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Өзектілігі

• 2011-2020 жж. арналған Мемлекеттік Білім дамыту бағдарламасы 
ұсынған білім беру реформасы(2010). 

• Назарбаев Зияткерлік мектептері «мемлекеттік білім беру 
бағдарламасын дамыту, ендіру мен жүзеге асыру» бойынша 
экспериментальды платформаға айналды(Фимияр т.б. 2014, 56 б.)

• НЗМ мұғалімдерінің тәжірибе бөлісуі Білім беру реформасының негізгі 
стратегиясының бірі(Раби и Маклафлин, 2014). 



Мәселе анықталуы

• НЗМ мұғалімдері «Жоғарыдан төменге қарай іске асырып 

жатқан реформасының жүзеге асырушылары» ретінде 

(Шаматов, 2015, 369 б.).

• НЗМ мұғалімдері «Зияткерлік элита»  қалыптастырушы 

ретінде  (Шамшидинова т.б. 2014,73 б.). 

• НЗМ мұғалімдері білім беру реформасын іске асырудың
негізгі құралдары ретінде



Негіздеме

• НЗМ мұғалімдерінің осы білім беру реформа пікірлері 

жайлы зерттеулер жеткіліксіздігі

• НЗМ мұғалімдер «элиталық мұғалімдер» ретінде қате 

тұжырымның қалыптасуы

Бұл зерттеу НЗМ мұғалімдер осы білім беру реформада 

өздерінің орнын қалай түсінетінін анықтауды мақсат 
қойған



2011-2020 жылдарға білім беру реформасының
негізгі мақсаттары

• Кеңестік білім беру мен тұлғалық қалыптасудан 
Қазақстандық тұлға қалыптастыруға көшу (OЭДҰ, 2015, 
44б.).

• Мемлекеттік мектептерде, әсіресе ауылдық аймақтағы 
мектептерде, қаржылық механизмді дамыту(Аюбаева т.б., 
2013).

• Білім беру реформасының барлық стратегияларын 
бақылауды дамыту(Бриджес т.б., 2014).



Теориялық негіздеме

• Білім беру реформасы Адами Капитал Теориясының (АКТ) 

идеяларына бағытталған(Бриджес т.б., 2014).

• АКТ идеялары Назарбаев Зияткерлік мектептер 

қалыптастыру арқылы Қазақстанның адами капиталын 

дамытуға бағытталған (Яковец, 2013, 514 б.).

• АКТ идеялары адам баласын тек капитал ретінде 

қарастырады (Tан, 2014, 412 б.).



Зерттеу сұрақтары

• НЗМ мұғалімдер Қазақстан білім беру реформасындағы 

өзіндік рөлдерін қалай көреді? 

• НЗМ мұғалімдер тұлғалық қалыптасуы қандай?

• НЗМ мұғалімдер Қазақстан білім беру реформасын қалай 

түсінеді?

• НЗМ мұғалімдер жеке тәжірибелерін таратқанда қандай 

жетістіктер мен киыншылықтармен кездеседі?



Мәліметтерді жинау әдістері

Құжаттарды талдау

• Білім беру дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасы (2010)

• Назарбаев Зияткерлік 
мектептерін дамытудың 2020 
жылға дейінгі стратегиясы (2013)

• НЗМ-нің 2016 жылға арналған 
жылдық есебі (2016),

• НЗМ-нің 2016 жылғы НЗМ 
тәжірибесімен бөлісу туралы
жылдық есебі.

Сұхбат

• Түрлі қалаларда орналасқан 

НЗМ екі мектебінен 4 мұғалім

• 2 ер және 2 әйел мұғалімдері

• Математика, физика, химия, 
ағылшын тілі мұғалімдері



Зерттеу процедурасы

Құжаттарды талдау

• мәтінді деконструкциялау
әдісі арқылы жүргізілді

Сұхбат

• Салыстырмалы әдіс

• Кодтар - тақырыптар -

зерттеу сұрақтарынына 

байланысты

концептер(Tомас, 2013).



НЗМ мұғалімдерінің таңдаулы 
мұғалімдер ретіндегі бейнесі

Құжаттарды талдау

НЗМ-нің екі мақсаты бар:

• Дарынды оқушыларды анықтау 

және қолдау

• Халықаралық білім беру 

бағдарламаларын бейімдеуге

арналған тәжірибелік алаң болуы

Сұхбат

НЗМ «ең жақсы мектеп» ретінде

қабылдауы

Мен НЗМ-де бәрі жақсы деп ойладым: 
жаңа мектептерде дарынды
балалармен тек жоғары білікті
мұғалімдер жұмыс жасады, сондықтан 
мен Назарбаев Зияткерлік мектебінің
мәртебесі негізгі мектептермен
салыстырғанда анағұрлым жоғары 
болатынына сенімді болдым (Ана).



НЗМ мұғалімдердің толық көрінісі

Құжаттарды талдау

НЗМ мұғалімдері өзгеріс агенттері ретінде

қарастырылады

Якавецтің зерттеуінде респонденттерінің
бірі (2004, 528 б.) осылай айтты:

Мұғалімдер - бәрінің негізі ... НЗМ 
мұғалімдерге екі-үш есе қиын, өйткені олар
ата-аналардың, оқушылардың, көпшіліктің
үмітін қанағаттандыруы керек, сонымен
бірге олар бүкіл жүйені алға жылжытуы
керек. , өйткені олар прогрестің негізгі 
драйверлері

Сұхбат

Барлық ұстаздар НЗМ-де жұмыс істеу
қиын екенін айтты:

НЗМ-де жұмыс жасағаннан кейін мен 
НЗМ мұғалімі болу туралы пікірімді
өзгерттім. Мұнда жұмыс істеу
қиынырақ, өйткені сіз оқытудан бөлек, 
елдің білім беру жүйесін дамытуға 
бағытталған түрлі жобалар жасауыңыз 
керек. Сондықтан, Зияткерлік 
мектептер мұғалімдерінің мемлекеттік
мұғалімдермен салыстырғанда үлкен 
жауапкершіліктері бар (Джеймс)



Зияткерлік мектептердің тәжірибесін
жалпы мектептерге таратуы

Құжаттарды талдау

• Жаңартылған бағдарламаның
апробациясы

• НЗМ мұғалімдерінің өздерінің
тәжірибесін тарату жұмыстары

• Жаңартылған бағдарламаның әсерін 

бағалауға арналған зерттеулер

• Он пәндік оқу жоспарлары мен 

оқулықтар әзірлеу (Қамбатырова т.б., 
2016)

Сұхбат

• Зияткерлік мектептер мұғалімдерінің
қате түсінігі мемлекеттік мектептердегі

реформаны енгізуге әсер етеді:

Кейбір семинарларда мемлекеттік
мектеп мұғалімдері НЗМ тәжірибесіне 
сенімсіз болатындығын байқадым. Олар
бұл идеялардың барлығын НЗМ-де ғана 
барлық білім беру құралдары бар және 
таңдаулы балалар болған жағдайда 
ғана іске асыруға болатындығын 
түсіндіреді (Сара).



НЗМ мұғалімдерінің өздерінің тәжірибесін
тарату жұмысында ынталандыру

Құжаттарды талдау

• Ресми құжаттарда НЗМ 
мұғалімдерінің уәжін 
арттыруға байланысты
ақпараттың болмауы

Cұхбат

Ресми құжаттарда баяндалған НЗМ 
тәжірибесін таратудың барлық
стратегияларын (НЗМ Стратегиясы, 
2013) барлық ұстаздар жүзеге асырады:

Біздің мектеп мемлекеттік мектептер
мен пилоттық мектеп мұғалімдері үшін 
семинарлар, шеберлік сыныптары, 
конференциялар ұйымдастырады. 
Сонымен қатар біз материалдарды
smk.edu.kz сайтына жіберіп, онлайн
сабақтар мен онлайн семинарларға 
дайындалуымыз керек (Том).



Қорытынды

• Ресми құжаттарда көрсетілген НЗМ мұғалімдердің рөлі мен 

НЗМ мұғалімдердің өздерінің рәлі туралы түсініктері 

арасындағы сәйкессіздік

• АКТ идеяларына негізделген реформа, НЗМ  мұғалімдерінің
пікірлерін мен олардың өз тәжірибесін тарату жұмысындағы 

уәждерін жоққа шығарса, білім беру реформасын сәтті 
жүзеге асыруға кедергі келтіруі мүмкін



Ұсыныстар

• Реформаны жүзеге асырушылардың пікірін қарастыра 
отырып «төменнен жоғарыға» әдісін қолдана отырып
қосымша зерттеулер жасалынса

• Өзіндік тәжірибесін тарату жұмыстарында НЗМ мұғалімдері 
үшін қосымша ынталандыру жолдарын қарастыру

• Жаңа жеке тұлғаны қалыптастыруда реформаны іске
асырушылардың уәждері мен сенімдерінің маңыздылығы 
қарастыру


