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Мазмұны 

• Кәсіби даму мақсаты  

• Кәсіби даму мақсатын қою үшін қажет ақпараттар 

• Кәсіби мәселені анықтайтын сауалнама 

• SWOT анализ 

• Кәсіби даму мақсатын жазу 

• Кәсіби даму мақсатын SMART –қа тексеру 

  



Кәсіби даму мақсатын қою қадамдары 

Кәсібіңіздегі күшті 
жақтарыңыз 

Кәсібіңіздегі дамытуды 
қажет ететін тұстар 

Кәсіби даму мақсаты 

Әдістемелік бірлестік 

жетекшісімен бірлесе 

отырып өзіңіздің кәсіби 

даму мақсатыңызды 

анықтайсыз 



Кәсібіңіздің күшті және әлсіз тұстарын 

анықтау үшін... 

Оқушылардың 
білім 

көрсеткіштері 

 

• ББЖ немесе 
ТЖБ 

• СЖБ 

• мониторинг 

Сауалнама 

• Оқытудағы күшті 
және әлсіз 
тұстарыңыз 

• Теңгерім дөңгелегі 

• ПӨО мен КББ 
орталықтарының 
сауалнама 
нәтижелері 

Нәтижелерді 
талдау 

• SWOT талдау 



Тегерім дөңгелегі 
Сегіз секторға кәсіби дамудың маңызды 

бағыттарын жазыңыз. 

Мысалы: Жоспарлау, бағалау, оқушылардың 

зерттеушілік жұмысы, саралау т.б.  

Бүгінгі күні салалардың (сфералардың) 

қайсысына қаншалықты 

қанағаттанатыныңызды 0-ден 10 ға дейін баға 

қойып, өзіңізді бағалаңыз. 

 Мұндағы 0 – салаға толық қанағаттанбау:  

«Менің мүлдем көңілім толмайды!» деп, ал 10 

«барлығы тамаша!» деп айтуға болатындай 

болғанда қойылады.  

Әрбір секторға бағасына сәйкес штрих 

жасаңыз.  

Енді сіз өзіңіздің кәсіби дамуыңыз бойынша 

қандай дөңгелекте «келе жатқаныңызды» көре 

аласыз 

 



Теңгерім дөңгелегі 

• Мұндай дөңгелекте әрі қарай айналып жүру мүмкін бе? 

• Теңгерім дөңгелегінде сіздің өзіңізге көңіліңіз 

толмайтын салалар қандай? 



Сауалнама 
№ Пікірлер Иә Кейде Жоқ 

  Жоспарлау 

1. Жоспарда білім беру мақсатын  SMART-қа сәйкес құрамын        

2. Логикалық тұрғыда нақты құрылымдалған, өзара байланысты жоспар құрамын       

3. Оқыту мен оқудағы тәсілдер оқытудың күтілетін нәтижелерімен өзара тығыз байланысты  

  

      

4. Жоспарды құру барысында оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескеремін       

5. Жоспарды құру барысында дифференциациялық тапсырмалар құрамын        

6. Тәжірибені зерттеу шеңберінде сабақтар тізбегін құрамын       

7. Материалдар мен ресурстарды оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес таңдаймын       

8. Білім беру мақсаты бойынша оқушылардың өз оқу жетістіктерін қадағалауға көмектесетін әдіс-тәсілдерді жоспарлаймын       

9. Сабақты оқушылардың бұрынғы алған білімдері мен тәжірибесі негізінде жоспарлаймын       

10. Барлық оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз ететін оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін және стратегияларды жоспарлаймын       

  Оқыту 

1. Оқу пәні саласындағы өзекті білімді меңгергенмін  

  

      

2. Оқу пәні саласындағы заманауи зерттеулерді меңгергенмін  

  

      

3. Дарынды балаларды оқыту тәсілдерін меңгергенмін       

4. Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту тәсілдерін меңгергенмін       

5. Өздігінен оқуды дамытудың әр түрлі тәсілдерін қолданамын       

6. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытатын тапсырмаларды қолданамын       

7. Оқытудың негізі ретінде оқушылардың бұрынғы білімдері мен тәжірибесін қарастыратын оқу тапсырмаларын қолданмын        

8. Әрбір оқушыны дамыту үшін дифференциациялық тапсырмаларды қолданамын       

9.  Оқушылардың дамуына ықпал ететін жеке, жұптық және топтық жұмыстарды қолданамын       

10. Оқушыларға жаңа ақпаратты өңдеу кезінде көмектесетін әдіс-тәсілдерді қолданамын 

  

      

11. Оқушылардың өз оқуына рефлексия жасау үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамын        

12. Қажет жағдайда оқушыларға тиісті қолдау көрсетемін        

13. Сыныпты басқару стратегияларын қолданамын       

14. 

  

Әріптестеріммен бірлесе құрылған сабақ жоспарын жүзеге асырамын       

15.  Тәжірибені зерттеу барысында алынған нәтижелерді өзімнің және әріптестерімнің тәжірибесіне енгіземін        

  Бағалау 

1. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау негізінде оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингін өткіземін. 

  

      

2. Сабақтарда өзара және өзін-өзі бағалауды қолданамын       

3. Оқушылардың оқуы жақсаруы үшін формативті бағалаудың әр түрлі әдістерін қолданамын       

4. Оқудың жақсаруы үшін суммативті бағалаудың нәтижелерін қолданамын       

5. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін бағалау  құралдарын жасаймын 

  

      

6. Сабақ барысында оқу мақсаттарына жеткенін қадағалауды қамтамасыз етемін        

7.  Оқушылардың оқу жетістіктерін жоспарлауда әріптестеріме қолдау көрсетемін       

  Сапаны бағалау 

1. Әдістемелік материалдар мен оқу бағдарламаларын құрастырамын, жобаларға қатысамын       

2. Педагогикалық қоғамдастықта ынтымақтастық, бірлескен қарым-қатынас құрамын       

3. Оқушылардың қажеттіліктерін ескере отырып сабақтың арнасын оңай өзгерте аламын       

4. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білімім мен түсінігім жеткілікті       

5. Бір мезгілде бірнеше міндеттерді шеше аламын        



Сауалнама мен теңгерім дөңгелегі 

негізінде SWOT талдау жасаңыз 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

    

  

  

  

Мүмкіншілктер Қауіп-қатерлер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Төмендегі сұрақтарға  жауап іздеңіз 

• Сіздің кәсібіңіздегі мықты және әлсіз тұстарыңыз қандай? 

•  Алдыңғы оқу жылымен салыстырғанда оқыту стиліңізде өзгеріс бар 

ма? Не жақсарды?( нақты мысал келтіріңіз). 

• Нені өзгерткіңіз немесе жақсартқыңыз келеді? 

• Бүгінде кәсіби  даму үшін қажеттіліктеріңіз қандай?  

• Тәжірибеңізде қандай факторлар сіздің мақсатыңызға жетуге кері әсер 

етеді? 

•  Мектебіңіздің даму стратегиясында қандай басымдықтарға көңіл 

бөлінген? 

• Кәсіби деңгейіздегі негізгі қойылатын  талаптар қандай? 

 



Кәсіби даму мақсатыңызды кестеге 

жазыңыз 
Мақсат

ы 

Мәселе Шешім SMART Жаңа 

мақсат 

Нақты Өлшемді Қолжетімді Релевантт

ы 

Уақытпен 

шектелге

н 

  

  

  

  

  

  

  

  

                



Мысалды қарастырыңыз, өзіңіздің 

жазған мақсатыңызды бағалаңыз 

Мақсат 

қою   

  

                 

Деңгейлер  

Болжамды 

мақсат 

  

Мәсе

ле 

Шеші

м 

Specific 

Нақты 

  

Meas

urable 

Өлше

мді 

  

Achiev

able 

Қолже

тімді 

  

Relevan

t 

Релева

нтты 

  

Time-

Boun

d 

Уақыт

пен 

шекте

улі 

  

  

Түзетілген 

мақсат 

Стажер Белсенді оқыту 

тәсілдері 

арқылы 

оқушылардың 

пәнге деген 

мотивациясын 

(уәжін) арттыру 

  

  

  

Мәсе

ле 

бар, 

шешу 

жолда

ры 

жалп

ылам

а 

- 

  

Белсенді 

оқыту 

тәсілдері 

деген 

ұғым 

жалпыла

ма, 

нақтылау 

қажет 

+ + + + Сабақ 

барысында 

топтық 

әрекеттесуге 

түсу арқылы 

оқушыларды

ң пәнге деген 

мотивациясы

н (уәжін) 

арттыру 



Сіздің кәсіби мақсатыңыз:  


