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«Түрікменстанның білім беру жүйесін қолдау» 

EО жобасы

EuropeAid/136701/DH/SER/TM

Негізгі мақсаты

Түрікменстан Үкіметіне халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес қазіргі заманғы білім

беру жүйесін құруға одан әрі қолдау көрсету

Жобаның міндеті

Еңбек нарығының қажеттіліктеріне негізделген заманауи стандарттар мен бағдарламаларды

енгізу арқылы білім беру жүйесін жаңғырту процесіне ықпал ету

Жобаның техникалық тапсырмасын Түркіменстан Президентінің өкімі

негізінде Түрікменстан Министрлер Кабинеті мақұлдады

2014-жылдың 2 қаңтарында
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Жобаны орындаушылар



Жоба серіктестері

 Түрікменстанның Білім беру Министрлігі

 Түрікменстанның Ұлттық Білім Беру Институты

 Түркіменстанның Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі

Компоненттер
 Стратегиялық жоспарлау - әлеуетті институционалдық нығайту

 Жалпы және кәсіптік білім беру бағдарламасын әзірлеу



"Түрікменстандағы білім беру жүйесін

қолдау" ЕО жобасының "Назарбаев 

Зияткерлік мектептері" дербес білім 

беру ұйымымен ынтымақтастығы
2018 - 2019 жж.



2018 жылдың 14 қарашасында

"Түрікменстандағы білім беру 

жүйесін қолдау" ЕО жобасы

мен "Назарбаев Зияткерлік
мектептері" ДББҰ арасында

білім беру саласындағы өзара

түсіністік туралы

Меморандумға қол қойылды»

(бұдан әрі – «НЗМ» ДББҰ) 



Түрікменстан ұстаздарының біліктілігін

арттырудағы бірлескен жұмыс

 "НЗМ" ДББҰ Педагогикалық шеберлік
орталығы «Көшбасшылық және мектепті
басқару", «Оқытудың инновациялық
әдістері", «Білім берудің заманауи
трендтері« атты білім беру бағдарламалары
әзірленді.

 Бағдарламалар Аккредитация, 
сертификация және сапамен қамтамасыз ету
ACQUIN (Германия)Институтының
халықаралық сертификаттауынан өткен
Қазақстан Республикасы педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
бағдарламалары негізінде әзірленген.



Оқыту барысында модулдік тәсіл қолданылды, ол

бағдарламалардың барлық кезеңдері арасындағы
сабақтастықты сақтауға мүмкіндік берді.

Модулдерінің арасында педагогтар курстан кейінгі

тапсырмаларды орындады.

2018 жылдың
22 қазан – 3 қарашасы

2019 жылдың
3-13 қаңтары

2019 жылдың
25 наурыз - 4 сәуір 



Біліктілікті арттыруға  Ашхабад қаласы  мен велаяттардың
(Түрікменстан аудандары) мектеп педагогтары, мектеп 

басшылары, Ашхабад қаласының біліктілікті арттыру 

орталығының қызметкерлері, Түрікменстанның білім беру 

Ұлттық Институтының қызметкерлері қатысты.

20 жылдан жоғары

 Қатысушылардың жалпы саны - 161 адам.

 Қатысушылардың орта жасы - 45 жас.

 Семинар қатысушыларының көпшілігінің
педагогикалық өтілі - 20 жылдан асқан. 





Оқытудың негізгі нәтижелері :

Оқыту нәтижесінде қатысушыларда төмендегі дағдылар

қалыптасты:

 сапалы оқыту мен оқытудың тұжырымдамалық түсінігі;

 оқу үрдісінде әдістер мен тәсілдерді қолдануда өз тәжірибесі

туралы сыни ойлау дағдыларын дамытуда жүйелі жұмыс

жүргізілді;

 Қатысушылар жаңа білім беру жобалары аясында

қазақстандық серіктестермен ынтымақтастық пен бірлескен

жұмысты жалғастыруға ынтасын білдірді.



Оқытудың негізгі нәтижелері

(жалғасы):
 Микро-оқыту үдерісі  сабақты жоспарлау мен сабақта 

конструктивті кері байланыс жасау іскерлігін дамыту 

дағдысын жетілдіруге ықпал етті.

 Семинар қатысушылары оқытудың сапасын арттыру

мақсатында оқытудың жаңа әдістерін апробациялауды

бастады және енді оларды алған білімдерін таратуына

маңызды жұмыс күтіп тұр.

 Бағдарламаларды жүйелі түрде зерделеу, ұсынылған 

тәсілдерді енгізу және іске асыруда қатысушылардың
мектептегі тәжірибемен үздіксіз байланысы арқасында 

мұғалімдердің өздері атап өткендей, оқытудың алғашқы оң
нәтижелері пайда болды.





Семинар қатысушыларына педагогикалық шеберлік орталығының
тренерлері әзірлеген 117 әдістемелік құралдар беріліп,  стертификаттар 

табысталды



2019 жылы 3-21 маусымында «Нзарбаев Зияткерлік мектебі" 
ДББҰ-ның Педагогикалық шеберлік орталығы
"Тиімді сабақ: Жоспарлау, Бақылау, Рефлексия" атты

семинарын өткізді:

 Заманауи сабақ. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер

 Сабақты тиімді жоспарлау

 Мұғалім тәжірибесіндегі бақылау

 Мұғалім тәжірибесіндегі зерттеулер

 Мұғалімнің рефлексиялық тәжірибесі

Тренерлер: Кашкенова Зауре, Пак Владимир

Қатысушылардың жалпы саны 65 адам. 



Оқыту қорытындысы негізінде  қатысушылар бағдарламаның
өзектілігін, тренерлердің құзыреттілігін және т. б. растады.

Қатысушылардың көпшілігі оқуға, бағдарламалардың
мазмұнына, ұсынылатын бағдарламалардың сапасына жоғары

баға берді және болашақта осындай іс-шараларға
қызығушылығын танытты.



Европалық Одақ жобасы атынан

Педагогикалық шеберлік орталығының
тренерлеріне алғыс хаттар



Негізгі қорытындылар

 Түрікменстанның Білім министрлігі мен педагогикалық
қауымдастық Қазақстанның білім беру жүйесін

жаңғыртудың оң тәжірибесін жоғары бағалады;

 Түрікменстанның оқу орындары білім беру жүйесіндегі

заманауи сындарды шешуге бағытталған ынтымақтастық
жобалары аясында Қазақстандық серіктестермен бірлесіп

жұмыс жасауға қызығушылық танытуда. 



Назарларыңызға
рақмет!

Марал Абаева, 

maral.abaeva2017@gmail.com


