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21-ғасыр педагогикасы
дегеніміз не?
• 21-ғасыр педагогикасы студенттердің жұмыста, 

өмірде және азамат ретінде табысты болуына
қажет дағдылары мен білімдерін дамытуға
бағытталған.

• 21-ғасыр дағдыларын барлық пәнде, сондай-ақ
студенттік өмірде кездесетін барлық білім беру, 
мансаптық және азаматтық жағдайларда
қолдануға болады.



• Мектептер өзгергіш
әлемнің талаптарына
сай оқытудың жаңа
әдістерін енгізу керек.

• Мұғалімдер ақпаратты
берумен ғана
шектелмей, сонымен
қатар студенттерге
ақпаратты қалай
табуға, оны түсіндіруге
және қолдануға үйрету
керек.



21-ғасыр дағдылары

• Сыни тұрғыдан ойлау, мәселені шешу, дәлел келтіру

• Ғылыми-зерттеу дағдылары мен әдістері

• Шығармашылық, қызығушылық, қиял, инновация

• Тұрақтылық, өзін-өзі басқару, жоспарлау

• Ауызша және жазбаша қарым-қатынас, жұрт
алдында сөйлеу және презентация жасау, тыңдау

• Көшбасшылық, топтық жұмыс, ынтымақтастық

• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ), 
бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет-
сауаттылық, деректерді түсіндіру және талдау, 
бағдарламалау



Құзыретті мұғалімдер
• 21-ші ғасыр дағдыларын барлық мазмұн аумақтары бойынша

және құзыреттілікке негізделген оқыту көзқарасын
қалыптастыруда қолдану

• Технологияларды пайдалану, зерттеу және мәселеге
негізделген тәсілдерді біріктіретін инновациялық оқыту
әдістерін енгізу

• Студенттердің мықты жақтарына көңіл бөліңіз және оқытуды
жекелендіріңіз; оқуға ынталандырыңыз, тартыңыз, нұсқау
көрсетіңіз

• Әріптестеріңізбен бірлесе жұмыс істеп, білім алмасыңыз

• Мектеп қабырғасынан тыс қоғамдастық ресурстарының
бірігуін қолдаңыз



Білім берудегі өзгерістер

Білім беру саласындағы табысты өзгерістердің кілті - екі
стратегияның жиынтығы: мұғалімдерді дамыту және
мектептің дамуы.
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Финляндияда білім алу

https://www.youtube.com/watch?v=oZkPgsGLnP4

https://www.youtube.com/watch?v=oZkPgsGLnP4


Рақмет Сізге! Спасибо!



Әдебиеттер мен қосымша оқу
European Commission, Supporting Teacher Competence Development: Еуропалық комиссия, 
мұғалімдердің құзыреттілігін дамыту: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/school/doc/teachercomp_
en.pdf

Finnish National Agency for Education: Финляндия білім беру жөніндегі ұлттық агенттігі:
http://www.oph.fi/english

Fullan, M. (1996). Professional Culture and Educational Change. Кәсіби мәдениет және білім
берудегі өзгерістер. School Psychology Review, 25,4. 

Global Education Research and Development, Ғаламдық білім беруді зерттеу және дамыту, 
Häme University of Applied Sciences:
www.hamk.fi/globaleducationrd

Glossary of Education Reform: Білім беру реформасы сөздігі:
http://edglossary.org/about

Ministry of Education and Culture, Finland: Білім және мәдениет министрлігі, Финляндия:
http://minedu.fi/en/education-system

Universities of Applied Sciences in Finland: Финляндиядағы қолданбалы ғылымдар
университеттері:
http://www.arene.fi/en/universities-applied-sciences
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Қазақстан-фин білім беру және инновациялық тобы, KFEIG - төрт

фин білім беру орындарының консорциумы:

Хяме қолданбалы ғылымдар университеті (HАМК),

JAMK қолданбалы ғылымдар университеті,

Лахти қолданбалы ғылымдар университеті (LAMK) және

Тампере ересектерге арналған білім беру орталығы (TAKK)

KFEIG Консорциумы еңбек нарығының қажеттіліктеріне

сай мамандарды даярлау мен ғылыми зерттеулер

жүргізуге назар аударады. Консорциум бакалавриат пен

магистратура бағдарламаларын, ашық оқытуды, үздіксіз

білім беруді, құзыреттілікке негізделген кәсіптік орта білім

және кеңесшілік қызметтерді ұсынады.


