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БА курстарында педагогтердің 
рефлексиясын жетілдіру 

тәсілдерін анықтау

Біліктілік арттыру курстарында 

педагогтердің рефлексиялық   

дағдыларын қалай 

жетілдіруге болады?

Қазақстанда 

«Баланы ерте дамыту бағдарлары»  

бағдарламасы бойынша 

БА курстарында педагогтердің 

рефлексиясын бағалау

2019-2022 ж.

Зерттеу мақсаты

Зерттеу сұрағы



2-критерий

Білімді өз 

тәжірибесінде 

қолдану

3- критерий

Тәжірибені дамыту үшін 

өзгеріс енгізу туралы 

рефлексия

1- критерий

Оқу бағдарламасының 

мазмұнын 

білу және түсіну

тәжірибе

+ 

рефлексия

= 

даму (Posner)



Жоспарлау - 1,94  

1-критерий: 

білу және түсіну

Анықталған мәселе: 

3-критерийдің әлсіз 

болуы

Жүзеге асыру – 1,82

3-критерий: 

өзгеріс енгізу туралы 

рефлексия 

Рефлексия – 1,54 

Қатысушылар саны –
1775 педагог 

Зерттеудің анықтаушы кезеңі:           
1-5 лек бойынша

2-критерий: 

тәжірибеде қолдану 

1,94
1,82

1,54
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Жоспарлау Жүзеге асыру Рефлексия



Рефлексиялық есепті бағалау

жоспарлау жүзеге асыру
Рефлексия

Циклограмма аясында бір күннің 

режимдік сәттерін жоспарлауға 

ҚАНДАЙ өзгерістер енгізілді? 

Балалардың қызығушылықтары мен 

қажеттіліктері ҚАЛАЙ ескерілді? 

(1-2 бала мысалы)

Баланың іс-әрекетін бақылау 

ҚАЛАЙ жүргізілді ? 

Фото-суреттер,  

сканкөшірмелер т.б. 

дәлелдемелер 

НЕ сәтті жүзеге асырылды, 

НЕ жақсартуды қажет етеді?

Қорытындылар негізінде 

тәжірибені дамытуды 

жоспарлау 

Бір күннің режимдік сәттерін 

іске асыру бойынша

қорытындылар 

әдістер мен ресурстар

балаларды танымдық іс-әрекетке

тартуға ҚАЛАЙ ықпал етті?



✓ 14 режимдік сәтке ҚАНДАЙ

өзгеріс енгізілгені

баяндалады, сипатталады,

аталады.

Мәселені тудырған қиындықтар

❖ Баланың қажеттілігі мен 

қызығушылығы ҚАЛАЙ

ескерілгені жалпылама 

аталады. 

✓ НЕЛІКТЕН, НЕ ҮШІН ондай

өзгеріс енегізілгені

түсіндірілмейді / талданбайды.

❖ Баланың қажеттілігі мен

қызығушылығын ескере отырып

ҰО қызметін жоспарлау НЕ ҮШІН

маңызды? НЕГЕ баланың

қажеттілігін ескеру керек екені

түсіндірілмейді.

➢ НЕ сәтті, НЕ сәтсіз өткені 

аталады, я болмаса баяндалады. 

ҚАНДАЙ өзгеріс енгізілетіні аталады. 

➢ НЕ ҮШІН олай ойлайтыны,

НЕЛІКТЕН олай ойлайтыны

түсіндірілмейді.

Мәселені тудырған қиындықтар



Есеп 

бөлімдері
Дәлелдемелер 

Жоспарлау 

- циклограмма аясында бір күннің 

режимдік сәттерін жоспарлауға 

қандай өзгерістер енгізілді (1-2 

режимдік сәттер мысалы);

- балалардың мүдделері мен 

қажеттіліктері қалай ескерілді (1-2 

бала мысалы).

Жүзеге асыру

- әдістер мен ресурстар ойын 

барысында балаларды танымдық іс-

әрекетке тартуға қалай ықпал етті 

(балалардың ойынға қатысуын, 

ойын барысында ресурстарды 

пайдалануын көрсететін 

жұмыстарының 1-2 

суреті/сканкөшірмесі);

- баланың іс-әрекетін бақылау қалай 

жүргізілді (бақылау құралдарын 

қолданудың 1-2 

фотосуреті/сканкөшірмесі).

Рефлексия 

- бір күннің режимдік сәттерін іске 

асыру бойынша қорытындылар: не 

сәтті жүзеге асырылды, не 

жақсартуды қажет етеді;

- қорытындылар негізінде 

тәжірибені дамытуды жоспарлау 

(тәжірибені өзгерту және жақсарту 

бойынша кемінде 2 ұсыныс). 7

Бір күндік жоспар

(режимдік сәттері)

1. Қабылдау, тексеру, 

таңертеңгі гимнастика, 

ойындар (үстел, саусақ, 

дидактикалық)

2. Таңғы асқа дайындық, таңғы 

ас

3. Дербес әрекет, ҰОҚ-іне 

дайындық

4. ҰОҚ ойындардың 

қолданылуымен  (үзілістерді 

қоса алғанда)

5. Серуендеуге дайындық, 

серуендеу

6. Серуеннен оралу

7. Түскі асқа дайындық, түскі 

ас

8. Ұйқыға дайындық, ұйқы

9. Біртіндеп ұйқыдан тұру, ауа, 

су процедуралары

10. Түскі ас

11. Ойындар, өзіндік қызмет

12. Серуендеуге дайындық, 

серуендеу

13. Серуеннен оралу

14. Балаларды үйге шығарып 

салу

Жоспарлау
1.Неліктен 1 немесе 2 режимдік сәттерге өзгерістер енгізу керек екенін

түсіндіріңіз (мысалы, балалардың жеке ерекшеліктеріне байланысты

ұйымдастыру және өткізу кезінде қиындықтар бар).

2.Таңдалған режимдік сәтті (сәттерді) өткізуге қандай нақты өзгерістер

енгізілетінін түсіндіріңіз (мысалы, балалардың таңертеңлік гимнастикаға

немесе серуендеуге немесе т.б. қызығушылығын қалай сақтауға

байланысты).

3.Баланың қызығушылықтары мен қажеттіліктерінің, таңдалған режимдік

сәтті(-терді) жоспарлау кезінде қалай ескерілгенін сипаттаңыз.

Жүзеге асыру
1. Әдістер мен ресурстар жоспарлауда анықталған режимді іске асыру

кезінде қажеттіліктері мен мүдделері сипатталған балаларды

танымдық іс-шараларға тартуға қалай көмектескенін түсіндіріңіз

(ойынға қатысуды және/немесе бақыланған балалардың жұмыстарын

сканкөшірмесін көрсететін 1-2 фотосуретті қосыңыз).

2. Режимдік сәтті жүзеге асыру кезінде бақылау қалай, қандай іс-

әрекетке, не арқылы жүргізілгенін түсіндіріңіз; бақылау бойынша

қандай тұжырымдар жасалды (1-2 баланы бақылаудың толтырылған

парағының 1-2 фотосуретін/ сканкөшірмесін қосыңыз).

Рефлексия 
1. Таңдалған режимдік сәтті (-терді) өткізуде енгізілген қандай

өзгерістер сәтті жүзеге асырылғанын түсіндіріңіз, бұны

растайды (негізгі нәтижелер, неге бұлай ойлайсыз).

2. Таңдалған режимдік сәтті (-терді) өткізу кезінде нені және неге

өзгерту мүмкін болмағанын түсіндіріңіз.

3. Таңдалған режим сәтін (-терін) өткізу кезінде нені жақсарту

керектігін және оны қалай жақсы жасау керектігін

тұжырымдаңыз (кем дегенде екі нақты әрекетті келтіріңіз).

Рефлексиялық есеп дәлелдемелерін бағалау құралы



•Жеке және топтық кездесулер мен кері 

байланыстар қиындықтардың себеп-

•салдарын түсінуге, сәйкестіктер орнату 

•арқылы мәселені шешуге көмектесті. 

Анықталған қиындықтарды

тудырып отырған мәселеге 

сәйкес теориялар зерделенді

Тренерлерге рефлексияны дамытуға 

көмектесетін бағалау құралдарын

түсіндіру мақсатында вебинарлар

өткізілді. 

4

Рефлексияны дамытуға арналған қалыптастырушы кезеңдегі 

іс-әрекеттер
Ағымдық нәтижелер,

аналитикалық талдауларға

байланысты аралық кездесулер

өткізілді.3

2

5

1

Рефлексия 1. – 1,54 (1-5 лектер) 

Рефлексия 2. – 1,59 (6-10 лектер) 

14 облыс бойынша курсқа қатысушы

педагогтердің рефлексиялық есептері,

эксперттердің кері байланыстары,

модерация нәтижелерін зерделеу

негізінде мәселе анықталды.

гиперссылка.ppt
гиперссылка.ppt
гиперссылка.ppt
гиперссылка.ppt
гиперссылка.ppt


Жоспарлау Жүзеге асыру

Рефлексия

Зерттеудің қорытынды кезеңі:
1-15 лек бойынша

1,94

1,95

1,97

Бастапқы Аралық Қорытынды

1,82

1,84

1,95

Бастапқы Аралық Қорытынды

1,54

1,59

1,8

Бастапқы Аралық Қорытынды

Мұғалім рефлексиясы бұл – кез 

келген бір кәсіби проблеманы 

белсенді талдау және ойластыру 

үдерісі, соның нәтижесінде оның 

мәнін және оны шешудің жаңа 

перспективаларын ұғыну пайда 

болады. 

А.Бизяева
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