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Зерттеу тақырыбы:

«Lesson Study аясында мұғалімдердің
рефлексивті ойлауы мен зерттеу дағдыларын
дамыту»

Зерттеу мақсаты:

«Lesson Study» негізінде мұғалімдердің кәсіби
біліктілігін арттыру, педагогикалық жаңа тың
идеяларды насихаттау арқылы білім
алушылардың оқу сапасын көтеруге
бағытталған озық тәжірибелерін жинақтау.

Зерттеу нысаны:

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "Шейх Тәмим
бен Хамад Әл-Тәни атындағы №85 мектеп -
лицей" ШЖҚ МКК мұғалімдері

Зерттеу міндеттері:

• Қашықтан оқыту форматында және мектепте
өтетін сабақтардың сапасына бақылау
жүргізу (мониторинг);

• Сабақ үрдісінде тиімді қолданылатын
сапалы білім берудің әдіс-тәсілдерін
айқындау;

• Тәжірибелі мұғалімдердің іс- тәжірибелерін
жинақтап, тәжірибе алмасу және
басылымдар арқылы тарату.

Күтілетін нәтижелер:

• Мұғалімдердің білім беру үрдісінің сапасы
және кәсіби шеберлігі артады;

• Қашықтықтан оқытуда және мектепте
жүргізілетін сабақтарда қолданылатын
тиімді әдістер жинағы құрылады;

• Педагогикалық идеялар насихатталады және
таратылады;

• «Lesson Study» жобасы негізіндегі зерттеу
нәтижелерін білім беру мекемелерінің
басшылары мен ұстаздарына оқу үдерісін
түзету және жетілдіруге арналған ақпарат
және келер оқу жылын жобалау үшін
аналитикалық есеп ретінде қолданады.

Зерттеу түрі:

Іс-әрекеттегі зерттеу (Action Research)

Зерттеу өзектілігі: 2018 оқу жылында ашылған жаңа оқу орнында білікті ұстаздар қауымдастығын құру және дамыту. 



Нұр-Сұлтан қаласы
әкімдігінің «Білім беруді

жаңғырту орталығы» 
МКҚК

Мектеп директоры 

Оқушы Мұғалім Мұғалім Оқушы

Мектеп координаторы
Мектеп 

директорының 
орынбасарлары  

Мектеп тренерлері Жоба  модераторлары 

Зерттеу 
қоғамдастығы 



«Lesson Study» жобасына 
қатысушы мұғалімдер 
тізімі құрастырылды

«Lesson Study»
жобасының жаңа оқу 
жылындағы жоспары 

құрылды 

Бірінші кездесу –
мектепте семинар 

(оффлайн) – «Lesson 
Study» жобасы мектеп 

ұжымына 
таныстырылды

Бір пән және әртүрлі пән 
бойынша кіші топтар 

құрылды (4-5 
мұғалімдер) 

Әр топтың зерттеу 
тақырыбы мен 

мақсаттары 
айқындалды

Вебинарлар, семинарлар 
өткізілді – (әдебиеттерге 

шолу, зерттеу әдістері 
мен тәселдерін таңдау, 
ҚМЖ құру, бақылау 
парағы, постер құру 

т.с.с) 

Кіші топтардың 
жұмысын бақылау 

(тізбектелеген сабақтар 
топтамасын өткізуді 

жоспарлау)

Бірінші және екінші 
зерттеу циклы 

қашықтан және 
мектепте өтті 

Әр зерттеудің 
нәтижелерін талдау 

мақсатында кіші 
топтармен жеке кездесу 

жүргізілді 

Әр топтардың талдау 
нәтижелеріне баға беру 
(рефлексивті есеп және 

постер)

Мектепішілік постер 
сессия семинары \

конференция –
тәжірибемен алмасу 

(педагогикалық кеңес)

Келесі оқу жылының 
мектепішілік зерттеу 

тақырыбы мен 
мақсатын айқындау



Зерттеу жоспары 

1. Зерттеу ортасын ұйымдастыру;

2. Әр кіші топ зерттеулерін бақылау және бағыт беру;

3. Қажеттіліктерді анықтау, әдістемелік көмек көрсету;

4. Әр кіші топтың прогресіне мониторинг жасау;

5. Рефлексивті есептерді оқу және кері байланыс беру;

6. Тәжірибемен алмасуды ұйымдастыру;

Зерттеу 

жылдары 

Кіші 

топтар 

саны

Зерттеу 

сыныптары

Жекелеген топтар 

(бір пән мұғалімдері 

біріккен кіші 

топтар)

Аралас топтар 

(әртүрлі пән 

мұғалімдері 

біріккен кіші 

топтар)

Зерттеу нысаны

2020-2021 

оқу жылы 
17 2 - 9 11 6

Сабақ құрылымын 

зерттеу\ сәтті ҚМЖ 

үлгісі пайда болды

Сыныпты зерттеу \

оқушылардың оқу 

сапасы\жетістік 

деңгейін\дағдыларын бақылау

2021-2022 

оқу жылы

3 модуль 

(IB, БИС, 

СКТ)

20 топ 

1–9 

MYP 

(негізгі) - 7

PYP (басатауыш) – 7 

6

Сабақты жоспарлау, 

оқыту, бағалау 

дағдыларын дамыту 

Оқушылардың кіріктірілген 

білімдерін тереңдету және ATL 

дағдыларын дамыту   



Зерттеудің теориялық 
негіздемесі Рефлексивті ойлауы дамыған мұғалім бұрын жіберілген қателерді анықтап, түзету 

арқылы кемұмтылады, яғни педагогикалық мұратқа ұмтыла отырып, ол өз 

оқушыларына оң үлгі болады.  Неміс мұғалімі Э.Кенигтің

Шон теориясында (1983 ж.) үш негізгі конструкция: іс-әрекетке негізделген таным, 
іс-әрекетке негізделген рефлексия және іс - әрекет туралы рефлексия. 

Рефлексивті ойлаушы мұғалім - өз тәжірибесін ойлайтын, талдайтын және тексеретін 
кәсіби маман. Бұл мұқият тыңдаушы, ақылды бақылаушы, мұқият әңгімелесуші, 

тіпті «өз мамандығының мәңгілік оқушысы» (Дьюи, 1997)

И.Фихте және Г. Гегель рефлексиялық ойлаудың негізі зерттеу обьектісін бақылау 
емес, түрленуші белсенділік, яғни мәселені шешу үшін әрекеттен бастау қажеттігін 

баяндайды. 

Неміс зерттеушісі И. Габермас рефлексияляқ ойлауы жеке тұлғаның өзін-өзі 
оқытуымен, яғни мұғалімнің коммуникативтік, құралдық және кәсіби әрекеттері

арқылы анықталады.

Г. И. Мюллер ойлаудың барлық түрін толық дамыту үшін теориялық білімнен гөрі 
мұғалімнің мектептегі практикалық тәжірибесі маңызды.



Зерттеудің 
теориялық 
негіздемесі 



Зерттеу әдістері 
27.02.2021. Вебинар. “Lesson Study” 

жобасын жүзеге асыру сапасы 
арттырудың тиімді жолдары (CLIL

стратегия, тайм-менеджмент, 
белсенді оқыту әдістері).

05.03.2021. Семинар. Мектептегі
педагогикалық тәжірибеге «Lesson 
Study» жобасын енгізу (қашықтан
оқыту жағдайдағы интерактивті

әдістер (АКТ), критериалды бағалау, 
сабақты бақылау түрлері, қорытынды 

деректерге талдау жүргізу және 
нәтижелерді жинақтау).

28.05.2021. Вебинар «Бастау»  
желілік мектептер қоғамдастығы

«Lesson study тәсілі –біздің 
тәжірибемізде» қалалық семинар.  

11.09.2021. Конференция. 2020-2021 
оқу жылынның зерттеу нәтижелерін 

ұсыну, тәжірибемен алмасу. 

31.10. 2021. Сынақ сабағы. “Lesson 
Study” жобасы аясында тәжірибелік

сабақ өткізілді. 

01.04. 2022. Семинар. 
Рефлекситві есеп негізінде

ғылыми мақала жазу
ерекшелігі.  Мектеп

магистарлері. 

26.02.2022. Семинар. 
Тәжірибедегі IB сабақ. 

Халықаралық бағдарламасы
негізінде. Нұр – Сұлтан 

қаласының Халықаралық 
мектебі ұстаздарының 

тәжірибесінен. 



Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін дамытуға арналған мектепішілік «Lesson Study» жобасының жүзеге асу көрсеткіші

№ ЖОБА КӨРСЕТКІШТЕРІ
2019–2020 оқу жылы 2020–2021 оқу жылы 2021–2022 оқу жылы 

Барлығы Үлесі Барлығы Үлесі Барлығы Үлесі 

1 Жобаны жүзеге асырушы модераторлар саны 1 3% 4 5.5%

2 Жобаны жүзеге асырушы көзбасшылар саны 4 3.5%

3 Жобаны жүзеге асырушы модераторлар саны 20 17.4%

4 Жобаны жүзеге асырушы магистрлер саны 20 17.4%

5 38.3%

6 Жобаға қатысушы мұғалімдер саны 33 24% 74 54% 115 76%

7 І,ІІ,ІІІ деңгейлі мұғалімдер саны 20 15% 23 17% 23 17%

8 Зерттеу топтарының жиынтығы 8 23% 17 50% 20 60%

9 Зерттеу сыныптары 3-8 54% 2-9 72% 2-9 83%

10 Зерттеу тәжірибесінің саны 1 2 2

11 Үлгілі ҚМЖ саны 32 24% 70 51% 80 59%

12 Кіші топтар отырысы \ Бірлескен жоспарлау 32 24% 136 98% 160 85%

13 Сабақты бақылау \ Кері байланыс 32 24% 136 98% 160 85%

14
Оқушылардың үні \ Оқушылармен оқытушы арасындағы 

байланыс (АВС)
96 14% 204 29%

480

17%

15 Жоба мүшелеріне арналған апталық кездесу 18 50% 20 55% 25 73%

16 Мектепішілік семинарлар жиынтығы 3 2 4

17 Мектепішілік вебинарлар жиынытығы - 1 2

18 Конференцияларға қатысым - 2 2

19 Қала мектептерімен байланыс - - 2

20
Жоба нәтижелерінің дәлелдеме ретіндегі есептер саны 

(рефлексивті есеп, постер және бейнебаян)
8 23% 17 50%

19 55%

21 Жоба деңгейі мектепішілік
мектепішілік\

қалалық

мектепішілік\

қалалық

22 Зерттеу жүргізілді мектепте қашықтан мектепте



Жобаға 

қатысушы 

мұғалімдер 

саны 

Зерттеу 

топтарыны

ң 

жиынтығы 

Зерттеу 

тәжірибесін

ің саны 

Зерттеу 

ҚМЖ саны 

Бірлескен 

жоспарлау 

Сабақты 

бақылау 

Оқушы үні 

\

оқушыларм

ен 

байланыс 

Жоба 

аясына 

кездесулер 

саны 

Семинар\Ве

бинар саны 

Рефлексивті 

есептер 

(постер, 

бейнебаян)

2019-2020 оқу жылы 33 8 1 32 32 32 96 18 3 8

2020-2021 оқу жылы 74 17 2 70 136 136 204 20 5 17

2021-2022 оқу жылы 115 20 2 80 160 160 480 25 10 20
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Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін дамытуға арналған мектепішілік «Lesson Study» 

жобасының жүзеге асу көрсеткіші

2019-2020 оқу жылы

2020-2021 оқу жылы 

2021-2022 оқу жылы 



Мұғалімдердің жетістіктері 
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Оқушылардың сабақ барысындағы белсенділігі

Оқушылардың білім сапасы мен үлгерімі 

Сабаққа берілген уақыттың жетіспеушілігі 

Оқушылардан кері байланыс 

Дарынды және талантты оқушылармен жұмыс 

Оқушылардың сабақ үдерісі кезіндегі психологиялық -

эмоционалдық жағдайын анықтау 

Дифференциация / Саралап оқыту 

Сабақта коллобарация құру / жұптық/ топтық жұмыс 

ұйымдастыру 

Зерттеу нәтижелерін баспада жариялау 

Тезис/ абстракт/ статья жазу / ғылыми шығарылым

IB бағдарламасының сабақ модельдерінің жүзеге асырылуы 

Жобаны жүзеге асыруда туындаған қиындықтар Қорытынды



100%

60%

70%

70%

70%

60%

40%

70%

85%

80%

50%

60%

90%

70%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Педагогикалық зерттеу мәселелерін анықтау

Бірлесе отырып сабақ жоспар құру 

Топта жұмыс жасау

Өз іс-әрекеттерін талдау/бағалау

"Оқушы үнін" тыңдай білу / психологиялық -эмоционалдық ахуал

Сабақты бақылау

"Сыни дос" рөлі

Белсенді оқыту формалары

АКТ дағдылары 

Зерттеу дағдылары 

Тайм-менеджмент

Критериалды бағалау 

Қашықтан оқыту форматына бейімделу 

Тәжірибелерімен бөлісу 

Рефлексивті есеп / постер құру / баяндау 

Педагогтардың кәсіби біліктілігіне оң әсері
Қорытынды


