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Зерттеу сұрақтары

•1. Павлодар НЗМ-де жұмысының бірінші
жылы жаңадан келген мұғалімдер қандай
қиындықтарға тап болады?

•2. Мектеп қабырғасында жаңадан келген
мұғалімдерді қалай қолдау керек?



Зерттеу әдісі және зерттеуге
қатысушылар туралы ақпарат

• Сапалы зерттеу

• Зерттеу қатысушыларымен жеке сұхбат («Бастау» курсының
тыңдаушылары)

• Ашық сұрақ түрлерінен тұратын сауалнама

• Павлодар қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінде әр түрлі
пәндерден сабақ беретін 12 жаңадан келген мұғалім

• Зерттеу қатысушыларының 80% мектепте 0 немесе +3 жыл
жұмыс тәжірибесі бар



Деректерді талдау: № 1 зерттеу мәселесі: 
Павлодар НЗМ-де бірінші жылы жаңадан келген мұғалімдер
қандай қиындықтарға тап болады?

Зерттеу қорытындылары:
1. Жаңа мұғалімдерге бейтаныс болған NIS Program-ға 
сәйкес оқыту;
2. Сабақта критериалды бағалауды қолдану;
3. Оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында сабақтарда саралауды қолдану;
4. Оқушылардың ата-аналарымен қарым-қатынасы



Деректерді талдау: № 2 зерттеу мәселесі: 
Мектеп қабырғасында жаңадан келген мұғалімдерді

қалай қолдау керек?

• Жаңадан келген мұғалімдерге кәсіби қолдау көрсету мақсаты
болып табылатын «Бастау» кәсіби қоғамдастығына қатысу.

• Менторинг бойынша мектеп бағдарламасы, оның аясында әр
жаңадан келген мұғалімге мектептің тәжірибелі мұғалімі
бекітіледі.

• Мектептегі ынтымақтастық пен қолдау атмосферасы, мектеп
мұғалімдерімен кәсіби диалог.



Қорытынды

- Жаңадан келген мұғалімдер үшін «Бастау» жобасына тиімді және
нәтижелі қатысу:

1. Курс тренерлерімен апта сайын кездесу;

2. Жас мамандарға әдістемелік қолдау көрсету;

3. Сабақтарды талдау және жоспарлау, сабаққа кері байланыс беру;

4. Ашық сабақтар өткізу.

- Мектептің менторинг бағдарламасы

1. Жаңадан келген мұғалімдер мен мектептің тәжірибелі мұғалімдері
арасындағы тиімді ынтымақтастық;

2. Сабақты бірлесіп жоспарлау және талдау.



Зерттеудің практикалық қолданылуы

Зерттеу нәтижелері:

•Павлодар НЗМ-нің жаңа келген мұғалімдерге
қолдау көрсету бойынша табысты тәжірибесі
Қазақстан және әлемнің басқа елдерінің
мектептерінде қолданылуы мүмкін

•Мектеп қабырғасында жаңадан келген
мұғалімдердің кәсіби және тұлғалық өсуіне ықпал
ететін ынтымақтастық атмосферасын құру және
қолдау


