
Lesson Study   - зерттеу нысандарының бірі.  

«Сабақты зерттеу» немесе «Сабақты зерделеу»  үдерісі

Мақсаты:  

Мұғалімдер оқытудың белгілі бір тәсілдерін қолдану

арқылы  сабақты зерттеуге қалыптасады



«Оқыту мен оқу үдерісін жақсарту мақсатында

Lesson study  тәсілін пайдалану»



1. ТОПТАРДЫ  ҚҰРУ

6. САБАҚТЫ ТАЛҚЫЛАУ

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ- тәжірибелік білімді

әріптестермен бөлісіп, оқушылардың маңызды білім алуына 

жағдай туады.

Сабақты зерттеу- тәжірибені жақсартудың демократиялық жолы. 

8. Коучингтер

4. ЖОСПАРЛАУ 2.ДЕРЕКТЕР ЖИНАУ 3. ЗЕРТТЕУ ТАҚЫРЫП?

5. ЗЕРТТЕУ САБАҚ

7.  КЕРІ БАЙЛАНЫС



Оқыту  тәжірибесіне тиімді енгізудің  жолы 

1. Проблеманы
анықтау

2. Aралықтағы зерттеу үшін
жасалатын әрекеттер

3. Проблеманың
шешімі

-Сауалнама
-Сұхбат
-Сандық, сапалық

деректер
- Зерттеу сұрақ

-Жоспарлау
-Сабаққа ену
-Бақылау
-Кері байланыс 
-Талқылау

Зерттеу сұрақтың 
нәтижесі, сапасы.
Келесі зерттеуге 

көшу



I. «Жапон тәжірибесіндегі сабақты 

зерттеу тәсілі»

Toshiya  CHICHIBU



Akatsuka- Dai 2  орта мектеп

«География  сабағы» -7 сынып   



«Жапон тілі сабағы»  -7 сынып 



INARIDAI   бастауыш мектеп

«Жапон тілі сабағы инклюзивті оқыту» қажеттіліктері 

ерекше балаларды оқыту -2,3,4 сынып



Сабақтан кейінгі  ТАЛҚЫЛАУ 

Сыртқы эксперт

Топ фасилитаторы



Токио мектептеріндегі балалар  жұмысы



Lesson Study сабақты зерттеу бағыты 

Педагогикалық  

пәндік 

жетілдіру

1-4 сыныптар

Оқушының оқуына 

негізделген 

5-11 сыныптар



1-4 сыныптар бойынша «Lesson Study» сабақты зерттеу топтарының жүргізілуі

Мақсаты: Оқушылардың оқуындағы кедергілерді   анықтап, бірлесе жоспарлау, бақылау, талдау дағдыларын

қалыптастыра отырып  пәндік  әдістемені жетілдіру. 

Зерттеу  топтары

1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып

2 топ 2 топ 2 топ 2 топ

10 мұғалім 12 мұғалім 11 мұғалім 12 мұғалім

Сынып деректерін жинақтау.

•Сынып деректерін 1-2 аптада жинақтайды, бірлесе жоспарлау барысында деректерді қолданады.

•Деректерді сауалнама, суретті сұрақтар, сұрақ-жауаптар,сұхбат т.б үлгіде алынады.

•Сандық, сапалық деректермен жұмыс жүргізеді.

1-апта - Мұғалімнің сабақты жоспарлауы;

- топтағы зерттеуші мұғалімдердің сыныппен танысу, деректер жинақтау;

2-апта - Сабақ жоспарын зерттеу тобындағы мұғалім дерге ұсыну;

3-апта - Сабақ жоспарын сыртқы сарапшыға ұсыну;

4-апта - Жоспарланған зерттеу сабағын жүргізу;

Зерттеу сабақтарын жоспарлау.

Зерттеу сабақтарын  бақылау. 

- Бақылау нысаны анықтап алды. 

- Бақылау парақтарын  алдын – ала зерттеу сабағының  сабақ жоспарына сәйкес даярлайды. 

Сабақтан кейінгі  талқылау. 

-Сабақтан кейінгі зерттеутобының ішіндегі талқылауды топ фасилитаторы басқарады. Зерттеу тобындағы  бақылаушы 

-мұғалімдер сол сабақтың барысы бойынша  ұсыныстарды  бере отырып,  сабақты талдады



2019-2020 оқу жылында  кездескен  кедергілер:

• Зерттеу топтарындағы мұғалімдердің кездесу уақыттарының сәйкес келмеуі;

• Деректермен  жұмыстың жүйелі жүргізілмеуі; 

• Зерттеу сабақтарына сабақ кестелердің дұрыс құрылу жағдайы.

Lesson Study- сабақты зерттеу әдістемесі бойынша 2020-2021 оқу жылына 

ұысыныс: 

• Зерттеу топтарының жұмысын нақтылау. 

• Жиналған деректерді  тиімді қолдану

• Шағын топтардың арасында  өзара тәжірибеме алмасу. 

1-4 сыныптар бойынша  «Lesson Study» сабақты зерттеудің жылдық  талдауы 



«Lesson study»  зерттеу сабақты 

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу сабағы 

оқушылардың 

оқуын бақылау Шағын 

топтың  

талдауы 
Үлкен топта 

фасилитатор 

ұсынысы

Сыртқы 

эксперт

қорытындысы

Зерттеу сабағынан кейінгі  ТАЛҚЫЛАУҒА қажетті ресурстар
- Сабақ  жоспары;

- Сабақты  бақылаушының пікірі, ұсынысы;

- Сабақты бақылау парақтары;

- Сабақтағы  жинақталған мәліметтер (фото, видео т.б.);

- Сабақ пен  зерттеу сұрағының байланысы



«Lesson study»  сыныптағы сабақты  зерттеу

Зерттеу 

оқушылардың 

оқуын бақылау Шағын 

топтың  

талдауы 
Үлкен топта 

фасилитатор 

ұсынысы

Сыртқы 

эксперт

қорытындысы

Зерттеуден кейінгі  ТАЛҚЫЛАУҒА қажетті ресурстар
- жоспарлау;

- бақылаушының пікірі, ұсынысы;

- бақылау парақтары;

- жинақталған мәліметтер (фото, видео т.б.);

- зерттеу сұрағының  оқушының дамуына бағытталуы



«Lesson study»   сабақтан  кейінгі талдау 

Шағын зерттеу 

топтарының талдауы

Сыртқы эксперт 

пікірі мен ұсынысы

Үлкен топта 

фасилитатор пікірі 
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“Сабақты зерттеу (Lesson study)  Қазақстан мектептерінің тәжірибесі”

І қалалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

18 мамыр 2018 жыл Педагогикалық шеберлік орталығы 

Г. А. Абдраманова

директор 

Г. ОңалбаеваН. Б. Досова
Валеева А. Имашева Г.

Бисенова С.
Ыбраева Д.

Г. Оңалбаева

Қалалық тамыз

секциясы  2019 ж.

LS  тәжірибесі  

Қалалық семинар

қараша 2019 ж.

Қалалық ғылыми 

LS конференция

маусым 2019 ж.  




