
SHARE: Action Research іс-әрекеттегі зерттеуі,  Lesson Study зерттеуі  жобасын жетілдіру 
Мақсаты: - Мұғалімдердің зерттеу дағдыларын жетілдіру; 
- Еріктілер тобының зерттеуге тартылуына жағдай жасау; 
- Нысанаға алынған сыныптарда зерттеу әрекеттерін жүйелі жүргізу; 
- Зерттеуші шағын топтардағы мұғалімдер үлесін арттыру. 
Іс-шаралар Басты мақсат Жауапты жүзеге 

асырушы 
Ресурсы  
(адами және 
материалдық) 

Мерзімі 
Қорытынды  
мониторинг 

Күтілетін нәтиже  

«Action Research» туралы 
түсінік беру           

Іс-әрекеттегі зерттеудің 
мақсат, міндеті және 
қадамдарымен таныстыру 

«Action Research»,              
Тренерлері   

 11.09.2021 «Action Research» өз тәжірибесіне 
енгізеді.           

Зерттеушіге қажетті әрекетті 
анықтауда «Арыстан 
Микаэль» фильмін көру.  

Зерттеушінің қасиеттері 
анықтау 

«Action Research»,              
Тренерлері   

«Арыстан 
Микаэль» фильм. 

15.09.2021 Зерттеуші қасиеттерін анықтап, 
тәжірибеде іске асыру. 

Фокусты анықтау / зерттеу 
сұрағы / Этика нормаларын 
сақтау. 

Тәжірибедегі кеделгілерін 
талдай отырып, зерттеу 
сұрағын нақтылау. 

«Action Research»,              
Тренерлері   

Былтырғы постер, 
рефлексивті 
жазбалар 

18.09.2021 Педагогтар зерттеу дағдыларын 
дамытады, тәжірибені жақсартады. 

Деректерді жинау / 
Деректерді өңдеу / 
Әдебиеттерді шолу 

Деректерді жинау,   өңдеу 
және кодтау. Әдебиеттерді 
зерделеу 

«Action Research»,              
Тренерлері   

Әлемдік әдебиеттер 
және мұғалімге 
арналған нұсқаулық 

22.09.2021 Тәжірибені жақсарту, ғылыми 
даму мен әлемдік тәжірибені 
зерделеу . 

Ескі дерекпен жаңа дерек 
(олқылықтар) 

Ескі дерекпен жаңа деректі 
(олқылықтар) саралау 

«Action Research»,              
Тренерлері   

Ескі дерек және 
кіріс бақылауы 

25.09.2021 Деректерді сұрыптау және 
олқылықтардың орнын толықтыру 

Жоспарлау / Бақылау Нысанадағы сынып 
оқушыларының  іс-әрекеттегі 
зерттеуін жүргізу үшін 
зерттеу сабақтарын бірлесіп 
жоспарлау 

«Action Research»,              
Тренерлері, фокус 
топ жетекшілері, пән 
мұғалімі   

Лектер, шағын 
топтар мен зерттеу 
топтары 

11-16.10.2021 Ерікті педагогтар зерттеу 
топтарына тартылады, 
оқушылармен іс-әрекеттегі 
зерттеуі жүзеге асады. 

Іс әрекет Фокус топтардағы сабақ 
жүргізу 

Пән мұғалімдері Лектер, шағын 
топтар мен зерттеу 
топтары 

25-29.10.2021 Ерікті педагогтар зерттеу 
топтарына тартылады, 
оқушылармен іс-әрекеттегі 
зерттеуі жүзеге асады. 

Бағалау Зерттеу топтары-шағын 
топтар-фасилитатор-сыртқы 
эксперт-қорытынды 

Фокус зерттеуші 
топтар 

Сабақты зерттеу 
парақтары, бақылау 
парақтары 
 

01-06.11.2021 Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
жоспарланады. 

«Action Research»,  «Lesson 
Study» іс-әрекеттегі 
зерттеуінің ІІ тізбегін 
жүргізу 
 

Әр лек бойынша бір уақытта 
тізбектелген «Action 
Research» 
«Lesson Study» 
сабақтарының жүргізілуі 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 

Әр лек бойынша 
зерттеу топтары, 
шағын топ 
жетекшілерінің  
жұмыс сапасын 

желтоқсан 
айының  
аралығы 

Педагогтар кедергілерді 
анықтайды, зерттеу дағдыларын 
дамытады, тәжірибелерін  
жетілдіреді  



 талдауы, 
кедергілерді 
анықтауы 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
сабағынан кейінгі талдау 

Зерттеу топтары-шағын 
топтар-фасилитатор-сыртқы 
эксперт-қорытынды 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 

Сабақты зерттеу 
парақтары, бақылау 
парақтары 
 

желтоқсан Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
жоспарланады. 

Зерттеу сабағында 
анықталған кедергілерге 
байланысты  
көшбасшылардың 
әдістемелік көмегін 
ұйымдастыру 

Тақырып аясында зерттеуші 
топтардың қажеттілігіне орай 
іс-шаралар  ұйымдастыру 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 
 

Зерттеуші топтар, 
бақылау, талдау 
парақтары 

желтоқсан Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
ұсынылып, келесі іс-әрекеттегі 
зерттеу жоспарланады. 

Педагогикалық идеялар 
аукционы 
Зерттеулерден тәжірибе 
тарату 

Лектер бойынша атқарылған 
шаралардың 
ұтымды,тәжірибелі 
тұстарынан көрме, тәжірибе 
алмасу 

Зерттеу топтары, 
шағын топтар мен 
лек жетекшілері 

Бірінші қабаттың 
фойесінде зерттеу 
тәжірибесі 
бойынша көрме 

 желтоқсан Іс-әрекеттегі зерттеу нәтижелері 
бойынша тәжірибе таратылып, 
екінші жарты жылдыққа 
жоспарланған сабақтарға    
нақтылық енгізіледі. 

 «Action Research»,  «Lesson 
Study» іс-әрекеттегі 
зерттеуінің ІІІ тізбегін 
жүргізу 
 
 

Әр лек бойынша бір уақытта 
тізбектелген  
Lesson Study сабақтарының 
жүргізілуі 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 

Әр лек бойынша 
зерттеу топтары, 
шағын топ 
жетекшілерінің  
жұмыс сапасын 
талдауы, кедергі-
лерді анықтауы 

қаңтар 
айының  
аралығы 

Педагогтар кедергілерді 
анықтайды, зерттеу дағдыларын 
дамытады, тәжірибелерін  
жетілдіреді  

Іс-әрекеттегі зерттеу 
сабағынан кейінгі талдау 

Зерттеу топтары-шағын 
топтар-фасилитатор-сыртқы 
эксперт-қорытынды 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 

Сабақты зерттеу 
парақтары, бақылау 
парақтары 
 

 ақпан Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
шаралары жоспарланады. 

Зерттеу сабағында 
анықталған кедергілерге 
байланысты  
көшбасшылардың 
әдістемелік көмегін 
ұйымдастыру 

Тақырып аясында зерттеуші 
топтардың қажеттілігіне орай 
іс-шаралар  ұйымдастыру 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 
 

Зерттеуші топтар, 
бақылау, талдау 
парақтары 

 қаңтар арасы Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
ұсынылып, келесі іс-әрекеттегі 
зерттеу жоспарланады. 

«Педагогикалық  идеялар 
фестивалі» 
байқауы 

Лектер бойынша зерттеу 
жұмыстарының байқауы 

ДБОЖО, Лек 
жетекшілері, шағын 
топ жетекшілері, 
зерттеуші топтар 

Зерттеуші топтар, 
бақылау, талдау 
парақтары 

қаңтар Лек бойынша ай барысында 
атқарылан іс-әрекеттегі зерттеу 
сабақтарынан байқау 
ұйымдастырлады. 

 «Action Research»,  «Lesson Әр лек бойынша бір уақытта Лек бойынша Әр лек б/ша зерттеу ақпан айының  Педагогтар кедергілерді 



Study» іс-әрекеттегі 
зерттеуінің ІV тізбегін 
жүргізу 
 
 

тізбектелген  
Lesson Study сабақтарының 
жүргізілуі 

зерттеуші топтар топтары, шағын топ 
жетекшілерінің  
жұмыс сапасын 
талдауы, кедергі-
лерді анықтауы 

аралығы анықтайды, зерттеу дағдыларын 
дамытады, тәжірибелерін  
жетілдіреді  

Іс-әрекеттегі зерттеу 
сабағынан кейінгі талдау 

Зерттеу топтары-шағын 
топтар-фасилитатор-сыртқы 
эксперт-қорытынды 

Лек бойынша 
зерттеуші топтар 

Сабақты зерттеу 
парақтары, бақылау 
парақтары 
 

ақпан Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
шаралары жоспарланады. 

Зерттеу сабағында 
анықталған кедергілерге 
бай/ты  көшбасшылар-дың 
әдістемелік көмегін 
ұйымдастыру 

Тақырып аясында зерттеуші 
топтардың қажеттілігіне орай 
іс-шаралар  ұйымдастыру 

Іс –әрекеттегі  
зерттеу  коуч 
мұғалімдер 

Зерттеуші топтар, 
бақылау, талдау 
парақтары 

наурыз 
аралығы 

Зерттеу сабағынан кейінгі талдау 
жүзеге асады, кедергілер 
анықталады, әдістемелік көмек 
ұсынылып, келесі іс-әрекеттегі 
зерттеу жоспарланады. 

«Идеялар маркетингі» 
авторлық бағдарлама, 
әдістемелік жинақ 
таныстырылымы 

Іс-әрекеттегі зерттеу 
нәтижелерінен  тәжірибені 
тарату бойынша жұмыстарды 
жетілдіру 

ДБОЖ орынбасары, 
Зерттеуші топтар 

Атқарылған 
зерттеулер 
бойынша озық 
тәжірибелерді 
тарату 

наурыз Жыл барысында атқарылған іс-
әрекеттегі зерттеу бойынша озық 
тәжірибелер таратылады.  

Сабақты зерттеуде   
 тәжірибе алмасу 

«Action Research», «Lesson 
Study» –педагогика пәндік 
жетілдіру, оқушының 
оқуын жақсарту 
бағытындағы  топ 
жетекшілерімен отырыс 
ұйымдастыру. Қалалық 
конференцияға   ұсыну 

зерттеуші топтар/оқу 
тобы 

Атқарылған 
жұмыстар бойынша 
бақылау, талдау 
құжаттары 

наурыз Сабақты зерттеуде  серіктес 
мектептермен 
 тәжірибе алмасу  шаралары 
ұйымдастырылады. Қалалық 
конференцияға ұсынылады. 

«Action Research», «Lesson 
Study» класте-рін 
жоспаралау. Сабақ-ты 
зерттеу тәжіри-бесін СМ-мен 
бірлесе атқару 

СМ-ге жетекшілік ету 
арқылы «Action Research», 
«Lesson Study» сабақты 
зерттеу-де тәжірибе алмасу 

Серіктес мектептер Серіктес 
мектептермен 
бірлескен жоспар 

қыркүйек-
мамыр 

Жоспарға сәйкес іс шаралар 
атқарылып, серіктес мектептермен 
зерттеулер,тренинг,коучинг, 
семинарлар өткізіледі 

Сабақты зерттеу  
нәтижесі  мен қорытындысы 

Жыл бойы атқарылған 
шаралардың қорытын-ды 
нәтижені талдау 

Тренерлер, зерттеуші 
топтар, оқу топтары 

Атқарылған 
жұмыстар, бақылау, 
талдау құжаттары 

мамыр Атқарылған шаралар бойынша  
мониторингі жасалып, келесі оқу 
жылына жоспарланады 

Серіктес мекетептермен 
«Action Research» «Lesson 
Study» жұмысын тәжірибеде 
алмасу 

Кластер бойынша серіктес 
мектептермен 
Lesson Study тәжірибесін 
жетілдіру 

Мектеп 
координаторы  
Серіктес 
мектептердің 
координаторлары 

Жоспар ай сайын 
 
 
 
 

Серіктес мектептер арасында 
тәжірибе алаңы орнайды, жоспар 
бойынша іс – шаралар 
атқарылады. 



 


