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WALS CONFERENCE – EXETER, UK-2016 

LESSON STUDY: кәсіби оқу қоғамдастығындағы мұғалімдердің  

оқыту мен білім беруіндегі өзгерістер 

Конференцияға әлемнің 39 мемлекетінен 500-ден астам өкіл 

қатысты.  

Конференцияда баяндама оқуға шақырылғандар: профессор Киоми 

Акита (Токио, Жапония); білім беру профессоры Питер Дадли 

(Ұлыбритания); профессор Кэтрин Льюис (Калифорния, АҚШ) 

және профессор Энди Хагривз (Бостон, АҚШ) және басқалар. 
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Питер Дадли, 

Халықаралық  

Lesson Study 

ассоциациясының 

президенті, білім беру 

профессоры 

   

Кийоми Акита,  

Токио 

университетінің 

білім беру бөлімінің 

профессоры, 

Жапония 

 

     Хироюки Куно, 

білім беру және  даму 

бөлімінің  

профессоры, Нагойя 

университеті, Жапония 

 



 
LESSON STUDY  ӘДІСІНІҢ МАҚСАТЫ 

  

• МАҚСАТТАР МЕКТЕПКЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

 

• МЕКТЕПТІҢ ЖАЛПЫ МАҚСАТЫН НЕГІЗГЕ 

АЛУ ОҚУ ДАҒДЫЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 

• МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БАҚЫЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 



  ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ: 2016-2017 

-       Жас мұғалімдердің әдістемелік қажетттіліктерінің шешімі 

(білім берудің жалпы әдістемесі) + Тәлімгерлік 

-       Халықаралық бакалавриаттың талабы бойынша сабақ беру 

дағдыларын дамыту 

-       Оқушылардың жетістікке жетуіне қолайлы жағдай туғызу 

үшін сыныпты бақылау дағдысын дамыту 

   



 
КҤТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: 

 - Жас мұғалімдердің жоспарлау мен сабақ 
беруінің сапасын жетілдіру арқылы оқушылар 
мен мұғалімдердің жетістікке қол жеткізуіне 
жағдай жасау; 

 

- Тәлім алушы мұғалімдердің сабақта Lesson     
Study бақылау әдістерін қолданудың қажеттілігі 
туралы түсінігін қалыптастыру (жеке және 
ұжымда); 

 

- Жас мұғалімдердің зерттеу әлеуетін дамыту. 

. 

 



 ЖАҢА ҚҰРАММЕН КЕЗДЕСУДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
   Мақсат:  

1. Жас мұғалімдерге “Lesson Study” зерттеуі туралытаныстыру 

2. Жас мұғалімдерге көмек көрсету үшін алғашқы туындаған 

мәселелерді анықтау (миға шабуыл, топта жұмыс істеу) 

3.   Жас мұғалімдердің сабақтарына қатысу кестесін құру 



 
САБАҚҚА  ҚАТЫСУ: 

БАҚЫЛАНУШЫЛАР МЕН 

БАҚЫЛАУШЫЛАР 

 



ОРНАЛАСУ КАРТАСЫ ЖӘНЕ  

ТРАНСКРИПТ 



САБАҚҚА ҚАТЫСУ БОЙЫНША 

РЕФЛЕКСИЯ 



ҚАТЫСҚАН САБАҚТАРДАН КЕЙІНГІ 

ҚОРЫТЫНДЫ 
- Әр тәлім алушы мұғалімнің кәсіби даму мақсатын ескере отырып, жеке даму 

жоспарын құру; 

-   Бақылау жүргізу үшін сабаққа қатысу үлгісін әзірлеу; 

- Сынып оқушыларының арасынан олардың жұмысқа белсенді қатысуын 

арттыру және бақылау жасау үшін белсенділігі төмен оқушыларды таңдап алу; 

- Мұғалімдер үшін төмендегі тақырыптар бойынша сессия өткізу: сабақ 

кезеңдері мен топта жұмыс жүргізуді ұйымдастыру (уақытты басқару; 

топқа бөлу; топтың тәртібіне қойылатын талаптар); тапсырмаларды таңдауда 

дифференциацияны қолдану; оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту 

бойынша сабақ жоспарын жасау.  

 

  

 

 


