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Мұғалімдердің сапаны
бағалау дағдыларын
жетілдіру үшін тәуелсіз
бағалау нәтижелерін
қолданудың тиімділігі неде?



Зерттеу әдістері

Деректер жинау, деректерді  статистикалық математикалық өңдеу, алынған нәтижелерді талдау  

Зерттеу нысаны                   Зерттеу пәні

Зияткерлік мектептердің педагог 
қызметкерлерінің сабақ бойынша рефлексиялық 

есептерін тәуелсіз бағалаудың нәтижелері.

Тәуелсіз бағалау үшін ұсынылған сабақ бойынша 
рефлексиялық есептер, рефлексиялық есепті Бағалау 

парағы.

Зерттеу  мақсаты

Педагог қызметкерлердің бір сабағы бойынша рефлексиялық есептің талаптары мен бағалау
критерийлерін есепке ала отырып, сабақты рефлексиялаудағы біліктіліктері мен икемділіктерін
анықтау арқылы кәсіби дамуларына ықпал ету.



I кезең – Мектептегі
бағалау

Кәсіби дамудың 
мақсатын анықтау

Сабақтарды бақылау 

Тәжірибені жылдық 
бақылау

II кезең – Тәуелсіз
бағалау

Мұғалімнің 
рефлексиялық есебін 

дайындауы

Рефлексиялық есепті 
формативті бағалау

Рефлексиялық есепті 
эксперттік бағалау

III кезең – Аттестация 
бойынша шешім

қабылдау

Таныстырылым қорғау 
және мұғаліммен 

әңгімелесу 

Аттестациялық 
комиссияның отырысы

Зияткерлік мектептердің педагогикалық қызметкерлерін аттестациялаудың моделі

Аттестациялау мақсаты: педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың кәсіби

құзырлылығын бағалау негізінде олардың біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтау, кәсіби

дамудың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін кәсіби жетістіктері мен келешекте дамуын

анықтау
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Педагогикалық шеберліктің алты деңгейі бойынша рефлексиялық есептер саны  
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Педагогикалық шеберліктің деңгейлері бойынша 2017-2018 

жылдары бағаланған рефлексиялық есептердің сандық-сапалық  

көрсеткіші

Деңгейлер

Барлық РЕ 

саны

Өту ұпайын 

жинағандар

саны

Пайыздық сапа 

көрсеткіші

Өту ұпайын

жинамағандар

саны

Пайыздық

сапа 

көрсеткіші

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Мұғалім 29 18 26 15 89% 83% 1 2 3 % 11%

2 Мұғалім-модератор
107 61 84 48 78% 78% 21 9 19% 14%

3 Мұғалім-сарапшы
16 13 7 9 43% 69% 9 4 56% 30%

4 Мұғалім- зерттеуші
1 0 0 0 0 0 1 0 100% 0

5 Барлығы 153 92 117 72 76 % 61 % 32 15 20% 16%



Педагогикалық шеберліктің деңгейлері бойынша РЕ бөлімдерінде 

ұсынылған  дәлелдемелерді рефлексиялаудың сапалық көрсеткіші 

Деңгейлер

РЕ ұсынылған дәлелдемелер сапасының көрсеткіші

«жоспарлау»

бөлімі бойынша 

«оқыту»

бөлімі 

бойынша 

«бағалау»

бөлімі бойынша 

«сапаны бағалау»

бөлімі бойынша 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Мұғалім 78 % 81 % 80 % 85 % 75 % 81 % 45 % 50 %

2 Мұғалім-модератор 85 % 90 % 80 % 85 % 77% 81 % 53 % 59 %

3 Мұғалім-сарапшы 90 % 100 % 92 % 96 % 90 % 95 % 54 % 60 %

4 Мұғалім- зерттеуші 90 % - 94 % - 84 % - 56 % -

5 Орташа көрсеткіші 86 % 90% 87 % 88% 81% 85% 51% 56%



2017 ж. РЕ бөлімдері бойынша ұсынылған дәлелдемелердің сапалық көрсеткіші 
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2018 ж. РЕ бөлімдері бойынша ұсынылған дәлелдемелердің сапалық көрсеткіші 
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Зияткерлік мектептердің «Мұғалім-модератор» деңгейі

бойынша «Сапаны бағалау»

бөлімінің дәлелдемелер сапасының көрсеткіші

Орташа көрсеткіш - 63,3%



Аттестаттау аясында педагог

қызметкерлердің кәсіби

дамуына қолдау көрсету

бойынша тренерлер

дайындалды.

Бағалау парағы  
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ филиалының педагог қызметкерінің 
сабағы бойынша рефлексиялық есебі 

Коды: 18051637001131110 
Өтініш білдірген деңгейі: мұғалім-модератор                     

Есептің бөлімдері Ұпайлар 

  

Сабақты  жоспарлаудың тиімділігін талдау, бағалау және қорытындылар 2 

Оқыту тиімділігі бойынша талдау, бағалау және қорытындыларды жинақтау 2 

Оқу жетістіктерін бағалау тиімділігі бойынша талдау, бағалау және қорытындыларды жинақтау 2 

Сабақ сапасын талдау, бағалау және кәсіби қоғамдастықтағы өз тәжірибесі мен әріптесінің тәжірибесін дамытуды 

болжау 

2 

Барлығы 8 

Қысқаша пікір 

Сабақ тақырыбының сабақтастығы мен оны оқытудың үздіксіздігін есепке ала отырып, әріптестерімен бірлесе даярланған 

сабақ жоспарына талдау жасалған. Тақырыптың тізбектелген сабақтар топтамасындағы орны көрсетілген. Жоспарлаудың 

түйінді идеялары мен тәсілдері аталғанымен, сабақ мақсаты, күтілетін нәтиже, ресурстар нақты  көрсетілмеген. Оқыту мен 

бағалау барысында қолданылған оқыту әдістері, ресурстардың сабақ мақсаты мен күтілетін нәтижесіне сәйкестігін бағалау, 

жоспарлаудың тиімділігін көрсету жалпылама түсінік берумен және оларды сипаттаумен шектеледі.Оқушылардың қабілетін 

дамыту қажеттігін ескере отырып, оқытуын талдап, бағалау жалпылама сипатта көрсетіледі. «Әріптестермен жасаған 

жоспардың барлығы жүзеге асты» деп келтіреді, алайда қалай іске асқандығы, қандай нәтижеге жеткендігі нақты 

көрсетілмеген. Бағалау барысында оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауы талданады. Алайда әріптестерімен бірлесе 

бағалау құралдарын даярлау, сабақта қолдану көрініс таппаған.Сабақтың сапасын талдау пайымдаулар келтірумен, жалпылама 

сипаттаумен шектеледі. Күтілетін нәтижеге сәйкес сабақты зерттеудің нәтижелерін талдау ескерілмеген. Есептің жоспарлау, 

оқыту, бағалау бөлімдері бойынша критерийлер  сипаттау арқылы көрсетіледі. Келешекте өзінің және әріптестерінің 

тәжірибесін жетілдірудің бағыттарын сабақты зерттеудің   талдау мен бағалау нәтижесімен байланыстыра нақты әрекеттер 

ұсынуы көрініс таппаған. Сабақты зерттеу аясында рефлексиялау дағдысы көрсетілмеген. 

Рефлексиялық тәжірибенің даму аймағы: 

 Сабақты зерттеу шеңберінде жоспарлау, оқыту және бағалау бөлімдері бойынша талдау, бағалау, жинақтау 

критерийлері негізінде рефлексиялау дағдысын көрсету; 

 әріптестермен бірлесе бағалау құралдарын даярлау және оны Сабақты зерттеу барысында қолдануды көрсету;    

 Сабақтың сапасын бағалауды бөлімдер бойынша жасалған қорытындылар негізінде критерийлерге сай іске 

асыру;   

 Сабақты зерттеу нәтижесі бойынша өзінің және әріптестердің тәжірибесін жетілдіру бойынша нақты іс-

әрекеттер ұсыну. 

 

Бағалау парағы 

Назарбаев Зияткерлік

мектептерінің әдістемелік

бірлестік жетекшілеріне бір

күндік семинар өткізілді.

 

Отчет  

о результатах наблюдения практики  

тренеров по поддержке профессионального развития  
 

Сроки проведения наблюдения 16.03.2018 

Школа Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления  г. Х 

Цель наблюдения формативное оценивание практики тренеров по поддержке 

профессионального развития 
 

Данные по тренерам 

Количество тренеров 

по 6 уровням 

педагогического 

мастерства 

Язык обучения Количество тренеров 

по 2 уровням 

педагогического 

мастерства 

Язык 

обучения 

1 казахский/русский 1 казахский 

1 казахский/английский/русский  2 русский 

1 русский   
 

Направления 

деятельности 

тренера 

Сильные стороны Приоритеты/области развития 

Рекомендации 

Формативное 

оценивание РО 

по 

уроку/презентац

ии 

 тренерами 

проводится 

консультирование 

коллег по 

формированию 

рефлексивного 

отчета по уроку, 

оказывается 

поддержка, как в 

группе, так и 

индивидуально  

 

 при формативном оценивании РО по уроку 

использовать методические рекомендации ЦПИ 

«Формативное оценивание рефлексивного отчета 

по уроку в рамках аттестации педагогических 

работников в филиалах автономной организации 

образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы»  

 совершенствовать практику  руководителей МО 

формативному оцениванию рефлексивного 

отчета, проводить практические занятия по 

отработке навыков оценивания и предоставления 

обратной связи в соответствии с требованиями и 

критериями оценивания 

Эксперты по оцениванию ЦПИ ____________________________________________________        

                                                                         (подпись, ФИО)      

Заместитель директора школы  _____________________________________________________ 

                                                                         (подпись,  ФИО) 

Тренер тәжірибесін бақылау 

негізінде даму бағыттары 

анықталды. 

2017 жыл 

Рефлексиялық есептер  

саны -153 

Педагогикалық шеберліктің 

деңгейлері 

2018 жыл 

Рефлексиялық есептер  

саны -92 

29 Мұғалім 18 

107 Мұғаім-модератор 61 

16 Мұғаім-сарапшы 13 

1 Мұғаім-зерттеуші 0 

 

Аттестаттаудың ІІІ кезеңінде әр

аттестатталушы мұғалім қызмет

жүйесімен таныстырады, бетпе-

бет әңгімелесу өткізіледі.

Мұғалімнің рефлексиялық есебі

бойынша даму аймағы

көрсетілген кері байланыс беру

арқылы тәжірибесінің дамуына

қолдау жасалады.

Тренерлер мен мұғалім 

тәжірибесіне қолдау көрсету  

Аттестатталушы мұғалімдерге

қолдау көрсетуші тренерлерге

арналған тренинг.
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ЖЫЛ

2018 

ЖЫЛ

51%

56%

2017-2018 ЖЫЛДАРДАҒЫ ЖАЛПЫ

ДЕҢГЕЙЛЕР БОЙЫНША

РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ ЕСЕПТІҢ «САПАНЫ

БАҒАЛАУ» БӨЛІМІ

ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРІНІҢ САПА 

КӨРСЕТКІШІ

2017 

ЖЫЛ

2018 

ЖЫЛ

53%

59%

2017-2018 ЖЫЛДАРДАҒЫ «МҰҒАЛІМ-

МОДЕРАТОР» ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША

РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ ЕСЕПТІҢ «САПАНЫ

БАҒАЛАУ» БӨЛІМІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРІНІҢ

САПА  КӨРСЕТКІШІ
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Саралау 

тапсырмалары

Сабақ 

бойынша 

рефлексия

Оқыту мен 

оқудағы 

ілгерілеуді 

анықтау

Мұғалімнің 

қорытынды 

бағамдауы

Тапсырма 2

ойлау дағдыларының  

деңгейіне сәйкес 

дескриптор

Тапсырма 3

ойлау дағдыларының  

деңгейіне сәйкес 

дескриптор

Бір сабақтағы оқыту мен оқу үдерісі механизмінің

графикалық сызбасы



Рефлексиялық есептің «Сапаны бағалау» бөлімінің құрылымдалу сызбасы 



Рефлексиялық есептегі «Сапаны 

бағалау" бөлімін жазуға ұсыныстар:

Мәлімделген деңгейге сәйкес

педагог қызметкерлер қызметінің

біліктілік сипаттамалары талаптары

негізінде сабақты жоспарлау, оқыту,

оқушылардың оқу жетістіктерін

бағалау қорытындыларын талдау;

 сабақтың сапасын бағалау

нәтижелері негізінде өз тәжірибесін

дамытудың нақты әрекеттерін

ұсыну.

Сабақ сапасын бағалауға 

ұсыныстар: 

 Әр оқушының қажеттілігі мен қабілетіне

сай оқу жетістігінің дамуына тікелей әсер

ететін қалыптастырушы бағалаудың

түрлерін күнделікті тәжірибеде тиімді

қолдану;

 әр баланың дарындылығын қажеттілігі мен

қабілетіне қарай дамыту, саралау

қағидаларын тиімді қолдану;

 бағалау критерийлеріне сәйкес білім

алушылардың оқу жетістіктерінің

мониторингісі негізінде оқу мен оқытудың

тиімділігін арттыру.
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