
«Құзыреттілік үштік - басты педагогикалық
идеяларды тарату құралы»

(Қарағанды облысы педагогтерінің кәсіби
қоғамдастық желісін кеңейту).  

Жергілікті құзыреттілік орталықтары - мектепке

дейінгі және мектепте білім беру ұйымдары

педагогтерінің кәсіби өсуі үшін зерттеу дағдыларын

дамыту ресурсының ерекше түрі.

ЖМ ПШО Қарағанды қ филиалының

директоры  Сурначёва Ольга Георгиевна



Біз кеше ...



Құзыреттілік орталығы

Құзыреттілік

орталығы
Білімді

тарату
Білім алу

оқыту үдерісінің бір немесе бірнеше бағыттарын

бақылайтын білім беру ұйымдарындағы ресурстың ерекше

түрі

Білімді жинау Тиімді

пайдалану



Қарағанды облысының білім беру 

ұйымдарында құзыреттілік орталықтарын

ұйымдастырудың алғышарттары

 Сапалы шешімдер жасау бірнеше тәуелсіз білім беру 

ұйымдарының тиімді ынтымақтастығын талап етеді

Жекелеген білім беру ұйымдарында жеке сараптамалық

білімінің болуы

 Бәсекелес жобалар тапшы білімді пайдалануды

оңтайландыруды қажет етеді

 Тез өзгерістер енгізу / технологияны дамыту / мүдделі

тараптарды уақтылы хабардар ету

 Табысты шешімдерді қайта пайдалану тәжірибені

жинақтау және тарату процесіне негізделеді



Құзыреттілік орталықтары



Қиындық мониторингісі



Құзыреттіліктердің кеңеюі

және дамуы

Саналы құзыретсіз Саналы құзыртеттілік

Саналысыз құзыретсіз

Саналысыз құзыреттілік
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Қандай құзыреттіліктер қажет?

Жаңаша 

әрекет
Кәсіби өсу

Тиімділік

Кәсіби жетілуСіңіру



Құзыреттілік циклі

Құзыреттілік

орталықтары

Сыни білімді сақтау

орталықтары

Басымдылық

орталықтары

Қызметтік

басқару

орталықтары

Тұлғалық

құзыреттер
Негізгі құзыреттер

Сыни

орталықтар



Бағыттар бойынша сарапшылар

Балабақша

Балабақша



Қарағанды облысының

Білім басқармасы

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

ҰЙЫМДАРЫНА "ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУ" ЖӘНЕ 

"САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ" ТӘСІЛДЕРІН ЕНГІЗУ»

Қарағанды қ

«Балақай» балабақшасы

бөбекжай «Таншолпан»

бөбекжай «Алданыш» 

Шахтинск қ

бөбекжай «Аленка»

бөбекжай «Салтанат» 

Саран қ

бөбекжай «Балгын» 

бөбекжай «Бахыт» 

Осакаров

ауданы

«Балапан» бөбекжайы

Молодежный кенті

Бухаржырау

ауданы

бөбекжай «Ак-Бота» 

Доскей ауылы



«Сабақты зерттеу» сжәне «Іс-әрекеттегі зерттеу« тәсілдерін қолдана 
отырып, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің  зерттеу 
дағдыларын дамыту.

Мақсаты: педагогикалық мәселелерді анықтау және шешу, сондай-ақ оқыту
мен тәрбиелеудің қажетті нәтижелеріне қол жеткізу құралдары туралы жаңа
білім мен дағдыларды игеру.

12

Жоба идеясы

Тәжірибеге кезең-кезеңмен енгізу

Тренерлердің

мониторинг жасауы

және кеңес беруі

Аудандық/қалалық

ББ басшыларымен

кездесу

фокус 

топтарды

анықтау

Ақпараттық-

оқыту

тренингтер

1 этап



1

“Орта топ 

балаларының
ауызекі сөйлеуде 

сөйлемдерді жүйелі 

қолдану 

дағдыларының
төмендігі”

2

Мектепке дейінгі ересек

жастағы баланың "Р" 

дыбысын айтуындағы
тізбекті мәтіннің

автоматтандыруға
әсерін зерттеу

3

"2-кіші топ 

балаларында

жалпақ табанның
алдын алу"»

Жоба тақырыптары
Қарағанды қаласындағы «Балақай» балабақшасы, 

«Таңшолпан бөбекжайы, Шахтинск қ «Аленка», «Салтанат» 
бөбекжайлары, Саран қ «Бахыт» және «Балғын

бөбекжайлары»

4

"Мектепке дейінгі

орта жастағы
балаларда

сколиоздың алдын

алуға динамикалық
кідірістің әсері»

5

Үлкен жастағы
балалардағы сан 

құрамын

меңгерудегі

қиындықтар

7

"2 кіші топта

театрландырылған іс-

әрекет арқылы өлең
оқу кезінде

интонациялық
мәнерлілікті қалай

дамыту керек?"»

6

"Сараланған

тапсырмалар

мектепке дейінгі

балалардың
зияткерлік дамуына

қалай әсер етеді?»



Жоба кезеңдері

фокус 

топты құру

1 кезең

Ашық

іс-шаралар

өткізу

3 кезең

Секциялық

отырыстарды

дайындау

және өткізу

2 кезең

Оқыту және енгізу

Тәжірибе

жинақтау

Желілік

қоғамдастықтар

құру

4 кезең

сәуір-маусым шілде-тамыз
қыркүйек-

қараша

желтоқсан-

қаңтар 2020

Дөңгелек үстел. 

Қорытынды

шығару

НЗМ

конференцияға

қатысу



Бағалау үшін

тапсырмаларын әзірлеу
Балабақша МектепМектеп Балабақша

Колледж? ЖОО?



Болашақ

Мектеп

Балабақша
Колледж

ЖОО



Мұғалімнің/тренердің

құзыреттілік деңгейлері

Мотивациялаушы

Дамытушы

Міндетті (кәсіби)

• кәсіби сертификация

• міндетті оқу 

бағдарламалары 

• Қажетті 

құзыреттіліктерді 

дамыту

• дағдыларды жетілдіру

• командада жұмыс

• өзгерістерді 

басқару 

• персоналдың құзыретін бағалау мен 

дамытудың ұсынылып отырған әдістемесі



10 құзыреттер шыңы



10 құзыреттер – шыңы

 Кешенді міндеттерді шешу

 Сыни ойлау

Шығармашылық қабілеттері

 Басқару таланттары

 Басқалармен өзара іс-әрекет

 Эмоцияоналыд зият

 Көрегенділік және дұрыс шешім қабылдау

 Қызмет көрсетуге бағдарлау

 Келіссөздер жүргізу дағдылары

 Когнитивті икемділік


