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Сабақты зерттеудің әр кезеңінің 

сапасын қалай арттырамыз?



Теориялық негіздеме

«Сабақты зерттеуді өткізу

әдістері маңызды емес, оның

нәтижесінде алынатын оқуды

жақсарту жолдары туралы

білім, «қарым –қатынас

педагогикасы маңызды. Сол

арқылы бірлесіп оқу

мүмкіндігі артады,

әріптестерге оқуды қадағалап,

оқушылардың оқуы жайлы өз

пікірлерін ортаға салуға

мүмкіндік беріледі»

Ацущи Матаси

Жапония Халықаралық

ынтымақтастық агенттігінің

аға кеңесшісі

«Сабақты зерттеудің

жапондық моделінде

мектептің барлық

мұғалімдері сабақты

бақылауға қатысады. Басты

назар бақылау үдерісіне

шоғырланады. 

Т.Чичибу

Сабақты зерттеу

саласындағы жапондық

ғылыми қызметкер

«Жапондық мұғалімдердің

ойынша оқушылардың

әрекетін бақылау дағдысын

дамыту-сабақты зерттеудегі

ең маңызды құндылық

болып табылады»

Катрина Миллз

Америкалық зерттеуші



Ортақ тақырып

Нұсқаулық 

Бақылау

Қазақстандық мұғалімдерге Lesson study

үшінші типін пайдалануға ұсыныс бергім келеді...

барлық мұғалімдер зерттеу сабақтарын өткізеді, ...

өз әріптестерінің зерттеу сабақтарын бақылайды.

Сабақты бақылау барысында мұғалімдер жақсы тәжірибесімен

бөлісе алады және оқыту мен бақылаудағы өз дағдыларын

дамыта алады... Басты назар мұнда бақылау үдерісіне шоғырланады.



Зерттеу дизайны:

проблема:
мұғалімдердің бақылау тәжірибесінің аздығы

қолданыстағы бақылау құралдарының әлсіздігі

Деректер:

№262,277,31,3 

мектептер

12 зерттеу тобы

Зерттеу әдістері:

Сауалнама, сұхбат, 

бақылау

Зерттеу сұрағы:

Мұғалімдер

зерттеу

тәсілі ретінде

бақылауды қалай

жүргізеді? 

Зерттеу мақсаты: мұғалімдердің

бақылау дағдыларының деңгейін

анықтау



Зерттеу нысаны қалай 

анықталды?







Танымдық

Эмоциялық
Әлеуметтік

Деректерді талдау

12/3

Диалог болды ма? 

түсінбегенін сұрады 

ма? 

Қандай сұрақ болды

Тұйық,

батылдық жетіспеді

Қызығушылығы бар
көңіл-күйі көтеріңкі

Еркін

12/6

12/3

Топтық рөл, 

ынтымақтастықта 

жұмыс істеу, бір-

бірін үйрету



Оқушылар қалай оқиды? Олар қандай сұрақ қояды? 

Олар қалай ойланады? Оқу барысында баланың 

миында қандай ойлау әрекеттері жүреді? Оны қалай 

көруге болады?



Бақылау кезінде не маңызды?

• оқушылардың «миында» ішкі ойлау 

үдерісінің қалай жүріп жатқандығын 

түсіне алу

• ойлау үдерісінің көзге көрінетін 

дәлелдемелерін байқау

• білім алудың дәлелдерін көре алу

• бақылау шеберлігінің болуы



Бақылаудың түрлері

• Алдын ала бекітілген 

бақылау 

• Бекітілмеген бақылау

• Ашық бақылау

• Жасырын бақылау

• Қатысу арқылы бақылау

• Сырттай бақылау



А В С оқушылардан күтілетін нәтиже



Бақылау парақтарындағы нақтылау 

сұрақтары



Мұғалім жазбаларының сапасы



Оқушының білім алғандығының 

дәлелдемесі



Келесі қадамдар

Видео бақылау





Оқушы белсенділігін бақылау
Тошия Чичибу

Projector

1 1 1 1 3 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 1 1 4

3 3 5 4 1 1

5 4 2

1 1

1

1 4 1 2 frequency of expression 

4 2 1 frequency of showing hands



Сабақты зерттеу бойынша келесі 

қадамдар?




