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(1) Ұстаздардың кәсіби тұлғасы мен әрекеті

• Өз пікірлерін ашық айта білуі 

• Моральдық принциптерді негізге ала отырып, 

әрекет етуі

• Бастама көтере білуі

• Өзін бағалай білуі

• Әріптестері мен оқу ісіне қатысы бар 

тараптардың алдында жауапкершілік ала 

білуі
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(1) Ұстаздардың кәсіби тұлғасы мен әрекеті

өз әрекетіне сенімі + әрекеті = қанағаттануы мен саулығы

• Ұстаздар өз әрекеттеріне сенімді болған жағдайда: олар жұмыста

шағармашыл, өз тәжірибелерін жетілдіруге ынталы және мақсатқа жетуде

табанды болады. 

• Ұстаздар өз әрекеттеріне сенімді болған жағдайда олардың оқушыларының

(тәртібі нашар оқушыларды қоса алғанда) оқуға деген ынталары артады 
(Guskey and Passaro, 1994). 

• Көптеген зерттеулер ұстаздардың сенімділігі мен оқушылардың когнитивтік

дағдыларының арасында оң байланыс бар екендігін көрсетеді, олардың

ішінде:

 негізгі пәндер бойынша үлгерімнің артуы (e.g. Anderson, Greene & Loewen, 1988; Ashton 

& Webb, 1986; Moore & Esselman, 1994)
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(2) Оқу мен оқыту әдістерін таңдаудағы ұстаздардың 

еркіндігі

• Көптеген ұстаздар оқу мен оқытудың әдістерін өздері таңдауды жөн

көреді. 

• Дегенмен, ұстаздардың сыныптағы автономиясы мен еркіндігі

таласқа салынуда. 

• Математика мұғалімі 16 жасар оқушыларды оқытуда ойын әдісін 

қолдануды жөн көрген. Алайда, сол әрекеті үшін ол жазаланған, 

себебі математика сабағында оқушылар бір орында отыру керек

деген түсінік қалыптасқан. Содан бері аталмыш ұстаз сабақтарында

инновациялық әдістерді қолдануды тоқтатқан (бағдарламаның 

фасилитаторы, Мысыр).  



(3) Ұстаздардың білім саласын реформалаудағы рөлдері 

мен олардың кәсіби дамуы

• Білім саласындағы

реформалардың сәтті іске асуы

ұстаздардың сыныптағы

әрекеттеріне тікелей тәуелді
(Сайкс, 1992; Харгривз и Еванс, 1997; 

Фуллан, 1982, 2001). 

• Ұстаздың рөлін және жұмыс

ерекшеліктерін елемейтін

ауқымды реформалар

көзбояушылықпен аяқталады
(Хопкинз и др., 1994; Харгривз, 1994; Фуллан, 

2007).



(3) Ұстаздардың білім саласын реформалаудағы рөлдері 

мен олардың кәсіби дамуы ● 80-ші жылдардың соңында ұстаз 

кәсібилігі мен реформадағы рөлін 

арттыру құралы ретінде –(Дивани, 1987; 

Литтл, 1988; Либерман и др., 1988; Катценмейер

и Моллер, 1996; Конли и Манси, 1999).  

● 2010 жылдан бері қарай – жүйенің 

барлық деңгейінде ұстаз 

көшбасшылығын дамыту

реформаның басты тетігі ретінде 

(Муршед и т.д., 2010; Харрис и Муис, 2005; 

Шлейхер, 2012).

● Кәсіби әлеуетті арттыру және 

мектептің үздіксіз жетілуінің құралы 

ретінде (Митчелл и Сакни, 2011; Фуллан и 

Харгривз, 2012).

Реформа

Ұстаз 

көшбасшылығы

Ұстаз  

Ы
қ
п

а
л

Ы
қ
п

а
л



Research methods
● Сыни қатыспалы іс-

әрекеттегі зерттеу 

● 2016 жылдың қазаны мен 

2017 жылдың мамыры

аралығында Тараз

қаласының 4 мектебінде 

жүргізілді

● Қатысушылардың саны: 31 

ұстаз бен мектеп әкімшілігінің 

мүшелері

Зерттеу құралдары: 

● Сұхбат алу (100 аса)

● Сырттай бақылау мен зерттеу 

журналы (300 астам бет) 

● Сабақтағы бақылау (12 аса)

● Бағдарлама материалдарын

анализдеу

● Сауалнама алу (бағдарлама 

соңында)

● Ортақ талқылаулар жасау

(кездесулердің хаттамалары)
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The intervention programme: the Teacher-led 

Development Work methodology
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Қадам 1. 

Кәсіби құндылықты
анықтау

Қадам 2.

Кәсіби мәселені
анықтау

Қадам 3.

Кәсіби 
ынтымақтастық

Қадам 4

Іс-әрекет
жоспарын құру

және құрал
дайындау

Қадам 5. 

Жобаны жүргізу
жөнінде

әріптестерден
кеңес алу

Қадам 6.

Әріптестерді, 
оқушыларды және

ата-аналарды
тарту арқылы

жобаны жүргізу

Қадам 7.

Кәсіби білімнің негізін
қалау

Ұстаз жетекшілігімен жүргізілетін 
дамыту жобасы (ҰЖЖДЖ)

Frost et al., 2000



The intervention programme: 

‘Teacher Leadership for Learning and 

Collaboration’

Жағдаят жасау

наурыз, 2016

I кезең

қазан 2016 -

қаңтар 2017

Мектепаралық 
кездесу

№1 

Ортақ талдау 
жасау

№1

II кезең

қаңтар - наурыз, 
2017

Мектепаралық
кездесу

№2

Ортақ талқылау
жасау

№2

III кезең

наурыз-маусым, 
2017)

Халықаралық
конференция
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“Білім алу мен ынтымақтасудағы ұстаз 

көшбасшылығы” бағдарламасы



(4) Қазақстан ұстаздарының көшбасшылығын дамыту

● Өзара сыйластық пен сенімге

негізделген қарым-қатынас орнату

● Өзара талқылау жүргізіп, біліммен

бөлісуге ашық орта құру

● Бағдарламаны жоспарлау мен 

енгізуге мектеп әкімшілігін

араластыру

● Бағдарламаны мектептің даму 

жоспарына енгізу. 

Фото: бағдарлама материалдарынан



(4) Қазақстан ұстаздарының көшбасшылығын дамыту

• Жергілікті биліктің

білім сапасын

бағалау

құралдарын және

• Олардың білім

беру жүйесіндегі

рөлдерін қайта 

қарау қажет

• Кәсіби қоғамдастық

ұстаз

көшбасшылығын

дамытудың басты

тетігі ретінде

• Ұстаз көшбасшылығы мен 

білім алатын

қоғамдастықты мектеп

ішінен дамыту үшін

мектеп әкімшілігіне

дағдылар мен арнайы

стратегиялар қажет

• Сыни рефлексияға

дағдыландыру

• Кәсіби құндылықтарды

анықтау

• Сол құндылықтарды іс-

әрекетке айналдыру



Қорытынды

Білім беру жүйесін жетілдіру үшін, 

бізге төмендегілерді ескеру қажет: 

● ұстаздардың кәсіби әрекеттілігін

кеңейту, өздерінің кәсібилігіне деген 

сенімдерін арттыру және таңдау 

жасауға мүмкіндік беру, сонымен 

қатар

● ұстаздардың көшбасшылығын

мектеп ішінен үздіксіз дамыту
Фото: ontheworldmap.com



Сіздердің сұрақтарыңызды, 

ұсыныстарыңызды және идеяларыңызды 

асыға күтеміз!
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