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Жоба атауы: «4-7-20»
Жобаның мақсаты: Әлемд�к стандарттарға сай жан-жақты үйлес�мд�
«М�нс�з мұғал�м» тәрбиелеу.
Жобадан күт�лет�н нәтижелер:
● Мұғал�мдерде «Табысты адам», «Табысты мұғал�м» туралы
тұжырымдамалық түс�н�к пен тәж�рибел�к дағдылар нег�з� қалыптасады;
● Мұғал�мдер өз�нде бар тұлғалық қасиет� мен тұрақты дағдылары
туралы сын тұрғысынан ойланады, рефлексия жасап, икемд�
дағдыларды меңгеру үш�н, өз�н-өз� жет�лд�ру қаб�лет�н иеленед�,
өздер�н�ң кәс�би даму аймақтарын анықтап, дамытуды жоспарлауды
меңгеред�;
● Мектепте (сабақта) және мектептен тыс жерде (сабақтан тыс жерде)
өз мүмк�нд�ктер�н көрсетуге, өз әлеует�н ашуға, өз�н-өз� реттеуге,
дамытуға, белсенд� жұмыс �стеуге, өм�р бойы оқуға бей�мделед�; 



Қажетт�л�кке бағдарланған зерттеу

Осы  мақсат, м�ндеттерд� жүзеге асыру үш�н мектеп базасында
«4-7-20» деп аталатын тьюторлық орталық жұмыс жасайды.
Тьюторлық орталықта оқу жоспары «Ти�мд� оқу мен оқыту»
бағдарламасы нег�з�нде жасалды.

Үш бағытты кешенд� бағдарламалар жүйес�:
 

Бағдарламаның атауы Танымдық даму Аффектт�к даму Әлеуметт�к даму

Ти�мд� оқу мен
оқыту 

Ти�мд� оқу мен
оқыту  идеясына
нег�здеп оқыту

Шебер – сынып 
 нег�з�нде оқыту

Ықшам сабақтар
нег�з�нде оқыту



1-
бағыт

2-
бағыт

Орталықтағы оқу ек� кезеңнен тұрады:
-аудиториялық оқу; 

- мектепте жүрг�з�лет�н тәж�рибе; 

Жобаны ти�мд� жүзеге асырудағы �с-әрекеттег� зерттеу оқудың
ек�нш� кезең�нде жүзеге асырылуда. Зерттеу нысандарының (жас
мамандардың, барлығы -20 адам) сабақтарындағы өзгер�с ек�
бағытта бақыланып, эвалюацияланды: 

 Оқушылардың оқуындағы ти�мд� өзгер�стер; 

Мұғал�м тәж�рибес�ндег� ти�мд� өзгер�стер;
Зерттеу нәтижелер� бойынша, жобаны  («4-7-20»)
жақсарту мен түзетулер жасалып, оқу
бағдарламаларына өзгер�стер енг�з�л�п отырады. 



Зерттеу кезеңдер�: 2019-
2020; 2021-2022 (2021

жылғы қыркүйекке дей�нг�
аралық)

 

Зерттеу нысаны: 20
жас маман

Зерттеу құралдары: Сабақты
бақылау арқылы жүрг�з�лген
мониторинг деректер� сондай-
ақ жас мамандардың жүрг�зген
сабақты зерттеу нәтижелер�
мен олардың талдауларының

нәтижес�

Нұр-Сұлтан қаласындағы № 70 мектеп- лицей�нде
жүрг�з�лген зерттеу тәж�рибес�  



Іс – әрекеттег� зерттеу тақырыбы: «4 жыл бойы, 7 критерийге сай жас
мамандарға үзд�кс�з кәс�би қолдау жасау арқылы қалай ти�мд� мұғал�м

жасауға болады?»

Зерттеуд�ң нысаны: Еңбек өт�л� 1-3 жылға дей�нг� жас мамандар (барлығы
20 мұғал�м)

Зерттеуд�ң өзект�л�г�: «4-7-20» жобасы  Қазақстан Республикасындағы
педагог кадрлерд�ң кәс�би дағдыларын дамытудың деңгейл�

бағдарламалары идеясын жүзеге асыруға арналған шағын жоба болып
табылады. НЗМ Педагогикалық шеберл�к орталығының «Ти�мд� оқу мен
оқыту» бағдарламасының түй�нд� идеяларын еңбек өт�л� 1- 3 жылға
дей�нг� жас мамандарға үйретуге, сол арқылы ЭЫДҰ «Ти�мд� мұғал�мд�
бағалауға арналған 7 сипаттамалық критерийлер�не сәйкес ти�мд�

мұғал�мдерд� дайындауға бағытталған. Бұл жүрг�з�лген зерттеуд�ң жас
мамандардағы ти�мд� өзгер�стерд� бағамдау үш�н маңызы зор.



«4-7-20» зерттеуден
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Сауалнамаға 11 педагог қатысты
-Педагогикалық мамандық с�зге нес�мен ұнайды? Баламен жұмыс
ұнайды-7, пәнд� ұнатамын-1, демалысы-1
-Мамандықты өз қалауыңызбен таңдадыңыз ба? Иә-9, өз ұстазым
сияқты болғым келд�-1, ата-анам кеңес�-1
-С�з өз жұмысыңызға  қанағаттанасыз ба? Жоқ – 6, �ш�нара -5.
-С�з әр�птестер�ң�зден көмек сұрайсыз ба? Иә-8, кейде-3
-Сабаққа дайындалу мен өтк�зуде с�зде қандай қиындықтар
туындайды? 
Сабақтың құрылымын анықтау-3
Материалды таңдау-1,Әд�стерд� таңдау-6
- Жұмыс өт�л�ң�з 1 жыл -7, 2 жыл -4 
Жас мамандармен қандай жұмыстар болғанын ұсынасыз
Жаңа программаларды қолдануға арналған және сабаққа,
тақырыпқа сәйкес әд�с-тәс�лдер таңдай б�лу туралы кездесулер. Бос
уақыттарын ти�мл� пайдалану тура" ."Әр түрл� " ."офлайн
семинарлар түрл� тақырыптарда"
"Жаңа программаларды қолдануға арналған және сабаққа,
тақырыпқа сәйкес әд�с-тәс�лдер таңдай б�лу туралы кездесулер.Бос
уақыттарын ти�мл� пайдалану тура "Әр түрл� "
"офлайн семинарлар түрл� тақырыптарда"

Жас мамандардың кәс�би қажетт�л�ктер�н анықтау 



Деректерд�ң қысқаша талдауы 

Қажетт�л�к:
-Жас мамандарда ЖББМ нег�з�нде жоспарлар құру;
-Сабақты ти�мд� жоспарлау және өтк�зу қажетт�л�г�;
-Критерии арқылы саралап тапсырмалар құрастыру;
-Белсенд� оқыту әд�с тәс�лдер�;
-Ата –анамен жұмыс ұйымдастыру;
-балалардың жас ерекшел�ген сай сынып сағаттарын ұйымдаструы;
Басымдықтар
 -Дөңгелек үстелдер -8, тренинг -5, шебер сыныптар – 10,
Семинар -6, коуч -4, өз ара сабаққа қатысып қолдау жасау үнем�.



Жас мамандардың қажетт�л�ктер�не қарай
ұйымдастырылған шаралар

Жас мамандарды қолдау барысында жи� 
 ұйымдастырылған  шаралар теорияны
тәж�рбемен ұштастыруға мүмк�нд� бер�п
отырды. Сонымен қатар жас мамандар
мен тәж�рител� ұстаздар арасында

ынтымақтастық артып әр�птест�к қолдау
тапты. Әр б�р өткен шарадан кей�нг� кер�

байланыс алынып жұмыс нәтижес�
сараланып отырды.



D O

Оқу жылының соңына жас мамандардың кәс�би
дамуын анықтау 

Сұрақтар: 

Мен өз�мд� әл�де зерттеуге тырысамын.12
Мен жұмыс пен шығармашылық �стермен
қаншалықты айналыссам да, дамуға уақыт
бөлем�н.- 12 
Кедерг�лер мен�ң белсенд�л�г�мд�
ынталандырады. 15
Мен кер� байланыс күтем�н, өйткен� бұл маған
өз�мд� б�луге және бағалауға көмектесед� -14
Мен өз сез�мдер�м мен тәж�рибелер�мд�
талдаймын. -15
Мен өз мүмк�нд�ктер�ме сенем�н. 16
Мен айналамдағы адамдардың маған
жақсыәсер�н  тиг�зет�н б�лем�н.-18 



Жас мамандардың жұмыс ти�мд�л�г�н анықтау

Сауалнамаға 30 педагог қатысты
Қажетт�л�к:
Қашықтықтан оқыту кез�нде сабақта ұйымдастыру тәс�лдер�;
 Қашықтықтан оқыту кез�нде оқушылардың қызығушылығын
қалай арттыруға болады?
Қашықтықтан оқыту кез�нде уақытты ұтымды пайдалану;
Басымдық
-  Ти�мд� онлайн сабақты өтк�зу тәс�л�н үйрену
-  Жас мамандардың арасынын тимд� тәжрибелерд� анықтау.
-  Ти�мд�  тәж�рибелерд� қала, республика көлем�нде таратуы



Қашықтықтан ұйымдастырылған вебинарлар 



Ти�мд�  тәж�рибелерд� қала, республика көлем�нде таратуы





Ағымдағы жағдайдың талдауы  І фаза: 2019- 2020;         
ІІ фаза: 2021-2022;           ІІІ фаза:2022-2023;

Жүрг�з�лген мониторинг нәтижес� төмендег�н� көрсетт�:
Жас мамандар: 
Сабақты жоспарлауды;
-     Оқу мақсатын түс�нуд�;
Бағалау критерийлер�н мақсатқа сәйкес құрастыруды; 
Қалыптастырушы бағалаудың стратегияларын ти�мд� қолдануды;
Бағалауға арналған түрл� деңгейдег� тапсырмаларды құрастыруды үйренд�;
Сабақты бақылау жас мамандардың даму аймағын айқындап берд�: 
Өз  тәж�рибес�н зерттеу;
 Өз�н-өз� бақылау арқылы өз�н бағалау;
 Рефлексия жасау;
 Тапсырмаларды саралау; 
Оқушыларды сабаққа толық тарту; 
Сындарлы ойлау мен сындарлы кер� байланыс беруде  қиналатындары.  Оқу жоспарына
осы анықталған қажетт�л�ктерге сай вебинарлар мен семинарлар, мастер-кластар санын
көбейту арқылы анқталған проблемаларды шешу жүйел� түрде �ске асып отырады. Тағы
анықталған маңызды мәселе, бағалау-оқудың ажырамас бөл�г�, яғни жас мамандар
орталықта оқи отырып, сабақты зерттеу, сабақты бақылау тәс�лдер� арқылы өздер�не
бер�лет�н сындарлы кер� байланыстың  олардағы өзгер�ске әсер� зор екенд�ктер�н атап
өткен



Келес� қадам... 
І фаза: 2019- 2020; 
ІІ фаза: 2021-2022;
ІІІ фаза:2022-2023;

Анықталған қажетт�л�ктерге сай:
- вебинарлар;
-Семинарлар;

-Шеберл�к сыныптар; 
-Б�рлескен зерттеулер;

-Тәж�рибе алмасу шараларға тарту (қала, республика,
халықаралық деңгейдег� ворг-шоптар, семинарлар

конференциялар);
  Әр жас маманға үзд�кс�з  сындарлы кер� байланыс беру арқылы  

 оларды ти�мд� мұғал�м жасауға ықпал ету. 


