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CIS - бұл мектептерге, жоғары оқу 

орындарына және жеке тұлғаларға 

кәсіби қызмет көрсету арқылы 

халықаралық білім беруді қолдау 

мақсатында бірлесіп жұмыс жасайтын 

қауымдастық.

БІЗДІҢ МИССИЯМЫЗ

CIS мақсаты - әлемнің әр түкпірінен 

идеялар, мәдениеттер мен педагогтарды 

біріктіріп, халықаралық білімнің жоғары 

сапасын арттыру арқылы дүниежүзілік 

азаматтықты дамытуға шабыт беру.

БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ



Біздің ұйымға 1354 мектеп пен 
университеттің мүшелері кіреді



Біздің ұйымымыздың құндылықтары

Біз КӨШБАСШЫЛЫҚТЫ қамтамасыз етеміз.

Біз өзімізді және басқаларды СЫНАЙМЫЗ.

Біз ҚАҒИДАЛАРДЫ ұстанамыз.

Біз ӘРТҮРЛІЛІКТІ бағалаймыз.



CIS халықаралық аккредитациясы
дегеніміз не?

o Стандарттарға негізделген бағалау процесі

o Құнды процесс

o Инспекция емес, өзін-өзі жаңарту және рефлексия 

ахуалы

o Оқу бағдарламасына бейтарап



Стандарттар мен процестерге біріктірілген
төрт жетекші идея
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CIS халықаралық 
аккредитациясының 
хаттамасы

Бөлімдері



Негізгі анықтамалар

Алдын ала бағалау

A3i. Мектеп жаһандық азаматтықтың тартымды

контекстік анықтамасын жасады.



Негізгі анықтамалар

Командалық бағалау

C1i. Оқу жоспарларын дайындауда мұғалімдерге

барлық оқушылар үшін тартымды және жас

мөлшеріне сәйкес келетін қиын тапсырмаларды

құруға мүмкіндік беретін сапалы білім берудің

нақты тұжырымдамасы қолданылады.



Негізгі анықтамалар

Алдын ала бағалау

C3iii. Мектепте сандық азаматтық анықтамасы

құрылып, технологияны қолдана отырып, оқудың

сипаты туралы оқушыларға жас мөлшеріне сәйкес

сын-тегеуіріндер анықталады.



Тараулар
D1 Оқыту мектептің жоғары сапалы оқу анықтамасымен тығыз байланыста болып барлық оқушыларға өз оқуларына еліктіруге және

ойлануға, оқу бағдарламасына толықтай қолжетімділік алуға, және жетістікке жетуге мүмкіндік береді (НЕГІЗГІ)

Мүшелік алу үшін бағалау Алдын ала бағалау Командалық бағалау Болашаққа ұмтылыс

D1i. Оқушылар өз оқуларына белсенді 

түрде қатыстырылады. 

D1ii. Мұғалімдер мектептің оқу 

бағдарламаларын біледі және 

оқушылардың табысқа жету үшін 

жұмыс істейді.

D1i. Оқушылар өз оқуларына белсенді 

түрде қатыстырылады.

D1ii. Мұғалімдер өз тәжірибе арқылы 

мектептің жоғары сапалы оқыту 

анықтамасын қолданады.

D1iii. Мұғалімдер әртүрлі жастағы және 

қабілеті оқушылардың табысты болу 

үшін сараланымдық ыңғайларын 

қолданады. 

D1iv. Мұғалімдер оқушылардың оқу 

қабілеттерін түсінеді және олардың 

академиялық, әлеуметтік, эмоциялық 

және дамуын қолдайды.

D1i. Оқушылар не үшін және қалай 

оқитының айта алады және өз қатысуы 

мен оқуға қызығушылықты сезеді.

D1ii. Мұғалімдер мектептің жоғары 

сапалы оқыту анықтамасын түсініп 

қолданады, және әртүрлі оқыту 

ыңғайларын қолданады.

D1iii. Мұғалімдер барлық оқушыларды

қатысу және оларға сың-тегеурін қою

оқу үшін мүмкіндіктерін жасайды.

D1iv. Оқыту және оқу стратегиялары 

мен оқу ортасы әртүрлі қажеттіліктерін 

және қабілеттерін сәтті ескереді.

D1v. Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

оқушылары үшін әр оқу контексттерде 

арнайы әдістемелер қолданылады.

D1vi. Медиа, ресурстары мен  

технологиялары оқушыларды

қатыстыру үшін, және оларға сың-

тергеуін қою мен диффернциация үшін

қолданылады.

D1i. Мектеп қалай жоғары сапалы оқу

анықтамасы оқушылардың жастарына

сәйкес болуын және педагогикалық

тәсілдері мектепте әрдайым дамытуын

қамтамасыз етеді?

D1ii. Мұғалімдерге қандай дәрежеде

кәсіби даму, ресурстар, және жоғары

сапалы оқыту мүмкіндіктері мен 

оқушыларына оқу ортасын жасау үшін

мүмкіндшіліктері беріледі?

D1iii. Мұғалімдер қалай

инновацияларды еңгізуге, оқу

тәсілдерін құру мен жақсартуға

мүмкіндіктер беріледі?

D1iv. Оқушылар кеңесі жақсарту, 

қатысу және қызығушылық арттыру

үшін қандай дәрежеде

пайдаланылады?



Болашаққа жоспар
D1 Оқыту барлық оқушылардың белсенді қатысуымен оқу

бағдарламаларына қол жеткізуге және оқуда жетістікке жетуге мүмкіндік

беретін жоғары сапалы білімнің мектеп анықтамасымен тығыз байланысты

(НЕГІЗГІ)

D1i. Мектеп сапалы білім беру анықтамасының жасына сәйкес келетіндігіне

және мектепте педагогикалық тәсілдер үнемі жетілдіріліп отыратынына

қалай кепілдік бере алады?

D1ii. Мұғалімдер барлық оқушыларды оқытудың тиімділігін қамтамасыз ету

үшін педагогикалық тәсілдерді қалайша жаңарта алады, жасайды және /

немесе жетілдіре алады?

D1iii. Мұғалімдерге инновацияларды еңгізуге, оқу тәсілдерін құру мен

жақсартуға қандай мүмкіндіктер беріледі?

D1iv. Оқушылар кеңесі қол жетімділікті, белсенділікті және жауапкершілікті

жақсарту үшін қаншалықты қолданылады?



Рақмет!


