз: Денис Ли Йонг (2016)

Көлік                     Қаржы             Тұтынушы өнімдер

Кеңістік        Жеке  қызметтер            Кәсіби қызмет
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Озық технологиялар мен бизнес-модельдердің таралуы
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Жаңа тұтынушылардың
әдеттеріне бейімделмеген
бизнес құлдырайтыны сөзсіз.

Дереккөз: Форбс (2019)
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Қазақстандағы

ӨЗГЕРМЕЛІ ӘЛЕМ
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Бұрынғы президент Назарбаев жаһандық үрдістерді көріп, даму жолын белгіледі

2030

• Өндірістік секторды нығайту

• Сингапур, Оңтүстік Корея және

басқа да қарқынды дамыған

мемлекеттердің

модернизациялау

тәжірибесінен сабақ алу

2030 ~ 2050 жылдары
• Жаңа өндірістер, әсіресе тауашалық

нарықта;

• Білімге негізделген және жасыл

экономикаға көшу

• Еуропа мен Азия арасындағы

тасымалдау және сауда орталығына

айналу

Дереккөз: Ричард Вайц (2014), Орталық Азия және Кавказ бойынша
талдаушы



HEADLINEОсының барлығы болашақ еңбек 

нарығы үшін не білдіреді?



SLIDE TITLEЕңбек нарығындағы өзгерістер
Нақты не болмақ?
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Технологиялар көмегімен автоматтандыру екі ұшты – бір жағынан ол жұмыс күші үшін
мүмкіндік болса, екінші жағынан қауіп төндіреді
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Еңбек нарығындағы өзгерістер
Болашақта керексіз болып қалатын мамандықтар тізіміне тіпті жоғары 

білікті мамандар да кіреді
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Болашақта маңыздылығын
жоғалтпайтын мамандықтар

Топ менеджмент
Басқарушы директорлар және атқарушы директорлар 
Бас директорлар және өндіріс жөніндегі директорлар

Сату және маркетинг
Сату және маркетинг саласындағы мамандар

Технологиялар
Бағдарламалық жасақтамаларды, қосымшалар мен 
деректерді талдаушылар
Деректер базасы және желілер жөніндегі мамандар
Робот техникасы мамандары мен инженерлері
Энергетика және мұнай инженерлері

Адамдармен жұмыс жасайтын 
мамандықтар 
Адами ресурстарды басқару мамандары
Университеттер мен жоғары оқу орындарының
оқытушылары

Болашақта керексіз болатын мамандықтар
(2022 жылда)

Күнделікті, қажырлы жұмыс
Мәліметтерді енгізу операторлары, бухгалтерлер
Құрастырушы және өндіріс жұмысшылары
Пошта қызметкерлері, кассирлер, банк қызметкерлері
Тауарды үйге жеткізушілер
Электрондық және телекоммуникациялық жабдықты
орнатушылар
Жүргізушілер

Жоғары білікті мамандар
Сату және сатып алу жөніндегі агенттер мен брокерлер
Бизнес-қызмет және басқару бойынша менеджерлер
Қаржы талдамашысы
Заңгерлер

Бұл әсірелеп айту 
емес пе?

Дереккөз: Болашақ еңбек нарығын зерттеу (2018), Дүниежүзілік экономикалық форум
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Біз ойлағаннан да қарқынды өтуде
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Қазіргі таңда жасанды
интеллект талдау жұмыстарын
орындай алады және
интернеттегі шексіз ақпарат
көзіне қол жеткізе алады.

Бұл нені білдіреді?

Құқық теориясын 101
заңнамалық бағдарламалық
жасақтамаға ауыстыруымыз
керек пе?

Дереккөз: John Markoff (2011), The New York Times 
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Жағдай соншалықты жаман емес
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Ығыстырылған 
мамандықтар

75M
Жаңа 

мамандықтар

133M

Адамдар Инновация
Сауда және 
маркетинг

Дереккөз: Болашақ еңбек нарығын зерттеу (2018), Дүниежүзілік экономикалық форум



SLIDE TITLEЕңбек нарығындағы өзгерістер
Жаңа мамандықтарға қысқаша шолу
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Адамдармен жұмыс жасауға бағытталған мамандықтар технологиялармен жұмыс жасайтын
мамандықтар сияқты маңызды

Дереккөз: Болашақ еңбек нарығын зерттеу (2018), Дүниежүзілік экономикалық форум



HEADLINEОқушыларды болашақта қажет 

болатын дағдыларға үйрету
Оқушыларды жаңа мүмкіндіктерге жетелеу



SLIDE TITLEБолашақта қажет болатын дағдылар
Өзекті дағдылар дәстүрлі сабақтарда оқытатын дүниеден тыс жатыр
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Дәстүрлі сабақтарда не
оқытылады?



SLIDE TITLEБолашақта қажетті болатын дағдылар
Қандай да бір ел оларға қол жеткізді ме?
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Дереккөз: Азия даму банкі (2014)



HEADLINEСингапур: Жетістікке жету жолы



SLIDE TITLEСингапур
Кішкентай ғана қызыл нүктемен белгіленген ел жаһандық деңгейге шықты

719.2 шаршы км

5.9 миллион халқы бар

Нұр-Сұлтан қаласынан сәл
кішкентай

Нұр-Сұлтан қаласы халқынан
5 есе көп

ЖІӨ (САҚТі) $100,345
Әлемде 3-ші орында (ХВФ, 2018) 

Дереккөз: Орталық барлау басқармасы (2018); 
Халықаралық валюта қоры (2018)
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Халықаралық емтихандарда көш бастайды

Халықаралық бакалавриат 

нәтижелері 2018
Дүниежүзілік үздік бағалар

Сингапур 
(55.9%)

Дереккөз: Strait Times (2016) Дереккөз: Strait Times (2019)



SLIDE TITLEСингапур
Тұрақты оң өзгерістердің көзі
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Мұғалімдерді 
оқытудың бірыңғай 

жүйесі

Білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуге көңіл бөлу

Саясаттың жақсаруы

Экономика талаптарына уақытылы жауап 

қайтару үшін оқу үдерісі мен білім беру 

бағдарламаларын тұрақты түрде 

жетілдіріп отыру
Қарқынды өзгерісті есепке 

алатын икемді саясат



SLIDE TITLEТәуелсіздік алғаннан бері орын алған негізгі өзгерістер
1965 – 1996 жылдардан бастап: Экономикаға қызмет ететін білім беру
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Екі тілділік

Білім беру 

бағдарламасы ағылшын 

тілінде.

Ана тілі жергілікті 

мәдениетті сақтау үшін 

оқытылады

Ғылым мен математикаға фокус

Мемлекетті 

модернизациялау үшін 

жоғары білікті жұмыс 

күшімен қамтамасыз 

етеді

Практикалық дағдыларға көңіл бөлу
- кәсіптік-техникалық білім беру

Болашақта жетістікке жету 

үшін оқушыларға қолданбалы 

дағдылар оқытылады



SLIDE TITLEТәуелсіздік алғаннан бері орын алған негізгі өзгерістер
1997 – қазіргі күнге дейін: Оқушылардың қабілетіне бағытталған оқыту
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Кәсіптік-техникалық оқу орындары, 

политехникалық институттар жақсы 

дамыған, олар қабілеті әртүрлі 

студенттерді оқытуға дайын

Қабілетке қарап оқыту
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Student-centric approach
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Frameworks for 21st Century Competencies and Student Outcome

Болашақта қажет болатын дағдылармен өте ұқсас болу

Басты мақсат – жақсы үлгерім көрсететін оқушылар емес, өмір бойы өз бетімен үздіксіз
білім алатын оқушыларды тәрбиелеу
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Сыныптан тыс
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Оқу бағдарламасы 
шеңберінде өткізілетін іс-

шаралар

Сыныптан тыс тәрбие Әлеуметтік оқыту 
бағдарламалары

Оқушыларға өз 

қызығушылықтары мен 

дарынын ашуға 

көмектеседі

Табандылық пен 

командада жұмыс істей 

алу дағдысын дамытады

Оқушылардың 

дүниетанымын 

кеңейтіп, белсенді 

азаматтарды 

тәрбиелейді 



SLIDE TITLE
Вьетнамдағы

Саяхатшылар мектебі
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SLIDE TITLEОқудан тыс
Технологиялық сауаттылыққа ерте жастан оқыту

34

Сингапурдың мемлекеттік мектеп оқушылары, 1999 

жыл
Қазіргі уақытта оқушылар жаңа технологиялармен әуестене оқиды

АТ оқытудың мемлекеттік жоспары

Дереккөз: Strait Times (2016)



SLIDE TITLEЕрте жастан бастап сапалы оқуға кепілдік беріледі 
Мінсіз балабақша моделі

35

Алғашқы мектебім School4Kidz

Дереккөз: Сингапурдың жас ата-аналары(2019); Алғашқы 
мектебім(2019)



SLIDE TITLEБілім беру бюджетіне көңіл бөлу
Бастауыш және негізгі сыныптардың қаржыландыруын ұлғайту

36Дереккөз: Straits Times (2019)



SLIDE TITLEСингапур
Оң өзгерістерге мүмкіндік беретін жабық жүйе

37

Білім беру бағдарламаларын 
әзірлеуге көңіл бөлу

Ұлттық білім беру институты

Мұғалімдерді оқытудың 
бірыңғай жүйесі

Саясаттың жақсаруы



SLIDE TITLEБілікті мұғалімдерді тәрбиелеу
Ұлттық білім беру институтында мұғалімдерді оқытудың бірыңғай жүйесі

38

Мұғалімдерді оқытудың бірыңғай жүйесі 

Әртүрлі деңгейдегі мұғалімдер (бастауыш және негізгі 

мектеп) ұлттық білім беру институтында оқытылады

Білім берудегі зерттеулер

Білім беру тәжіриебесін жетілдіру

мақсатында Білім министрлігімен және

мектептермен тығыз жұмыс жасалады



SLIDE TITLE
Білікті мұғалімдерді тәрбиелеу
Мұғалімдерді оқытудың бірыңғай жүйесі мектепке дейінгі білім беретін мұғалімдерді де қамтиды

39

Мектепке дейінгі балаларды дамытудың Ұлттық институты

Елдегі барлық политехникалық институттардағы мектепке дейінгі бағдарламаларды
бір мекемеге біріктіру.

Мектепке дейінгі балаларды дамыту және білім беру бағдарламаларын әзірлеуге
қатысты зерттеулерге көп көңіл бөлу.
Дереккөз: National Institute of Early Childhood Development; Channel News Asia (2019)



HEADLINEМектептерге өзгерістерді бүгін 

енгізу



SLIDE TITLECreating changes in the classroom today
The emerging changes in Future Classroom

41Source: Google For Education (2019) - https://www.youtube.com/watch?v=HYpMf8D7BoM

https://www.youtube.com/watch?v=HYpMf8D7BoM


SLIDE TITLEМектептерге өзгерістерді бүгін енгізу
Мұғалімдер қандай еңбек сіңіре алады?

42
12 жылдық білім беруді дамытудың жаңа үрдістері



SLIDE TITLEБүгін бастаңыз
Сыныптағы шағын өзгерістер

43
ашық, отыруға икемді орындар

Дереккөз:  NPR(2015); Edutopia (2017)

Оқушылардың топтық жұмысы туралы, жаңа 
технологияларды қолдануы туралы ойланыңыз.



SLIDE TITLEБүгін баста
STEM қажетті қосымша ретінде

44
Дереккөз:  Сингапур халықаралық мектептері (әртүрлі жас)



РАХМЕТ


