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Күн тәртібінде



Қазақстандағы үш тілде білім беру, заманауи оқу жоспары және 

мұғалімдердің білім реформалары мазмұнындағы мұғалімдердің тиімділігін 

зерттеу.

Педагогикалық мазмұнды, тәлімгерлік сапаны және мұғалімнің кәсіби 

дамуын, әсіресе мұғалімнің оқыту практикасын өзгертуге бағытталған 

интернет бағдарламаларының тиімділігін зерттеу.

Зерттеу максаты



- Мұғалім тиімділігі зерттеуі(TER):  оқу сапасы, сыныпты басқару, мұғалім мен 

оқушының арасындағы қарым-қатынас сияқты білім беру факторларын анықтау 

үшін мектептегі тиімділікті зерттеу, сыныптық бақылауды, құжаттарды 

талдауды немесе сандық деректерді жинауды зерттеу (Opdenakker & Van 

Damme, 2006; Muijs, 2006);

- Оқушылардың білім деңгейіне (SES) және пәндік аймаққа (мысалы, математика 

және ағылшын тілі) қатысты мұғалімнің тиімді әдістері (Muijs et al., 2005); 

- Мұғалім тиімділігін жалпылау тәсілімен түсіндүру (Muijs & Reynolds, 2001; Ko 

& Sammons, 2013)

Мұғалім тиімділігі анықтамасы



«Қашықтан оқыту» анықтамасы

- Қашықтан оқыту - бейнеконференция арқылы интерактивті түрде оқыту



«Кәсіби білім беру қауымдастығы» 
анықтамасы

-Кәсіби білім беру қоғамдастығы - «жалғыз адамның қолы жетпейтін нәрсеге 

қол жеткізу үшін арналған өзара ынтымақтастық, эмоционалды қолдау және 

жеке өсуге жағдай жасайтын орта» (DuFour & Eaker, 1998)



●

Зерттеу мазмұны

● Қазақстандық контекст: Ағымдағы зерттеуде қызығушылық тудырған мәселелер:

-Мұғалімдердің біліктілігі және олардың әрі қарай кәсіби дамуы;

-1-11 сыныптар аралығында мектеп бағдарламасының жаңартылған мазмұнына көшу;

-Бастауыш, орта және жоғары мектептерде үштілді білім беру саясатына көшуді одан әрі 

нығайту;

-Қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіру және орта мектептерде кейбір ғылыми пәндерді 

ағылшын тілінде оқытуға көшу; 

-Мектептерді сапалы интернет пен технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ететін 

сандық білім беру ресурстарын дамыту (Назарбаев, 2018)



●

Зерттеу мазмұны

● Еуропалық контекст: 

- EDiTE program;

- Ағылшын тілін оқыту мен оқудағы жоғары басымдылық

- Лиссабон мазмұнындағы стратегиялар, ET 2020 және EU2020 

стратегиясы



Зерттеу сұрақтары

RQ1: Қашықтағы мұғалімдер, сынып жетекшілер, мектеп директорлары, оқушылар мен 

ата-аналар және жоба үйлестірушілерінің мұғалімнің тиімділігі туралы көзқарастары 

қандай?

RQ2: Қашықтан оқытуға мұғалімдердің, сынып жетекшілердің, мектеп 

директорларының және жоба үйлестірушілердің мұғалім тиімділігін арттыруға 

көзқарастары қандай?



RQ3: Ұйымдастырушылық және кадрлық факторлардың  ұйым ішіндегі әлеуметтік 

динамика, мектеп басшылығының көшбасшылық стилі, уақытты құрылымдық жоспарлау 

мұғалімнің қашықтан оқыту іс-әрекетіндегі тиімділігіне қалай әсер етеді?

RQ4: Қашықтан және сыныпта оқытатын мұғалімдер өздерінің тәлімгерлік тәжірибелерін 

мұғалімнің тиімділігіне қатысты қалай бағалайды?

Зерттеу сұрақтары



Зерттеу Дизайн 





Қатысушылар туралы ақпарат

1 - топ Үш қашықтан оқытатын мұғалім(RT)

2 - топ Екі сыныпта оқытатын мұғалім (CT)

3 - топ Екі мектеп директоры (SP)

4- топ Екі ата -ана (PP)

5 - топ Төрт 10-11 жастағы орта мектеп оқушылары (SS)

6 - топ Жоба үйлестірушісі(PC)



Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр маусым тамыз

әдеби 

шолу

Венгрия мен 

Қазақстандағы 

этикалық рұқсаттар 

алу (жоба иелері, 

мектеп директорлары, 

мұғалімдер, ата -

аналар, оқушылар)

Сұхбат сұрақтарын 

тәмәмдау

Сұхбат сұрақтарын 

тексеру,ақпараттандыр

ылған келісім 

нысандарын,жарнамал

арды Қазақ, 

Ағылышын, Орыс 

тілдерңнде тексеру

он онлайн 

сынып 

бақылаулары

барлық 

қатысушыларме

н он төрт 

жартылай 

құрылымды 

сұхбат және 

тағы екі кейінгі 

сұхбат

алдын-ала 

деректерд

і талдау

Қорытындыл

арды баяндау

Венгрия мен 

Қазақстандағы 

этикалық рұқсаттарды 

екінші кезең үшін  алу 

(жоба иелері, мектеп 

директорлары, 

мұғалімдер, ата -

аналар, оқушылар)

Зерттеудің екінші 

кезеңіне дайындалу



Деректер жинау

Зерттеу хаттамасы:

Бұл пилоттық зерттеу қашықтықтан (онлайн) 

ағылшын тілі пәнін аймақтық мектептердегі оқыту 

тәжірибесіне бағытталған. Зерттеу басталғанға дейін 

қатысушыларға мынадай ақпарат ұсынылады:

-Зерттеу және олардың құқықтары - ерікті және 

жасырын түрде қатысу;

-Келісім нысаны (I, II және III қосымша);

-Деректерді басқару  (IV қосымша)

Біріншіден, DICE бақылау торын қолдана отырып, 

сыныптан тыс және қашықтықтан зиянсыз 

бақылаулар болады (V қосымша). Содан кейін 

қатысушылар 45-60 минуттық онлайн жартылай 

құрылымдалған сұхбатқа қатысады. Сұхбат 5-10 кең 

ауқымды сұрақтардан тұрады, зерттеу сұрақтары 

басшылыққа алынады (VI қосымша).



Зерттеудің 1-сұрағына негізделген тұжырымдар
Сурет 1. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Мұғалімнің 
тиімділігі

Өзара 

ынтымақтастық

Оқушылармен 

қарым-қатынас құру

Мұғалімнің біліктілігі 

және компьютерлік 

сауаттылығы

Нәтижеге 

бағытталғандық

RT_1 дәйексөз: “ Мұғалімнің тиімділігі дегеніміз - нәтижені көргенде, 

жетістікке жеткенде, үлгерімнің өскенін көргенде, 45-60 минуттың 

бекер емес екенін көргенде. Студенттер нәтижені кем дегенде 30-40% 

көрсете алады. 100% нәтижені күте алмайсыз, немесе одан да көп 

болуы керек деп күтуге болады, бірақ олай болғанда, білмеймін, 30% -

бұл жақсы нәтиже »

Мұғалімнің 

педагогикалық және 

мазмұндық білімі

Мұғалімнің тұлғасы және 

оның кәсіби ерекшеліктері



Зерттеудің 1-сұрағына негізделген тұжырымдар

Сурет 1. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда 

болған тақырыптар

Мұғалімнің 
тиімділігі

Mutual 

collaboration

Building rapport with 

the students
Teacher qualifications 

and computer literacy 

Result-

orientedness

CT_2 дәйексөз: «Оқушылардың жаңа тақырыпқа қатысты сұрақтары 

болмайды. Бұл тек мұғалімге ғана емес, оқушыға да байланысты. Егер 

оқушы оқымаса, бұл оның шешімі. Мұғалімнің тиімділігі тек мұғалімге ғана 

байланысты емес »

қосымша дәйексөз: «Егер сізде мақсатыңыз болса сіз нәтижеге жетесіз ... 

Оқушылар нақты жетістіктерді көрсеткенде, мен бұл мұғалімнің тиімді 

екенін түсінемін»

Teacher’s pedagogical & 

content knowledge 

Teacher’s personality and his 

professional traits

Мұғалімнің 
тиімділігі

Өзара 

ынтымақтастық

Оқушылармен 

қарым-қатынас құру

Мұғалімнің біліктілігі 

және компьютерлік 

сауаттылығы

Нәтижеге 

бағытталғандық

Мұғалімнің 

педагогикалық және 

мазмұндық білімі

Мұғалімнің тұлғасы және 

оның кәсіби ерекшеліктері



Зерттеудің 2-сұрағына негізделген тұжырымдар
Сурет 2. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Мұғалімнің 
тиімділігіне 
байланысты 

қашықтықтан 
оқыту

Мұғалімнің 

тәлімгерлігі

Сыныптағы мұғалім 

дағдыларын дамыту (сенім, 

көпшілік алдында сөйлеу және 

қарым-қатынас дағдылары)

Компьютерлік 

сауаттылықты дамыту

Топтық оқытуды 

дамыту

RT_2 дәйексөз: “Мен мұғалім тиімділігін тәлімгер тарапынан көрсетпеймін  

Ол туралы біраз қорқыныш бар. Бұрын айтқанымдай, менде екі сыныпта 

оқытатын мұғалңм бар,біреуі көп балалы ана, екіншісі - 50де. Мен оларға 

жақсы тәлімгер болған жоқпын, және олар да жақсы оқымады ... Бұл біздің 

зерттеудің ең ауыр бөлігі болды. Өзін-өзі оқытпау, техникалық проблемалар 

емес, бірақ сыныпта оқытатын мұғалімдердің мотивациясы мен 

қызығушылығының жоқтығы қиындық туғызды. Сондықтан мен бұл 

жобаны сәтті деп санамаймын.

Табиғи фаторлар
Сыныпта оқытудың 

түрленуіне ұзақ мерзімді әсер



Remote teaching in 
relation to Teacher 

Effectiveness

Teacher mentoring

CT’s skills development 

(confidence, public 

speaking and 

communication skills)

Computer literacy 

development

Team Teaching 

development 

RT_1 дәйексөз: «Менің ойымша, бұның әсері зор. Өткен қарашада 

басталғаннан бері әзірленбегендіктен біраз шикі. Менің ойымша, бұл жоба 

әсерлі, өйткені ұзақ мерзімге әсер етеді деп ойлаймын. Менің сыныпта 

оқытатын мұғалімдерім бұдан әрі сабақ бермек, сондықтан олар алған 

білімдерін болашақ педагогикалық практикада қолдана бастайды ».

Human factor
Long term effect on CT’s 

teaching transformation

Зерттеудің 2-сұрағына негізделген тұжырымдар

Сурет 2. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Мұғалімнің 
тиімділігіне 
байланысты 

қашықтықтан 
оқыту

Мұғалімнің 

тәлімгерлігі

Сыныптағы мұғалім 

дағдыларын дамыту (сенім, 

көпшілік алдында сөйлеу және 

қарым-қатынас дағдылары)

Компьютерлік 

сауаттылықты дамыту

Топтық оқытуды 

дамыту

Табиғи фаторлар
Сыныпта оқытудың 

түрленуіне ұзақ мерзімді әсер



Зерттеудің 3-сұрағына негізделген тұжырымдар
Сурет 3. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Қатысушылардың 
қашықтан оқыту 

жүйесіндегі 
мұғалімдердің 

тиімділігін қолдауға 
қатысты пікірлері Мұғалімдерді дамыту 

бағдарламасына 

(онлайн) қол жеткізу

Педагогикалық шеберлігі 

бар тәжірибелі 

мұғалімдерді жалдау

Мектептерді 

технологиялық 

тұрғыдан жаңарту

SS_1 дәйексөзі: «Мектептер технологиялық тұрғыдан дамыған, веб-

камералары, күшті интернет байланысы болуы керек. Оқулықтағы дәстүрлі 

қызықты емес, шығармашылық жобаларды үй тапсырмасы ретінде беретін 

тиімді мұғалімдерді жалдаңыз. Мектеп директорлары осы мұғалімдермен 

бірге психометриялық тест өткізіп, сабақты қалай өткізетіндіктерін 

тексеріп, оларға қалай сабақ беру керектігінен кеңес беруі керек »



Participants’ views on 
school support towards 
Teacher Effectiveness 

in remote teaching

Access to (online) Teacher 

development program

Hire experienced teachers 

with proficient teaching 

skills 

Upgrade schools 

technologically

PP_1 дәйексөзі: «Әр сыныпта ноутбуктер болуы керек. Мұғалімдер 

студенттерге тұлғалық методика арқылы сабақ беруі керек. Мұғалімдер 

сабақтың қызықты мазмұнына бағытталған болуы керек ».

SS_3: «Мектептер тәжірибелі және сертификаттары бар 

оқытушыларды жалдауы керек»

Зерттеудің 3-сұрағына негізделген тұжырымдар

Сурет 3. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар
Қатысушылардың 
қашықтан оқыту 

жүйесіндегі 
мұғалімдердің 

тиімділігін қолдауға 
қатысты пікірлері Мұғалімдерді дамыту 

бағдарламасына 

(онлайн) қол жеткізу

Педагогикалық шеберлігі 

бар тәжірибелі 

мұғалімдерді жалдау

Мектептерді 

технологиялық 

тұрғыдан жаңарту



Зерттеудің 4 сұрағына негізделген тұжырымдар
Сурет 4. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Мұғалімдердің 
тәлімгерлікке 
мұғалімдердің 

тиімділігіне 
қатысты 

көзқарастары

Бірлесіп оқыту

Күрделі тәжірибе
сыныпта оқытатын 

мұғалімдердің 

дағдыларын дамыту

Біліктілікті 

арттыру

CT_1 дәйексөз: «Біздің қашықтықтан оқытатын мұғалімдер өте пайдалы. 

Біз сыныпта оқытатын мұғалімдермен көптеген мәселелерді, оқушыларды, 

әдістермен, оқушылардың дамуымен талқылаймыз. Мен тәлімгерімнен 

технологиямен қалай жұмыс істеуге болатындығын сұраймын, біз сабақ 

жоспарларымен бөлісе аламыз. Қашықтықтан оқытатын мұғалімдер сабақ 

бермейтін басқа пәндерді туралы кері байланыс сұрай аламын »

Қашықтан оқытатын 

мұғалімдер
Сыныпта оқытатын 

мұғалімдер



Teachers’ views on 
mentoring in 

relation to Teacher 
Effectiveness

Collaborative 

learning

Challenging struggling 

experience CTs’ skills development

Professional 

development 

CT_2 дәйексөз: «Менторинг - мен үшін мұғалімнің кәсіби және өзін-өзі 

дамытуы туралы. Тәлімгер мені мәдениаралық қарым-қатынаста, өзін-өзі 

ашуда қолдайды және көмектеседі. Бұл қол жетімді қарым-қатынас тәсілі 

»

RT_1 дәйексөз: «Мен CELTA-ны қайта зерттеудемін, өйткені 2015 жылы 

жіберіп алған кейбір тұстарым бар, өйткені стрессті болғаным үшін 

жіберіп алған шығармын. Бұл өткізіп алынған немесе үстіртін қарап 

шыққан кейбір ұсақ-түйектер болуы мүмкін. Мен үшін менторлық жоба 

CELTA курсына шағын дайындық сияқты »

Remote teachers Classroom teachers

Зерттеудің 4 сұрағына негізделген тұжырымдар
Сурет 4. Іс-әрекетті зерттеу нәтижесінде пайда болған тақырыптар

Мұғалімдердің 
тәлімгерлікке 
мұғалімдердің 

тиімділігіне 
қатысты 

көзқарастары

Бірлесіп оқыту

Күрделі тәжірибе
сыныпта оқытатын 

мұғалімдердің 

дағдыларын дамыту

Біліктілікті 

арттыру

Қашықтан оқытатын 

мұғалімдер
Сыныпта оқытатын 

мұғалімдер



Зерттеу сұрақтары бойынша қорытындылар

● Мұнда келтірілген нәтижелер зерттеу мақсатына, 14 қатысушының 

мұғалімдердің тиімділігі туралы пікірлерін және Қазақстанның 

аймақтық орта мектептерінде қашықтықтан оқыту тәжірибесімен 

танысуға негізделген.

● Нәтижелер зерттеушілердің әр түрлі тобтардан жиналған 

сипаттамаларынан мұғалімдердің тиімділігін көрсетеді: мұғалімнің 

жеке басы, кәсіби қасиеттері, оқышулармен байланысу қабілеті, 

мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттестік, IT дағдылары 

және нәтижеге бағытталғандық.



Зерттеу сұрақтары бойынша қорытындылар

● Мұғалімнің тиімділігіне байланысты қашықтықтан оқытуға, 

мұғалімнің компьютерлік сауаттылығы, командалық оқыту және 

тәлімгерлік оқытудың тиімділігіне ұзақ мерзімді әсер ететіні 

анықталды. Алайда, табиғи факторлар, мысалы, сыныпта оқытатын 

мұғалімдердің қашықтағы мұғалімдермен жұмыс істеуге деген 

ынтасының төмендігі қашықтан оқыту тиімділігіне теріс әсер етеді.



Зерттеу сұрақтары бойынша қорытындылар

● Қатысушылардың мектептегі қашықтықтан оқытуды қолдау түрі 

туралы пікірлері жоғары біліктілігі бар және ІТ дағдылары бар білікті 

мұғалімдерді жұмысқа, мектептерді технологиялық тұрғыдан 

жаңартып, мұғалімнің дамуына кеңейтілген (онлайн) қол жетімділікті 

беру мұғалімдердің тиімділігіне қосымша құндылық бере 

алатындығын көрсетті.



Зерттеу сұрақтары бойынша қорытындылар

Қорытындыда, қашықтан оқытатын және сыныпта оқытатын 

мұғалімдердің қашықтан оқыту туралы мұғалімдердің тиімділігіне 

қатысты көзқарастарында айқын айырмашылық бар. Сыныпта оқытатын 

мұғалімдер қашықтан оқытуды бірлескен оқыту және өз дағдыларын 

дамыту мүмкіндігі ретінде қарастырады, ал қашықтан оқытушылар оны 

қиын және күрделі тәжірибе деп санайды. Дегенмен, олар қашықтан 

оқытуды мұғалімнің тәлімгерлік кәсіби даму мүмкіндіктері ретінде 

қарастырады.



Шектеулер

- Аймақтарға және қатысушыларға жету мүмкіндігі;

- Жобаның үштілділігі;

- Жауап берушілермен бетпе-бет емес, онлайн режимде зерттеу; 

- Кейде интернетке қосылудың қиындықтарына байланысты сыныптық 

бақылау күрделенді; 

- Сыныптық бақылау кезінде бір сыныпта оқытатын мұғалім бір 

сабақты ғана жүргізді. Сондықтан қандай-да бір қорытынды жасау 

қиынға соғады



Болашаққа әсері / Талдаулар
Қашықтан оқыту мен тәлімгерліктің мұғалімнің тиімділігіне әсері

Не Кері байланыс

Мұғалімдерді жұмысқа 

алу және іріктеу

Қашықтан оқытуға қажетті мұғалімнің құзіреттілігі мен сыни 

дағдыларына негізделген

Академиялық және 

сыныптық басқару

Сыныпта және қашықтықтан оқытатын мұғалімдер сабақта іс-

әрекетті іс жүзінде қалай дамытуға болатындығы, сабақтың сәтті 

өтуі үшін мұғалімдер бір-бірімен қалай жұмыс істеуі керектігі 

туралы оқыту.

Мұғалімдерді даярлау 

және CPD

Сыныпта және қашықтықтан оқытатын мұғалімдерге тәлімгерлік 

қызметінде үнемі қолдау көрсету. Оқытушылардың оқыту 

шеберлігін, компьютерлік сауаттылықты іс жүзінде де, 

физикалық тұрғыда да үнемі қолдау.

Мұғалімнің жұмысын 

басқару

Мұғалімдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған, бірақ 

олардың көңіл-күйін төмендетпеуі керек

Мұғалімнің моральдық 

жағдайын қалыптастыру 

және сақтау

Мектеп пен жоба провайдерлерінің қоғамдастық сезімін 

қалыптастыру (McMillan, 1986) 

Ресурстар

Жобаға қатысатын мектептердің интернет арқылы сабақ өткізу 

қабілеттілігі: камераның сапасы, камераның орналасуы, дауысты 

қамту, акустика, жарықтандыру; бейімделген сабақ / оқу 



Анықтама 

қиындығы 

Аудиторияға арналған сұрақтар

Сипаттамасы &

қиындық тудырған 

өлшемдер

Теориядағы 

қиындықтарғa

тұтас көзқарас
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