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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! 

Дайджесіміздің осы нөмірінде назарларыңызға білім беру экожүйесі 

саласындағы зерттеулер мен тәжірибелерге шолуды ұсынамыз.  

Білім беру ұйымының қоғамдағы рөлін және одан туындайтын 

мүмкіндіктерді түсіну олардың басшылары мен педагог мамандары үшін 

аса маңызды. Ол оқушылардың ата-аналарымен күнделікті өзара 

әрекеттесуі, сондай-ақ мектептің ЖАО, ҮЕҰ және басқа да ұйымдармен 

ынтымақтастығы үшін қажет.  

Осы шығарылымда әрқайсыңыз пайдалы ақпарат таба аласыз деп 

үміттенеміз! 

Ізгі ниетпен, 

ЗЕРТТЕУЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІ, 

НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ ДББҰ 
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ТОҚСАН САЙЫНҒЫ ДАЙДЖЕСТТІҢ ОСЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫНДА 

 

Білім беру экожүйелерінің даму тарихы және негізгі 

сипаттамалары 

4-бет 

Тәжірибедегі білім беру экожүйелері: әлемдегі үздік 

мысалдар 

9-бет 

Білім берудегі экожүйелік көшбасшылық 
13-бет 
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БІЛІМ БЕРУ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ 

СИПАТТАМАЛАРЫ  

Соңғы кездері «экожүйе» ұғымы табиғаттағы ағзалардың тіршілік 

әрекетін ұйымдастырудан бастап әлеуметтік институттар, бизнес, 

экономика және технологияның жұмысына дейінгі көптеген салаларда 

қолданылады.  

Global Education Futures бастамасының сарапшыларының 

(HundrEd зерттеу бөлімінің жетекшісі Джессика Спенсер-Кейс, 

Сколково Мәскеу басқару мектебінің профессоры Павел Лукша, 

Әлеуметтік инновациялар институтының деканы Джошуа Кубиста) 

айтуынша, біз адамзат тарихындағы ең серпінді кезеңдердің бірінен 

өтіп жатырмыз, сонымен қатар жаһандық өзгерістердің салдарын және 

белгілі бір үдерістердің қысымын көріп отырмыз. Қоғам экологиялық 

және биологиялық қауіп-қатерлер, сондай-ақ әлеуметтік 

құрылымның осалдығы туралы көбірек біле бастады.  

Біз жаһандық ақпараттық ағым мен әлеуметтік желіде «аса 

байланысты» болып, Интернетке тәуелді болдық. Цифрлық 

технологиялар саласындағы инновациялар еңбек нарығының бейнесін 

түбегейлі өзгертіп, әлемдік экономиканы өзгерте алады. «Қауіпі де, 

әлеуеті де жоғары технологиялар» (мысалы, генетикалық инженерия) 

шындыққа айналып, үлкен әлеует болумен қатар, дүниежүзілік 

ауқымды қауіп болып табылады. Демографиялық көрсеткіштер де 

өзгерді — қалалану, өмір сүру ұзақтығының артуы, бірқатар 

аймақтарда туу деңгейінің төмендеуі (Спенсер-Кейс, Лукша, Кубиста, 

2020).  

Соңғы жылдары әлемнің күрделілігі мен алдын-ала болжанбауын 

сипаттау үшін ағылшын тіліндегі VUCA қысқармасы қолданылады, бұл 

тұрақсыз (Volatile), көмескі (Uncertain), күрделі (Complex) және екіұшты 

(Ambiguous) әлемді білдіреді.  

Бүкіл әлемдегі білім жасөспірімдерге VUCA әлемінде жастардың 

салауатты және тұрақты өмір салтына сәйкес келетіндей жөн табу 

дағдыларын қалыптастырмайттыны белгілі болды. World Skills есебіне 

сәйкес жастардың (19 елдегі 15 000 жауап берушінің) тек 20%-ы ғана 
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өз білімін бағалайды (ЭЫДҰ, 2019). Сол сияқты, HundrEd жобасының 

«Әрбір бала өсіп-өну керек» зерттеуіне сәйкес жастардың 83%-ы 

өздерін қазіргі замандағы өмірге дайын деп санамайды (Warren & 

Spencer-Keyse, 2018).  

VUCA әлемінің жағымсыз мағынасын өзгерту үшін доктор Бронвен 

Рис (психотерапевт, Matrix College of Counselling and Psychotherapy) 

қысқарманың жағымды баламаларын ұсынып отыр. Оның пікірінше, біз 

VUCA ұғымының өзін сапалы өзгерте аламыз: 

 Тұрақсыздық (Volatility) Көзқарасқа (Vision), 

 Көмескілік (Uncertainty) Түсінікке (Understanding), 

 Күрделілік (Complexity) — Анықтыққа (Clarity), 

 Екіұштылық (Ambiguity) — Икемділікке (Agility) ауысады (Rees, 

2017). 

Спенсер-Кейс және т.б. (2020) айтуынша, мектептегі білім беру 

жүйесіндегі «екіұшты» мәселелерді шешу үшін жеке және пәнге 

бағдарланған білім беруден бірлескен біртұтас білім беруге 

көшу керек, өйткені пәннен тыс және «өмірлік» дағдылардың маңызы 

артып барады. Классикалық білім беру жүйесі стандартқа сәйкес білім 

мен дағдылардың оқыту модульдерінен «жиналатын» «Модульдік 

адамды» қалыптастырады. Өз кезегінде, инновациялық жүйе «Күрделі 

адамды» қалыптастырады – білім беру және пәнаралық дағдыларды 

дамыту траекториялары есебінен бірегей тұлға өседі.  

Орта білім беру аясында (онымен шектелмей) тұтас тұлғаны 

қалыптастыру тәсілдері туралы сұраққа ықтимал жауап ретінде 

сарапшылар білім алушыны білім беру экожүйесінің бөлігі ретінде 

қарастыруды ұсынады. 

«Білім беру экожүйесі» термині жақында ғана қолданыла 

бастады. Вирджиния политехникалық университетінің 2007 жылғы 

инновациялық стратегиясында «білім беру экожүйесі барлық 

мүдделі тараптардың (оқытушылар құрамы, студенттер, 

өнеркәсіп салалары, қауымдастықтар және осы санаттардың 

әрқайсысындағы жеке тұлғалар) активтері мен мүдделерінің 

жиынтығын қамтиды деп жазылған, оның мақсаты– барлығына 
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пайдалы синергетикалық нәтижелерге қол жеткізу» (Pearce & 

McCoy, 2007).  

2011 жылы Innovation Unit ұйымы CISCO компаниясымен бірлесіп 

«экожүйе» ұғымын ең алдымен «инновацияларды қолдау жүйесі» 

(оның ішінде әлеуметтік инновацияларды) ретінде қарастырып, «Білім 

беруге арналған инновациялық экожүйені дамыту» (Hannon, Patton, & 

Temperley, 2011) баяндамасын жариялады. Білім берудегі экожүйелік 

тәсіл әлі қалыптасып жатқандықтан, сонымен қатар тұжырымдаманың 

күрделілігіне байланысты қазіргі уақытта білім беру экожүйесінің 

бірыңғай анықтамасы жоқ. 

Білім беру экожүйелерін инновациялық, кәсіпкерлік және білім 

беру экожүйелік тәсілдерінің әр түрін біріктіру құралы ретінде 

қарастырған жөн (төмендегі суретті қараңыз, Спенсер-Кейс және т.б., 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет. Кәсіпкерлік, инновациялар және білім беру салаларындағы көпдеңгейлі 

экожүйелердің өзара байланысының мысалы (дереккөз: Спенсер-Кейс және т. б., 

2020) 
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Зерттеу Әзірлеу Эксперименттік 
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Масштабталатын 
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техникалық 

таланттарды 

ерте дамыту 

Жастар: 

алғашқы 

нақты 

жобалар 

Технологиялық 

дарындар мен 

кәсіпкерлер 
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Білім беру экожүйесінің сипаттамалары 

Спенсер-Кейс және т.б. (2020) ойынша көпжақтылық, 

шығармаластық және мақсаттылық білім беру экожүйесінің негізгі 

сипаттамалары болып табылады.  

Көпжақтылық шешім қабылдау барысында әртүрлі 

қатысушыларды белсенді тартуды көздейді. Осылайша, олар «бірінші 

желі ойыншылары» немесе білім беру үдерісінің тікелей қатысушылары 

(мектептер, университеттер) және «екінші желі ойыншылары» болып 

бөлінеді, олар қызметте ережелер мен шектеулерді белгілейді, бірақ 

оқушылармен тікелей қарым-қатынас жасамайды (менеджерлер, кәсіби 

қауымдастықтар, банктер, ата-аналар, БАҚ). Бұл жағдайда білім беру 

экожүйелерінің ерекшелігі – қоршаған ортаны тиімді және мақсатты 

құру және ресурстарға қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін қарым-

қатынастарды мақсатты орнату.  

Осыдан білім беру экожүйелерінің екінші сипаттамасы туындайды 

– шығармаластық мүмкіндігі, бұл білім беру үдерісін ұйымдастыруға 

және жүзеге асыруға қатысатын барлық адамдардың бірлескен 

жұмысын білдіреді. Бұл сипаттама экожүйенің орталықсыздығын 

көрсетеді және барлығына білім беру үдерісін барынша тиімді 

ұйымдастыру үшін тәжірибе, білім және идеялармен алмасу мүмкіндігін 

беріп, инклюзивтілік, әртүрлілік, тең мүмкіндіктер қағидаттарына 

негізделген.  

Соңғы сипаттама, экожүйенің мақсаттылығы барлық 

қатысушылардың жұмысын олардың бүкіл әрекеттері мен күш-жігерін 

оқуға бағытталатындай етіп ұйымдастыруды білдіреді. Экожүйе басқа 

да мақсаттарға жетуді білдіруі мүмкін: әлеуметтік және жалпы әл-

ауқат, жеке және ұжымдық өзгеру, өсу және даму, оқудан рахат алу 

немесе ұжымдық хабардарлықты арттыру. 
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ТӘЖІРИБЕДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІ: ӘЛЕМДЕГІ ҮЗДІК 

МЫСАЛДАР 

Экожүйелер білім беру саласында жаңа құбылыс болғанына 

қарамастан, әлемнің әртүрлі елдерінде осы тәсілді табысты жүзеге 

асырудың көптеген мысалдары бар. Осы бөлімде соларға ұқсас 

бірнеше мысал келтіріледі. 

«ДА» анимациялық студиясы – 2008 жылдан бері жұмыс 

істеп келе жатқан ресейлік қайырымдылық жобасы. Студия жұмысы 

қиын өмірлік жағдайға тап болған балалар мен ересектерді эмоциялық, 

шығармашылық тұрғыдан қолдауға және әлеуметтендіруге 

бағытталған». Жоба даму барысында қызмет түрлерін арттыуға бет 

бұрған пікірлестердің бейресми бірлестігі болып табылады. «Да» 

студиясының қызметі онкология ауруларымен ауыратын және 

ерекшеліктері бар балалармен мультфильмдер жасау жобасынан 

басталған болатын. Бастапқыда ол қайырымдылық жобасы болған, ал 

қазір ол әртүрлі тұрақтылық және қызметті ұйымдастыру нысандары 

бар жобалар жүйесі. 

Барлық жобалар әртүрлі қызмет форматтарын, оның ішінде 

инклюзивті йога, арт-терапия, ойын түрлері, қызметке кіріктіруді 

пайдалану арқылы инклюзивті тәсілдемені ұстанады. Соңғы кезеңде 

осы тақырып бойынша еріктілер мен басқа қауымдастықтарға арналған 

оқу материалдары пайда болды. Жүргізушілер өз жұмысында ұзақ 

уақыт бойы келесі технологиялық шешімдер мен онлайн форматтарды 

қолданады: ата-аналар мен мұғалімдер үшін балалармен бірге 

мультфильмдер шығаратын онлайн курстар. 

StriveTogether жобасы 2011 жылы Кентукки штатында (АҚШ) 

Цинциннати қаласының қоғам қайраткерлері ұйымымен құрылған. 

Содан бері 29 штат пен Колумбия округіндегі 70 жергілікті 

қауымдастықты қамтитын желіге айналды. Бұл жобаның басты 

мақсаты – балаларды біртұтас және жан-жақты дамыту, ол 

мектептердегі оқу бағдарламасымен шектелмейді. Қатысушылар 

балалардың барлық талап-тілектерін (тамақтану, денсаулық және 

әлеуметтік қажеттіліктерін) қанағаттандыруға тырысады және оларды 

балабақшадан кейін мектепке, мектептен кейін жоғары оқу орнына 
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түсуге дайындайды. Осы мақсатта StriveTogether балалардың «бесіктен 

мансапқа дейінгі» кезеңін қамтып, олардың даму траекториясын құру 

үшін бүкіл жергілікті қауымдастықты тартады. Бұл жобаның ерекшелігі 

– балалардың әртүрлі жобаларға қатысуы мен жетістіктері туралы 

деректерді жинау және талдау, бұл белгілі бір кезеңде (мысалы, 

репетиторлық немесе қосымша білім алу) оларға қажетті қызметті 

анықтауға мүмкіндік береді. Осы жұмыстың арқасында математикадан 

нәтижелер жақсарып, жоғары оқу орындарын бітірген түлектер мен 

балабақшаларға іріктеуден өткен балалар саны артты. 

Entrepreneurship360 жобасы аясында ЭЫДҰ мамандары оқу 

орындарында кәсіпкерлікті дамытуға және ілгерілетуге бағытталған 

еуропалық білім беру экожүйелеріне талдау жүргізді (Mueller және 

Toutain, 2015). Талдауда Еуропалық Одақ елдерінде әртүрлі білім беру 

деңгейлерінде білім беру экожүйелерін табысты жүзеге асырудың 

мысалдары келтірілген. 

ЭЫДҰ талдауындағы мысалдардың бірі – 2013-2014 жылдары ісе 

қосылған ETHAZI баск жобасы. Испаниядағы Баск еліндегі 5 жеке 

және мемлекеттік колледждің арасында Tknika ТжКБ саласындағы 

қолданбалы зерттеулер орталығы. Жобаға 100-ге жуық студент пен 25 

мұғалім тартылған. Жобаның мақсаты ТжКБ-да инновацияларды 

ілгерілету болып табылады, ал орталық идея міндеттерді шешуге 

негізделген коллаборативті оқыту болып табылады. Сонымен қатар 

ETHAZI мұғалімдердің кәсіби дамуына бірнеше бағыт бойынша ықпал 

етеді: жаңа технологияларды пайдалану, креативті әдістер, кейстерді 

талқылау, талдау және проблемалық оқыту. 

ETHAZI жобасы келесі сипаттамаларға байланысты білім беру 

экожүйесі болып табылады: 

 Оқу ортасын студенттердің қажеттіліктеріне белсенді бейімдеу. 

Жоба шеңберінде белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін, 

оның ішінде студенттер арасында белсенді ынтымақтастықты 

ынталандыру үшін. 

 «Интермодулярлық» – студенттер колледжде оқудың барлық 

кезеңдерінде нақты жұмыс жағдайларымен және өндірістік 

үдеріспен іс жүзінде танысатын оқу үдерісін әзірлеуді білдіреді. 
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 Сабақ кестесін құру, оқу кеңістігін ұйымдастыру, топтық және 

жеке жұмыстарды ұйымдастыру сияқты аспектілерде 

оқытушылар үшін дербестік. 

Entreprendre Pour Apprendre қауымдастығының «Mini-

enterprise» француз жобасы білім беру мекемелері мен 

кәсіпкерлерді ортақ мақсаттарға қол жеткізу үшін байланыстыруға 

тырысатын, мектептерге жергілікті қоғамдастықпен байланыс орнатуға 

мүмкіндік беретін білім беру экожүйесі. Бұл мақсатқа қол жеткізу 

«жасай отырып - үйрену» тәсілдемесін қолдану арқылы мүмкін, мұнда 

балалар тобы кәсіпкерлермен жұмыс істеп, өнімді сатуға және, 

мүмкіндігінше, толыққанды бизнес құруға тырысады. Балаларға өз 

өнімдерін мектеп жағдайында сынау ұсынылады. 

Білім беру экожүйелері балама оқу орындары ретінде 

ұйымдастырылуы мүмкін, олар жергілікті ортаға неғұрлым тығыз 

енгізілген және оқушыларға қоғамдастық өкілдерімен тікелей байланыс 

орнатуға мүмкіндік береді. Ұқсас тәсіл Нидерландыдағы Knowmads 

жобасында қолданылады. Бұл жоба оқу үшін өз кеңістігін құрғысы 

келген оқушыларды біріктірді. Жобаның алғашқы шығарылымында 

бұрынғы бастауыш мектеп ғимараты болған оқу орны анықталды. 

Әрбір кейінгі шығарылым кеңістік үшін жаңа дизайн жасауға міндетті, 

бұл оларды оқу кеңістігін жекелендіруге шақырады. Мұндай тәсілдеме 

жұмсалған ресурстар тұрғысынан қолжетімді болып келеді, сонымен 

бірге ол үдеріске қатысушыларды қоршаған ортаны қалыптастыруға 

белсенді қатысуға және жергілікті қауымдастықпен өзара әрекеттесуге 

шақырады. 

Экожүйелердің ұсынылған мысалдары бұл тәсіл білімнің кез-

келген деңгейінде жұмыс істей алатындығын және міндетті түрде 

ауқымды инвестицияларды қажет етпейтінін көрсетеді. Экожүйелерді 

білім беру ұйымдары да, жеке тұлғалар да ұйымдастыра алады. Олар 

кәсіби білім беруді, кәсіпкерлікті дамыту, оқу кеңістігін 

ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерін іздеу, инклюзивті білім беруді 

дамыту сияқты әртүрлі мақсаттарға қол жеткізуге қызмет ете алады. 
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БІЛІМ БЕРУ ЭКОЖҮЙЕСІНДЕГІ КӨШБАСШЫЛЫҚ 

Индустриялық білім беруден экожүйеге көшу, қаржыландыру 

және мүдделі тұлғаларды тарту сияқты жағдайлардың қажеттілігінен 

басқа, басқаруды түсінуде белгілі бір дүниетанымдық өзгерістерге 

әкеледі. Спенсер-Кейс және т. б. (2020) білім берудің екі түрі үшін 

көшбасшылықтың келесі сипаттамаларын анықтады: 

Индустриялық және экожүйелік көшбасшылық модельдерін қарама-
қарсы қою 

Индустриялық көшбасшылық Экожүйелік көшбасшылық 

Биліктің иерархиялық, 
жоғарыдан төмен құрылымы 
және ақпарат ағыны. Адамдар — 
мақсатқа жетудің құралы. Адамдар 
сызықтық, дәйекті құрылымға 
сүйенеді. Коммуникациялар 
ақпараттың нұсқауы және беруімен 
шектеледі. 

Көлденең/жалпақ желілер, ақпарат 
барлық бағытта таратылады. 
Адамдарды барлық жан-жақтылығымен, 
екіұштылығымен және тұтастығымен 
қабылдап, жеке де, ұжымда да бағалайды. 
Коммуникациялар белсенді және мұқият 
тыңдауға, сұрақтар мен сторителлингке 
негізделген. Нәтижесінде адамдар 
өздерінің осалдығын көрсетуге мүмкіндік 
алады. 

Нұсқаулар мен бақылауға 
негізделген өктем қатынастар. 
Бағыну айла-шарғы, қорқыту, 
«қамшылау және арбау» арқылы 
жүзеге асырылады. Мақсаты — 
бөлу және басқару. 

Адамдардың мүдделеріне қамқорлық 
жасау, биліктің икемді бөлінуі, ашық, 
шынайы қарым-қатынас. Көшбасшылар 
командамен ынтымақтасады, көбінесе 
фасилитаторлар ретінде әрекет етеді, 
командаға өзін-өзі жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді, білімдерімен бөлісіп, 
әзілмен қарым-қатынас орнатады. Мақсаты 
— өзара әрекеттесуді, эмпатия мен 
жанашырлықты көтермелейтін мәдениетті 
қалыптастыру. 

Рәсімдер ақпарат пен 
идеялардың еркін таралуына 
жол бермейтіндей етіп 
құрылған. Жеңімпаздар мен 
жеңілгендерге қатаң бөлу. Негізінен 
қысқа мерзімді мақсаттарға назар 
аудару. 

Өмір бойы білім беру қағидаттарына 
және қалпына келтіру циклдеріне 
негізделген рәсімдер. Ақпарат 
алмасуды және инновацияның 
шығармашылық іздеуін жеңілдетеді. Ұзақ 
мерзімді басымдықтарға сәйкес келетін 
тәжірибелер, тәуекелдер мен оқыту 
көтермеленеді. Кері байланыс тізбектері 
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қолданылады. 

Біртекті ұжым Әртүрлілік және инклюзивтілік 

Міндет — бәсекелестерді 
саладан шығару арқылы жеңу. 

Міндеті — келісілген ішкі және 
сыртқы мүдделер негізінде өзара іс-
қимылды жолға қою. Ортақ 
құндылықтармен байланысты адамдармен 
бірлескен жұмысты ұйымдастыру үшін 
жүйенің барлық тармақтарына назар 
аударылады. 

Мектеп басшыларының мектептердің жергілікті қауымдастықпен 

ынтымақтастығы арқылы білім беру экожүйелерін құрудағы рөлін 

зерттеу нәтижелері көрсеткендей (DiMartino, 2018), олар нақты 

мақсаты бар, мектеп мақсаттарымен байланысты, сонымен 

қатар оқушыларға, қызметкерлерге және қоғамға мүмкіндік 

беретін серіктестік орнатуды жөн көреді. Сонымен қатар, мектеп 

басшылары серіктестік қатынастарды қолдау үшін бұрыннан 

қалыптасқан құрылымдар мен байланыс арналарына сүйенеді. Бұл 

ретте, жергілікті қоғамдастықпен ынтымақтастықты орнату кезінде 

олар үшін стратегияның, жоспарлардың болуы және 

басымдықтарды белгілеу маңызды аспект болып табылады. 

Жергілікті қоғамдастықпен ынтымақтастықта білім беру 

ұйымының мазмұнды дамуын жоспарлау қабілетімен қатар, олардың 

басшылары басқарушылық міндеттерді де шешуге мәжбүр болады.  

Спенсер-Кейс және т.б. (2020) атап өткендей, білім беру 

экожүйесі кез-келген басқа күрделі ұйым секілді, өмірлік 

циклдің төрт нақтылы кезеңнен өтеді: пайда болу, өсу, жетілу, 

құлдырау. 

Пайда болу кезеңі негіз қалаушылардың шектеулі санымен, 

олардың арасындағы әлсіз байланыстармен, әлі күнге дейін 

қалыптаспаған көзқараспен және ынтымақтастықтың төмен деңгейімен 

сипатталады. Бұл кезеңде көшбасшылар экожүйені құру үдерісін 

бастауы қажет, негіз қалаушылар рөлін атқара алатын және 

экожүйенің барлық қатысушылары үшін ортақ мақсаттар қоя алатын 

мамандарды анықтап, тартуы керек.  
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Өсу және кеңею кезеңінде экожүйеге жаңа ойыншылар қосылып, 

бірлескен бастамалар мен жобалар көбірек пайда болады. Негізгі сын-

қатерлер - экожүйеге қатысушылар тұрғысынан сыни массаға қол 

жеткізу, жалпы құрылымдарды, үдерістер мен хаттамаларды әзірлеу, 

сондай-ақ қатысушылардың нақты жетістіктері мен бастамалары 

арқылы берілген бағытты қолдау болып келеді. 

Бір сәтте ресурстар мен қатысушылардың ағыны төмендеп, өсу 

қарқыны теңесіп, жүйе жетілу кезеңіне өтеді. Бұл кезеңдегі 

қатынастар анағұрлым тұрақты, ал басты міндет - динамикалық статус-

квоны сақтау болып келеді. Жетілу кезеңінің басталуымен 

көшбасшылар экожүйе ішіндегі біртұтастықты нығайтып, өзара 

байланыстардың сапасын жақсартуы, қалыптасқан үдерістерді 

оңтайландыру мен рационализациялаумен айналысуы және 

экожүйенің ішінде де, сыртында да тұрақты өсу үшін жаңа идеялар мен 

жобалардың ағынын ынталандыруы қажет. 

Сонымен, ерте ме, кеш пе, экожүйе сыртқы сын-қатерлерге 

(мысалы, жаңа білім беру технологияларының пайда болуы немесе 

экономика мен еңбек нарықтарындағы маңызды өзгерістер) немесе 

ішкі қарама-қайшылықтарға (мысалы, көшбасшылардың ауысуы) тап 

болады. Құлдырау басталып, бұл, өз кезегінде, экожүйенің 

жойылуына немесе оның мәнін толығымен қайта қарастыруға және 

одан әрі жаңадан пайда болуға әкеледі. Егер көшбасшы экожүйенің 

дамуындағы құлдырауды байқаса, онда ол жойылу белгілерін танып, 

өзгеру мүмкіндіктерін анықтауы керек. 

Осылайша, экожүйе көшбасшылары үшін негізгі сын-

тегеуріндердің бірі басқару және өзара іс-қимыл қағидаттарын 

үнемі қайта қарастыру, сондай-ақ жүйенің эволюциясы ретінде 

талап етілетін құзыреттер мен тәсілдемелерді дамыту қажеттілігі 

болып табылады. Жоғары деңгейдегі көшбасшылық жалпы білім беру 

экожүйесін сәтті дамытудың кілті болып табылады. 
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