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Мұғалімдер сауалнамасынан: 
мектептерде Lesson Study енгізу кезінде мұғалімдер қандай қиындықтарға тап 

болады және мектеп басшылары оларды қалай қолдайды



Мектеп басшылары
Lesson Study процесін

қаншалықты
қолдайтынын

анықтау

Lesson Study барысында
мұғалімдерге жақсы
қолдау көрсету үшін 

мектеп директорлары
қандай дағдыларды

қолданады? 



Шағын жинақты мектептер мен жалпы орта мектептері (ауылдық)

2017 жыл

1 қадам. Мектеп директорларымен әңгімелесуден алынған сапалы деректер
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

№1 ШЖМ мектепте 1-зерттеу тобы

«Қазақ тілін үйрену барысында қарым-қатынас

дағдыларын қалай дамытуға болады?» 

Пәні: Қазақ тілі

Топ жетекшісі: Ибраева Алмагуль

Султангалиевна, 3 «В» сынып

Гагарин атындағы №2 ОМ 4-зерттеу тобы

«9 сынып математика сабақтарында

оқушылардың теореманы дәлелдеу

дағдыларына сұрақтарды қою қалай әсер

етедіи?»

Пәні: Математика

Топ жетекшісі: Байжанова Гульзия

Нарымбетовна,  9 «С» сынып

Федоров №2 ОМ 6-зерттеу тобы

«Әдебиеттік оқу 3-сынып оқушыларының

сұрақтар қою деңгейіне қалай әсер етеді?»

Пәні: литература

Топ жетекшісі: Баспенко Наталья Ивановна,  3 

«Б» сынып 

№2 ШЖМ мектепте 2-зерттеу тобы

«5-сыныпта математиканы оқуда

оқушылардың есептеу қабілеттерін

дамытуға қалай және не әсер етеді?»

Пәні: математика

Топ жетекшісі: : Аюпбергенова Аяулым

Искандеровна, 5 «А» сынып   

Красносельская №2 ОМ 5-зерттеу тобы

«6-сыныпта математиканы оқу кезінде

ережелерді жаттау, математикалық қорытынды

тұжырымдау дағдыларын қалай дамытуға

болады?» 

Пәні: Математика 

Топ жетекшісі: Титова Фаина Александровна,  6 

«А» сынып№3 ШЖМ мектепте 3-зерттеу тобы

«Визуализация биология сабақтарында 8-

сыныптағы күрделі тақырыптарды оқуға қалай

әсер етеді?»

Пәні: Биология 

Топ жетекшісі: Қаязова Гульбарам Казиевна, 8 

«А» сынып

2 қадам. Бақылау үшін зерттеу топтарын құру

Гипперссылки/Жанакорган.pptx
Гипперссылки/СМИ.pptx


«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

3 қадам. Сауалнама нәтижелері
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4 қадам. Бақылауды жүргізу



«На страницах 

СМИ»

Бақылау үдерісі
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Шағын жинақты мектептер мен жалпы орта 
мектептері (ауылдық)

2017 жыл

5 қадам. 2017- 2019 жж мониторинг нәтижелері

Шағын жинақты мектептер мен жалпы орта 
мектептері (ауылдық)

2019 жыл
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36 %

2019 жылы мұғалімдермен жүргізген сұхбат нәтижесі…

• Мұғалімдер сабақта көптеген әдіс-тәсілдер, 
әдістер мен оқыту стратегияларын қолдану керек 
екенін түсінеді.38%

• Мұғалімдер сабақ барысында қателіктер жіберуге 
болатындығын түсінеді, сонымен бірге Lesson 
Study-де оларды түзетеді деп санайды45%

• Мұғалімдер «керемет» мұғалім бола 
алатындығына және педагогикалық шеберліктерін
арттыра алатындығына сенеді және түсінеді56%



«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Сұхбат транскриптілерінен үзінділер

«Мен сабақты бақылағанда, кейбір оқушылардың тапсырманы орындай алмайтынын, сұраққа

жауап бере алмайтындығын, тұжырымдай алмайтындығын, жаза алмайтынын немесе басқа

бір нәрсені көргенде, мен қайтадан осы сыныпқа мұғалімдерімді бақылап, Lesson Study тобына

көмектескім келеді.»

«Сабақты бақылау өте пайдалы, сондықтан мұғалімдер оқушыларға сабақ беру туралы

әрқашан ойлана бермейтінін немесе әрдайым қажетті әдіс-тәсілдерді таңдамайтынын

көреді. Менің мақсатым - оларға кейінірек сабақ жоспарына түзетулер енгізу үшін сындарлы

пікірлер беру ».

«... біреуі оқытады, басқалары бақылайды. ... егер олар сабақтан кейн жақсы талқылау

жүргізбей жатса, мен она жетілдіруге тырысамын, қателіктерін түзетуге көмек беремін»

«Lesson Study-ден кейін мен мұғалімдерімнің мектептегі жұмысы ұнай бастағанын байқадым.

Процесс күрделі болса да, мен мұғалімдерімнің сабақ беруді жетілдіруге шынымен сенетініне

көзім жетті».

« Мен ұстаздарымның өз жұмыстарын жақсы көретінін байқадым, бірақ барлығы өз

топтарында көшбасшы бола алмайды, жауапкершілікті сезініп, топ құруды ұнатпайды »
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«На страницах 

СМИ»

Мектеп мұғалімдерінің кері байланысынан үзінділер

«...Кейбір мұғалімдерде 

бақылау дағдылары 

жетіспейді, олар көбінесе 

мұғалімдерді бақылайды, 

нақты деректер бере алмай 

зерттеуді қиындатады»

«... Ең біріншіден, мектеп әкімшілігі 

сабақты зерттеу қажеттілігін 

түсінуі керек. Кейде мектеп 

әкімшілігі ескертпестен

сабаққа қатысып, мұғалімнің 

кемшіліктерін тізбектейді. Менің 

ойымша, барлық ашық сабақтар 

зерттеу сабақтары

форматында жүргізілсе, мектеп  

және мұғалімдер үшін тиімдірек 

болар еді», 

«Көп уақыт қажет етеді. Біз оған 

жеке бос уақытымызды жұмсауға 

тура келеді. 

Зерттеу тобының отырысы кейде 

бір емес, екі-үш сағатқа созылады»

«... Мектеп басшысы маған 

тапсырма бермесе, 

өздігімнен Сабақты зерттеуді 

жүргізбеймін»
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Lesson Study-де мұғалімдерге жақсы қолдау көрсету үшін 
мектеп директорларының қалыптасқан дағдылары

Мұғалімдер сияқты мен Lesson Study тобы ұсынған жаңа әдіс-
тәсілдерді қолданамын.

Менің мақсатым - мұғалімдерге сабақ жоспарын түзете алатындай 
сыни кері байланыс беру.

Мен мұғалімдердің сабақтарына қатысып бақылау жасаймын  және 
Lesson Study-дің мәселелерін шешуге көмектесемін 

Мен мұғалімдер сабақ беруді жетілдіре алады деп сенемін

Мен мұғалімдерге қателіктерін түзетуге көмектесуге әрқашан 
дайынмын.
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«Новые начинания. 

Новые идеи. 

Новые шаги» 

областной форум

«На страницах 

СМИ»

Қорытынды

• саналы түрде құрылған сабақ
«бағалау» мен «оқу үшін» көпір
бола алады.

• мектеп директорлары
оқушыларға оқуды жекелендіру
туралы идеялары бар

• мектеп директорлары сабақты
жоспарлауды, оқытуды, сабақ
өткізуді және бірлесіп бақылау
керектігін түсінеді, олар
оқушылардың оқуына баса назар
аударады.

• мектеп директорлары
оқытудың тиімді әдіс-
тәсілдерін бірлесіп
жоспарлауға көмектесу
үшін өз нәтижелерін
қалай пайдалану
керектігін нақты
түсінеді
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Назарларыңызға рахмет!


