
Зерттеу тақырыбы:

«Батыс Қазақстандағы жалпы орта білім беретін мектеп

мұғалімдерінің жаңартылған оқу бағдарламасын іске асырудағы

сенімдері мен тәжірибелері»



Зерттелу мәселесі:

Мектеп бағдарламасын жаңарту, мектеп оқулықтарының мазмұнын, оқу
ресурстары мен әдістемелерді өзгертуге тура келді (БҒМ, 2016);

 Жалпы орта мектеп мұғалімдері жаңартылған оқу бағдарламасының
мазмұнымен танысу үшін біліктілікті арттыру курстарына жіберіле бастады;

 Еліміздің көптеген аймақтарында Назарбаев Зияткерлік мектептері (НЗМ) 
ашылды;

 Бұл зияткерлік мектептер халықаралық тәжірибені жалпы білім беретін
мектептерге таратудың орталығына айналды. 

 Жетістікке қарамастан, сарапшылар мен реформа жасаушылар кейбір жалпы
білім беретін мектеп мұғалімдері үшін жаңа бағдарламаны қолдануға әлі де 
қиын екенін білді (БҒМ, 2014, 24 -бет).

 Бұл мәселені өз тәжірибемде байқап, мұғалімдердің жаңартылған
бағдарламаны қолдану тәжірибесін зерттеуге шешім қабылдадым.



Зерттеу мақсаты:

Зерттеудің мақсаты – Батыс Қазақстанның бір жалпы білім беретін мектебіндегі

мұғалімдердің жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу тәжірибесі мен сенімін

зерттеу.

Мұғалімдер - жаңартылған оқу бағдарламасын жүзеге асырушылар, 

сондықтан олардың сенімдері мен тәжірибесін зерттеу өте маңызды болып

табылады.



Зерттеу сұрақтары:

Негізгі зерттеу сұрағы:  

Батыс Қазақстандағы мектепте жаңартылған оқу бағдарламасын енгізуге орта 

мектеп мұғалімдерінің сенімі мен тәжірибесі қандай?

Қосалқы сұрақтар:

Мұғалімдер жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу туралы не ойлайды?

Олар жаңартылған оқу бағдарламасын қалай жүзеге асырады?

Жаңартылған оқу бағдарламасын жүзеге асыруда мұғалімдерге қандай

факторлар әсер етеді?



Зерттеу тақырыбының өзектілігі:

 Зерттеу мұғалімдердің жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу туралы

сенімдері мен тәжірибелерін ашуға мүмкіндік берді

 Мұғалімдердің оқу бағдарламасын қолданудағы күшті және әлсіз жақтары

анықталды

 Білім беру туралы шешім қабылдауда мұғалім дауысының жетіспеушілігі

байқалды (Hargreavers, 1996 Hanushek, 2011 ж.) сондықтан, мұғалімнің

дауысы әр түрлі мүдделі тараптарға, мысалы, реформа жасаушыларға, 

мектеп әкімшілігіне немесе біліктілікті арттыру орталығындағы тренерлерге

жеткізілу мүмкіншілігі бар



Зерттеу жүргізілген орын:

Зерттеу Қазақстанның батыс бөлігіндегі негізгі мектептердің бірінде жүргізілді. 

Еліміздің негізгі мектептерінде жаңартылған оқу бағдарламасы төрт жылдан бері

қолданыста, алайда бұл өте қысқа мерзім.

Бұл пилоттық мектептердің қатарына жатпайтын негізгі мектеп болатын, 

өйткені мен жаңа бағдарламаны енгізуде қосымша қолдау көрсетілмей жатқан

мектептерде қалай жүзеге асырылып жатқанын көруді жоспарладым. 



Қатысушыларды іріктеу:

Қатысушылар арнайы критерийлер бойынша ерікті түрде қабылданды, мысалы:

1. Орта мектеп мұғалімдері әр түрлі сыныптар (5-11 сыныптар) және пәндер

(жаратылыстану мен тіл).

2. Олардың оқыту тәжірибесі 3 жылдан астам болуы керек еді, себебі жаңа оқу

бағдарламасы жалпы білім беретін мектептерде 2016 жылдан бастап

енгізілді.

3. Өз еркіммен қатысу, менің зерттеу тақырыбыма шынайы қызығушылық

танытқан мұғалімдер.



Қатысушылар туралы мәлімет:

Қатысушылар

аты-жөні
Пәні Жұмыс өтілі

Интервью

саны

Ең алғаш бағдарламаны

қолданып бастаған жыл

(әлі де қолдануда)

Айым Ағылшын 6 жыл 2 2018

Менсұлу Биология 12 жыл 1 2016

Ақгүл Қазақ тілі 15 жыл 1 2017

Нұрлан Тарих 15 жыл 1 2018

Жансұлу Ағылшын 26 жыл 2 2017

Ескерту: Қатысушылар аты шынайы емес.



Деректерді жинау:
• Деректерді жинаудың негізгі құралы ретінде мен жартылай құрылымды

сұхбаттарды қолдандым.

• Қатысушылардың өз сөздері олардың рұқсатымен негізгі дереккөз ретінде

жазылды.

• Мен сұхбат кезінде де сұрақтар қоюға және бақылауға сұрақтар қойдым.

• Мен олармен табиғи түрде сөйлескенді ұнаттым, олардың көпшілігі ашық және

мейірімді болды.

Деректерді талдау: (3 кезеңді қамтыды)

• Барлық аудиожазбалар мәтіндік құжатқа көшірілді.

• Сұхбат транскрипциясы маған In Vivo кодтауға мүмкіндік берді, онда мен 

қатысушылардың жауаптарындағы мәлімдемелерді, сөздерді немесе бөліктерді

бөлектедім.  

• Тиісті тақырыптарға сәйкес кодтарды қайта реттеу. Тақырыптар зерттеулер мен 

сұхбат сұрақтарына негізделген.



Нәтижелер:

Келесі тақырыптарға негізделген жеке сұхбат нәтижелері:

і) Жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу бойынша мұғалімдердің пікірі;

іі) Жаңартылған оқу бағдарламасының артықшылықтары туралы

мұғалімдердің пікірі;

ііі) Жаңартылған оқу бағдарламасын енгізудің қиындықтары туралы

мұғалімдердің пікірі.



Жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу бойынша мұғалімдердің пікірі:

Қатысушылардың барлығы жаңартылған оқу бағдарламасына оң көзқараспен қарайды, 

алайда бастапқы 1-2 жылда оны жүзеге асыру үшін бес мұғалімнің екеуі көп күрескені

туралы растады. Қорқатын мұғалімдердің бірінде 26 жылдан астам жұмыс тәжірибесі

болса, тағы бірінде 6 жылдық тәжірибесі бар. Ал, үш мұғалім кез келген оқу

бағдарламасы үнемі қайта қаралып, жаңартылып отыруы керек деп мәлімдейді. Олар

жаңа бағдарлама мен бұрынғы бағдарламаның арасындағы айырмашылықтардың

тізімін көрсетті:

- Оқу ресурстары;  

- Өзара әрекеттесу үлгілері;

- Жаңа бағдарлама негізінен грамматикалық аспектке емес, мазмұнға бағытталған;

- Оқушыларды бағалау жүйесі.



Жаңартылған бағдарламаның артықшылықтары туралы

мұғалімдердің пікірі:

Оқушылар үшін пайдасы:

- Ынтымақтастықта жұмыс жасау;

- Табыс критерийлеріне байланысты әлсіз жақтарын/күшті жақтарын анықтау;

- Өз ойларын сенімді түрде жеткізу;

Мұғалімдер үшін пайдасы:

- Ынтымақтастықта жұмыс жасау;

- Тәжірибе алмасу немесе шетелдік мамандардан тәжірибе алу;

- «Рефлексия» ұғымымен таныс болу;

- Lesson Study жобасы;



Жаңартылған оқу бағдарламасын енгізудің қиындықтары туралы

мұғалімдердің пікірі:

- Сабақтың мақсатына жетуге қолайлы ресурстарды табу;

- Сабақты жоспарлауға уақыттың көп жұмсалуы;

- Оқу бағдарламасына жаңа өзгерістер енгізу (мысалы, бағалау жүйесі, әр түрлі оқу

материалдарын пайдалану, қағаз түрінде/интернет -ресурстар, оқыту әдістері)

- Үлкен сыныптарда белсенді оқытуды тиімді пайдалану;

- Оқу аудиторияларының көпшілігі жақсы жабдықталмаған (интернет қолжетімсіз);

- Жұмыс жүктемесінің артуы (мысалы, «kundelik.kz» электронды күнделігі, кестеден

тыс кездесулер);

- Жаңа маман университетте алған білімінің мектептегі тәжірибеге сәйкес

келмейтінін атап өтті.

- Жаңа бағдарламаның мазмұнын қабылдауға құлықсыздық танытқан зейнеткерлік

жасқа жақындаған кейбір мұғалімдер. Демек, олар жаңартылған оқу

бағдарламасын қолданбай-ақ зейнетке шығуға алғашқы 2-3 жыл шыдайды деп

болжауға болады.



Қиындықтарды жеңудің кейбір әдістері:

- Бірлескен жұмыс (бірлесіп жоспарлау);

- Жас мұғалімдер жаңашыл, креативті және өршіл болып келеді;

- Әкімшіліктен қолдау (семинарлар, кездесулер ұйымдастыру);

- PD курстарына/онлайн-конференцияларға қатысу, өзін-өзі дамыту;

- Зейнет жасына жақындаған мұғалімдер жаңартылған бағдарламаға аса 

қызығушылық танытпаса да, оларды әріптестері үнемі қолдайды және

құрметтейді. Әкімшіліктен қарт мұғалімдерге қысым жасалмайды, яғни олар

жаңа оқыту әдістерін енгізуге мәжбүр болмайды. Мүмкін, бұл ұлтымыздың

мәдениетінің көрінісі шығар.



Қорытынды
Зерттеу сұрақтарына қайта тоқталу:

Мұғалімдер жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу туралы не 

ойлайды?

Жалпы айтқанда, сұхбат нәтижелері көрсеткендей, мұғалімдердің көпшілігі

жаңартылған бағдарламаға оң көзқараспен қарайды, өйткені олар соңғы бес жыл

ішінде жаңа оқу бағдарламасының жақсы жақтарын өз пайдасына қолданып

келеді, әсіресе бағдарламада көрсетілген оқу ресурстары мен әдістері олардың

тәжірибесінде өте пайдалы екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, мұғалімдер сабақ

беретін пәндермен шектеліп қалмайды, сонымен қатар олар сабақтың

тақырыптарын басқа пәндердің тақырыптарымен кіріктіре алады.



Қорытынды
Зерттеу сұрақтарына қайта тоқталу:

Олар жаңартылған оқу бағдарламасын қалай жүзеге асырады?

Әр мұғалім біліктілікті арттыру курстары кезінде білгендері мен түсінгендері

негізінде жаңартылған бағдарламаны жүзеге асырады. Сонымен бірге олар

бірлесе жұмыс істеудің пайдасын көреді. Ынтымақтастық мақсатқа жеткізеді, 

мысалы, тиімді сабақ жоспарын құру, бір -бірімен тәжірибе алмасу, бір -бірінің

сабақтарын бақылау және талдау, кері байланыс беру, осылайша олар бір -бірін

жаңа оқу бағдарламасын жүзеге асыруға бағыттайды. Тәжірибелі мұғалімдер

жаңашылдықтар бойынша да жас мамандармен кеңеседі, себебі жас мұғалімдер

жаңа нәрсеге ұмтылысы жоғары болып келеді.



Қорытынды
Зерттеу сұрақтарына қайта тоқталу:

Жаңартылған оқу бағдарламасын жүзеге асыруда мұғалімдерге

қандай факторлар әсер етеді? 

• Белсенді оқыту - оқушылардың сабаққа белсенділігін арттырудың тамаша әдісі.

• Кәсіби даму - бұл өзгерістерді енгізудің кілті

• Lesson Study жобасының оң әсері

• Сабақ жоспарын құру көп уақытты қажет етеді

• Орта мерзімді жоспардағы ресурстар оқу мақсаттарына сәйкес келе бермейді

• Үлкен сыныптарда белсенді оқыту әдістері сәтті қолданылмайды



Ұсыныстар:

• Орта мерзімді жоспарда қарастырылған ресурстар қайта қаралуы және жаңартылуы

тиіс.

• Қағазбастылық азайтылу керек.

• Әр сыныптағы оқушылар санын бірдей ету қажеттілігі.

• Жоғары оқу орындарына жаңартылған бағдарламаның мазмұнын таныстыру.

• Зейнеткерлікке жақындаған мұғалімдерге шыдамдылық пен қолдау көрсету.

Зерттеудің шектеулері:

Бұл зерттеу нәтижелері Қазақстанның батыс аймағындағы барлық мектеп

мұғалімдерінің жаңа бағдарлама бойынша тәжірибесі мен сенімі бірдей екенін

көрсетпейді. Өйткені, бұл зерттеуге тек бір негізгі мектеп пен бес қатысушы ғана

қатысты.
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