
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ҚАШЫҚТАН ОҚУЫН ҚОЛДАУДА 

ТИІМДІ КЕРІ БАЙЛАНЫС БЕРУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ  

Педагогикалық өлшеулер орталығы

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
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• Кәсіби даму мақсаттарын қою

• Сабақты бақылау және талдау

• Сабақ бойынша рефлексия

1. Курс бағдарламасы

2. Курс мақсаты

• Педагогикалық шеберлік деңгейіне сәйкес 

кәсіби тәжірибені дамыту үшін қажетті 

білім мен дағдыларды жетілдіру

3. Қатысушылар

• «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

филиалдарының педагогтері

• мұғалімдердің кәсіби дамуына 

ықпал ету

• оқушылардың қажеттіліктері мен 

қабілеттерін ескере отырып 

сабақты жоспарлау және 

тапсырмалар мен бағалау 

құралдарын әзірлеу дағдыларын 

қалыптастыру

• өз қызметі туралы  сыни тұрғыдан 

ойлау және тәжірибені одан әрі 

жетілдіру

Зерттеу сұрағы: 

Педагогтардың қашықтан оқуын қолдауда кері байланысты қалай тиімді беруге болады?



Дж.Хатти, Х.Тимперли (2007), С.М.Брукхарт (2008)  Р.В.Калхари (1993), К.А.Бессонов (2016) 

 қалыптастырушы бағалаудың ажырамас бөлігі

 дидактикалық құрал

 мотивациялық мақсаты: білім алушыға эмоционалды 

ықпал ету 

критерий 1 - Анализ

 кері байланысты жүзеге асыру принциптері 
 танымдық мақсаты: білім алушының белгілі бір оқу 

мақсатына жеткендігі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

Кері байланыс ... ... қашықтан оқыту үдерісінде өзекті

«Кері байланыс берудің көптеген аспектілері бар, бірақ олардың 

тиімді болуы үшін шынымен маңыздысына тоқталу қажет...»

 мотивациялық және танымдық мақсатта қолдану



Сауалнама «Мен үшін қандай кері байланыс түрі тиімді» 

Тыңдаушылардың курсқа дейіңгі және курстан кейіңгі 

қажеттіліктері анықталды. Мұғалім қажеттілігі негізінде 

кері байланыс тәсіліне өзгеріс енгізілді.

Құрылымдалған сұхбат

Оқыту мен оқу үдерісінде кездескен қиындықтары, 

олардың туындау себебі туралы пікірлері қарастырылды.

Сабақты бақылау

Мұғалімдер тәжірибесінің күшті тұстары мен жетілдіруді 

қажет ететін аймақтары анықталып, берілген кері 

байланыстың қаншалықты тиімді болғаны бақыланды. 

Дереккөздер

Тыңдаушылардың оқу тәжірибелерін бақылау барысында 

курс аясында орындаған тәжірибелік тапсырмалары, 

сабақтарды жоспарлау және сабақ бойынша өзіндік 

талдаулары зерделенді. 

#сауалнама

#сұхбат

#сабақты бақылау

#дерекөздер

Зерттеу әдістері



Зерттеу нәтижелері

Сауалнама

 диагностика 

құралдарын 

қолдану

 оқу мақсатына 

жетудегі ілгерілеуі 

мен қиындықтарын 

анықтау 

 белсенді оқыту мен 

бағалау әдістерін, 

саралау тәсілдерін 

жоспарлау 

 өткізілген сабақ 

нәтижелігін талдау 

Сабақ бақылауы

 әдістер мен 

тәсілдерді 

оқушылардың 

қабілет, дағдыларын 

ескере отырып 

негіздеу 

 келесі сабақтарға 

неліктен өзгерістер 

енгізу қажеттігін 

түсіндіру

 тәжірибеге өзіндік 

талдау жасау

Сұхбат

 кері байланыстың 

жүйелілігі

 ауызша, жазбаша 

кері байланыс 

тиімділігі

 кері байланыс 

беру тәсілдерін 

түрлендіру (видео-

комментарий, 

аудио түсініктеме, 

вебинар)

Дереккөздер

 тәжірибелік 

тапсырмалары

 сабақтарды 

жоспарлауы мен 

жоспарлау 

бойынша өткізілген 

сабаққа жасаған 

өзіндік талдау 

жасау жұмыстары
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педагогикалық әдіс-

тәсілдер мен құралдарды 

қолдану арқылы кері 

байланыс беру 

педагогикалық әдіс-тәсілдер 

мен құралдардың 

тыңдаушылар қажеттіліктеріне 

сәйкестігін ескеру

қашықтан оқуды қолдау 

кезінде кері байланыс беру 

тәсілдерін түрлендіру және 

тиімділігін бағалау 

Зерттеу қорытындылары
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1
Оқыту кезінде оқушылардың қандай 

қажеттіліктері анықталғанын түсіндіру 

Оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып қандай әдіс-тәсілдерді 

қолдану қарастырылды және оларды таңдау себебін түсіндіру

Оқушылардың оқуын қолдау үшін оқыту мен бағалаудың 

әдіс-тәсілдері қалай қолданылғанын түсіндіру

Оқыту тәжірибесінде қандай өзгерістер енгізу 

жоспарланды және оларды енгізу себебін түсіндіру 

Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстар
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Способы предоставления эффективной обратной связи 
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• Постановка цели профессионального 

развития 

• Наблюдение уроков и анализ 

• Рефлексия по уроку

1. Программа курса

2. Цель курса

• Совершенствование знаний и навыков, 

необходимых для развития 

профессионального опыта в соответствии 

с уровнем педагогического мастерства

3. Участники

• Педагоги филиалов АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы»

• содействие профессиональному 

развитию учителей

• формирование навыков 

планирования урока и разработки 

заданий и инструментов 

оценивания с учетом потребностей 

и способностей учащихся

• критическое мышление о своей 

деятельности и дальнейшее 

совершенствование практики

Исследовательский вопрос: 

Как эффективно предоставлять обратную связь для поддержки педагогов при 

дистанционном обучении?



Дж.Хатти, Х.Тимперли (2007), С.М.Брукхарт (2008)  Р.В.Калхари (1993), К.А.Бессонов (2016) 

 неотъемлемая часть формативного оценивания

 дидактическое средство

 мотивационная цель: эмоциональное воздействие на 

обучающегося

критерий 1 - Анализ

 принципы реализации обратной связи
 познавательная цель: обеспечение обучающегося 

информацией о достижении им определенной учебной 

цели

Обратная связь... ... актуально в процессе дистанционного обучения

«Есть множество аспектов, по которым можно дать обратную связь, но не все они 

одинаково влияют на эффективность. Выбирайте только по-настоящему важные....»

 использование в мотивационных и познавательных целях



Анкетирование.

Определены потребности слушателей до курса и после 

курса. На основе потребностей учителей были внесены 

изменения в способы предоставления обратной связи

Структурированное интервью

Рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись в 

процессе обучения на курсе, выявлены причины 

трудностей

.

Наблюдение уроков

Выявлены сильные стороны и области для развития 

практики учителей; определена эффективность 

предоставленной обратной связи

Источники

В ходе наблюдения учебной практики слушателей были 

изучены практические задания в рамках курса: постановка 

ЦПР, планирование занятий, самоанализ по уроку

#анкетирование

#интервью

#наблюдение уроков

#источники

Методы исследования



Результаты исследования

Анкетирование

 использование  

диагностики

 выявление  

прогресса в 

достижении целей 

обучения

 планирование 

методов обучения и 

оценивания, 

способов 

дифференциации

 анализ 

результативности 

занятия

Наблюдение урока

 обоснование 

методов и приемов с 

учетом 

способностей, 

навыков учащихся

 объяснение, почему 

необходимо вносить 

изменения в 

следующие занятия

 самоанализ 

практики

Интервью

 регулярность, 

систематичность 

обратной связи

 эффективность 

устной, письменной 

обратной связи

 применение 

разнообразных 

способов 

предоставления 

обратной связи 

(видео-комментарий, 

аудио-комментарий, 

вебинар)

Источники

 практические 

задания

 самоанализ по 

планированию и  

проведению 

уроков
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отбор эффективных 

способов обратной связи

учет соответствия 

педагогических методов и 

инструментов потребностям 

слушателей

интерпретация и оценка 

эффективности способов 

предоставления обратной 

связи при поддержке 

дистанционного обучения

Выводы по исследованию
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1 Выявлять потребности учащихся при обучении

Определять методы и приемы обучения с учетом потребностей 

обучающихся, объяснить причину их выбора

Определять методы оценивания для поддержки 

обучения обучащихся

Проводить рефлексию по проведенному занятию, 

определять  изменения, которые следует внести в 

практику преподавания и обучения

Рекомендации по результатам исследования
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• Setting professional development goals

• Lesson observation and analysis

• Reflection on the lesson

1. Course program

2. Course aims

• Improving the knowledge and skills 

necessary for the development of 

professional experience in accordance with 

the level of pedagogical skills

3. Participants

• Nazarbayev Intellectual School teachers

• promoting professional development 

of teachers

• developing of skills in lesson 

planning and designing tasks and 

assessment tools, considering 

students' needs and abilities

• developing critical thinking skills and 

further improving the practice

Research question: 

How to provide effective feedback in remote learning of teachers?



Hattie & Timperley (2007), Brookhart S.M (2008)  Kulhavy R.W (1993), Bessonov K.A (2016) 

 an integral part of formative assessment

 didactic tool

 motivational goal: emotional impact on the student

критерий 1 - Анализ

 feedback implementation principles  cognitive purpose: providing students with information about 

their achievement of a certain learning goal

Feedback ... ... relevant in the process of distance learning

«There are many ways of providing feedback, it is necessary to 

focus on what is important for the feedback to be effective...»

 use for motivational and cognitive purposes



Survey “What kind of feedback is most effective for me“

The teachers' pre-and post-course needs were determined. 

Considering learners' need, different approaches to feedback 

were considered.

Structured interview

The teachers’ opinions about difficulties encountered in the 

process of teaching and learning, the reason for their 

occurrence were considered.

Lesson observation

The strengths and areas of teachers' practice that need to be 

improved were identified and feedback effectiveness was 

observed. 

Sources

Practical tasks assigned to the course, lesson planning and 

self-analysis on the lesson were studied during observations of 

teachers' learning.

#survey

#interview

#lesson observation

#source

Research methods



Research results

Survey  

 using diagnostic 

tools

 identifying the 

progress and 

difficulties in 

achieving the 

learning objectives

 planning active 

methods and 

assessment 

strategies, 

differentiation 

methods

 analyzing the lesson 

results

Lesson observation

 justification of 

methods and 

techniques, 

considering students' 

abilities and skills

 explanation of 

changes planned to 

be made in the 

following lessons

 self-analysis on 

teaching practice 

Interview 

 feedback 

consistency

 effectiveness of 

oral, written 

feedback

 different feedback 

methods (video 

commentary, audio 

commentary, 

webinar)

Source 

 practical tasks

 self-analysis on 

lesson planning and 

conducted lessons 
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providing feedback 

using pedagogical 

methods and tools

considering compliance of 

pedagogical methods and 

tools with learners’ needs

using different ways to provide 

feedback in remote learning and 

evaluate their effectiveness

Research conclusions
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1 What are the learners’ needs 

identified during training

What methods are used considering the learners’ 

needs and what is the rationale for their choice

How teaching and assessment strategies 

are used to support students' learning

What changes are planned to be made in training 

practice and why it is necessary to make changes

Recommendations based on study results
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