
Жаңартылған білім беру мазмұны мен үш тілдік
білім  беруге  көшудің  енгізілуін  бағалау
бой� ынша  консультацйялық қызметтер,  №
KZEMP/QCBS-06 келісім-шарт

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ТАНЫТУҒА СҰРАУ САЛУ 

ҚАЗАҚСТАН

«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 

КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

Тапсырманың атауы: Жаңартылған білім беру мазмұны мен үш тілдік білім беруге көшудің
енгізілуін бағалау бойынша консультациялық қызметтер, № KZEMP/QCBS-01 келісім-шарт.

Қазақстан Республйкасының Өкіметі мен Халықаралық қай� та құру және даму банкінің (бұдан әрі
– Дүнйежүзілік банк) бірлескен «Білім беруді жаңғырту» жобасы (бұдан әрі – Жоба) 2018 жылдан
2022  жылға  дей� інгі  кезеңде  жүзеге  асады.  Осы  жобаның  мақсаты  ауылдық  және  осал
мектептердегі  орта  білім  беру  жүй� есінің  сапасын  арттыру,  білім  берудегі  қолжетімділік  пен
тепе-теңдікті ұлғай� ту. Қазақстан Республйкасының білім және ғылым мйнйстірлігі (бұдан әрі –
Мйнйстірлік) атқарушы агенттік болып табылады. 

Мйнйстрлік ақшаның бір бөлігін жаңартылған білім беру мазмұнының енгізілуін бағалау және
үш тілдік білім беруге көшуді бағалау бой� ынша консультацйялық қызметтерге жұмсауды көздеп
отыр. 

Мақсаты:

Жаңартылған білім беру мазмұны мен үш тілдік білім беруге көшудің енгізілуін бағалау, және
білім беру жүй� есінің сапасын арттыру бой� ынша ұсыныс жасау. 

Тапсырманың күтілетін ұзақтығы: 

5 ай� .

Қызмет көлемі:

1-тапсырма. Жаңартылған білім беру мазмұны мен үш тілдік  білім беруге көшудің енгізілуін
бағалау бой� ынша стратегйя, әдіс-тәсіл және жұмыс жоспарын әзірлеу.

2-тапсырма. Жаңартылған білім беру мазмұнының енгізілуін бағалау.

3-тапсырма. Үш тілдік білім беруді және оның іске асырылуын бағалау.

4-тапсырма.  Бағалау  бой� ынша  сараптамалар  мен  қортындылар,  және  орта  білім  беру  жүй� есі
оқушыларының оқу жетістіктерін жақсарту бой� ынша ұсыныстар. 

Күтілетін нәтижелер:



Консультант келесі нәтйжелерді қамтамасыз етуге міндетті:

1. Норматйвтік-құқықтық актілер мен зерттеулер бой� ынша сараптамалық есеп;

2. Осы  Технйкалық  тапсырмаға  сәй� кес  консультацйялық  қызметтерді  көрсету  үшін
әзірленген стратегйя, әдіс-тәсіл мен жұмыс жоспары;

3. Консультацйялық қызметтердің түрлері бой� ынша уақыт кестесі; 

4. Бағалаудың нәтйжесі;

5. Бағалаудың нәтйжелері бой� ынша сараптама мен ұсыныстар;

6. Жаңартылған білім беру мазмұны мен үш тілдік білім беруге көшудің енгізілуін бағалау
бой� ынша аралық және қортынды есептер.

Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министірлігі  құзырлы  компанйяларды  осы
тапсырманы  орындау  үшін  қызығушылық  танытуға  шақырады.  Қызығушылығы  бар
компанйялар қызметті атқару үшін қажетті біліктілік туралы ақпаратты (брошюра, портфолйо,
жұмыс  тәжірйбесі  мен  осыған  ұқсас  тапсырмалардың  сйпаттамасы,  білікті  қызметкерлердің
болуы  және  т.б.)  қамтамасыз  етуі  керек.  Қысқа  тізімге  компанйяларды  іріктеуге  арналған
крйтерйй� лер:

Консультантқа (компанйяға) қой� ылатын талаптар: 

1. Білім саласындағы ұлттық реформаларды, білім беру саясаттарын, мұғалімдерді 
даярлауды тәуелсіз бағалау, оқу бағдарламаларын сараптау, монйторйнг пен бағалау 
бой� ынша расталған халықаралық тәжірйбесі кем дегенде 5 жыл болуы тйіс (портфолйо, 
келісім-шарттар мен орындалған жұмыстар актілерін қоса жіберу қажет);

2. Сенімді, анық және лай� ықты бағалау құралдарын әзірлеу және қолдану тәжірйбесі 
(көрсеткіштер әзірлеу, тестілерді өткізу, ақпараттарды жйнау, сараптау білімі мен 
тәжірйбесін қоса алғанда);

3. Үлкен, күрделі, ұзақ мерзімді жобаларды бағалаудың расталған тәжірйбесі. Дүнйежүзілік 
банктің жобаларында бұндай�  тәжірйбе болса басымдылық беріледі;

Қызығушылық танытқан компанйялар Дүниежүзілік банктің нұсқаулығы: Дүниежүзілік банктің
консультанттарды  іріктеу  және  жұмысқа  алу  (2011  жылдың  қаңтар  айы  және  оған
енгізілген  2014  жылдың  шілде  айындағы  өзгерістер)  атты нұсқаулығының  1.9.-шы
Дүниежүзілік банкінің мүдделер қайшылығы жөніндегі саясатын түсіндіретін тармағына
назар аударуы тйіс.

Біліктілікті арттыру мақсатында компанйялар өзара бірігуіне мүмкіндігі бар.  

Компанйялар  «Сапасы  мен  бағасына  негізделген  іріктеу»  атты  әдісті  қолданып  Дүниежүлік
банктің нұсқаулығы: Дүниежүлік банктің консультанттарды іріктеу және жұмысқа алу  (2011
жылдың  қаңтар  айы  және  оған  енгізілген  2014  жылдың  шілде  айындағы  өзгерістер)
тәртібіне сай�  іріктеледі. 

Барлық  қызығушылық  танытқан  компанйялар  уәкілетті  басшының  қолы  қой� ылған  pdf
форматындағы  ұсынысын  келесі  электронды  поштаға  m.kazybayev@eduproject.kz немесе
поштамен  төменде  көрсетілген  мекенжай� ға  2020  жылдың  7-ші  ақпанына  дейін  жеткізуі
қажет.

Назарға: Сұлтан Ж.И., Жобаның үйлестірушісі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

mailto:m.kazybayev@eduproject.kz


Қазастан Республикасы,  010000  Нұр-Сұлтан, Мәңгілік ел 10,  3-шы қабат,  304 офис, «Білім
беруді жаңғырту» жобасы.

Егер де сұрақтар туындаған жағдай� да Жобаны басқару жөніндегі топпен электронды пошта 
арқылы m.kazybayev@eduproject.kz немесе телефон арқылы +7 7172 645 794 хабарласуға болады.
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