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ЗЕРТТЕУ ДИЗАЙНЫ 



ТЕОРИЯЛЫҚ 
НЕГІЗДЕМЕ 

 «Жоғарыдан берілген нұсқаулардың кейбір 

кезеңдерде мектеп мұғалімдерінің 

қанағаттанбаушылығын тудырады, мұндай 

top down тәсілі мұғалімнің уәжін төмендетіп, 

өзгерістерге қарсылығын арттырады» Корбет 

және Уилсон  

 

  «Top down тәсілінің кемшілігі жоғарыдан 

берілетін міндеттемелер мен нұсқаулардың 

маңыздылығы артып, ал сол өзгерістерді 

орындаушылардың рөлі мен маңыздылығын 

төмендетеді. Сарасон (1990).  

 

 «Мектептегі өзгерістерді басқаруда екі 

тәсілдің де жұмыс жасайды, алайда 

өзгерістердің тиімділігін арттыру үшін «top 

down және bottom up» тәсілдерінің күрделі 

кіріктірілген формасы қажет» М. Фуллан. 



ЗЕРТТЕУ ДЕРЕКТЕРІ 



СҰХБАТ 
ТРАНСКРИПТІ 

  

 Мектепте маңызды шешімдерді әдетте кім қабылдайды? 

 1….Мектеп өміріне байланысты маңызды шешімдер 
қабылдау қажет болғанда күн тәртібіндегі мәселе жалпы 
ұжым талқысына түседі. Бұл талқыда әрбір пікір мен ой 
тыңдалады. 

 2…..Көшбасшы ұстаздардың кәсіби тәжірибесі, әдістемелік 
базасы — біздің мектептің баға жетпес байлығы. Ал ол 
байлық тектен-текке пайдаланылмай жатса, маған үлкен сын 
болар еді.  

 3….Мен мектеп директоры ретінде міндетті түрде 
көшбасшылардың үніне құлақ асамын. Дайын жұмыс 
үлгілері, жоспарлар, бағыттар мен шешімдер — бұлардың 
барлығы, әрине, менің де тарапымнан ұсынылады, кей 
мәселелер бойынша тікелей директор шешім қабылдауы 
керек сәттер болады. Алайда мүмкіндік болған кезде мен 
міндетті түрде көшбасшы ұстаздармен кеңесіп, сол 
кісілермен ақылдасып отырамын.  

 4. ….Кей мәселелерге байланысты ол кісілердің жинаған 
өмірлік тәжірибесі мен кәсіби білігі бізге жетіспей жатады. 
Мінекей, осындай сәттерде көшбасшылар кеңесі көп нәрсені 
шешуге көмектеседі. 

МЕКТЕП 
БАСШЫЛАРЫ 



СҰХБАТ 
ТРАНСКРИПТІ  

  

 Мектепте маңызды шешімдерді әдетте кім 
қабылдайды? 

 Біз өзімізді (мектеп әкімшілігі) бір команда деп 
есептеймін. Мектеп басшысы бізбен 
ақылдасады, шешім қабылдайды. Бірақ әрине 
басшы болғандықтан, соңғы шешімді өзі 
қабылдайды. 

 ....Біздің мектеп көшбасшылары 
инновацияларды жақсы қабылдайды. Жұмыс 
істегісі келеді. Мектеп әкімшілігі тарапынан 
біз оларға мүмкіндікті көп береміз. Олардың 
топтарына жұмыс жасауға ықпал жасаймыз. 

МЕКТЕП 
БАСШЫСЫНЫҢ 

ОРЫНБАСАРЛАРЫ 





ЗЕРТТЕУ  ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 «Тop down және bottom up» тәсілдерінің 

біріккен үлгісі. 

  Маңызды шешімдерді жүзеге асыруда 

мұғалімдердің қажеттіліктері мен 

құндылықтарының ескерілуі.  

  Өзгерісті енгізуде мұғалім орындаушы 

рөлінде емес, үдерісті жүзеге асырушы 

ретінде өзін сезінуіне, жағымды 

мәдениеттің қалыптасуына bottom up 

тәсілінің ықпалы. 

 Жағымды мектеп мәдениеті 

қалыптасқан мектептерде білім 

сапасының көрсеткішінің және 

мұғалімдердің кәсіби жетістіктерінің 

артуы.  


