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Сабақ 

керемет өтті!

Мен олай 

емес 

екенін 

білемін

Сындарлы емес кері байланыс



Сабақты зерттеу

маған не үшін керек?

Сабақты зерттеу 

менің тәжірибемді 

жақсартуға қалай 

көмектесе алады?

Ішкі мотивация



“Golden circle” by Simon Sinek “Start with the “Why””/ 

Саймона Синектың”Алтын сақинасы ” “Неліктен” 

дегеннен бастаңыз)

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Сурет сайттан алынған 
http://boscoanthony.com/th
e-golden-circle/

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://boscoanthony.com/the-golden-circle/




Сабақты зерттеу типтері

(Тошия Чичибу, Жапония білім беру саясаты 

Ұлттық институтының аға ғылыми қызметкері)

1. Фокус педагогикада
2. Фокус мұғалімдердің ынтымақтастығында
3. Фокус бақылау дағдыларында

Мектеп Сабақты зерттеу типін өзі таңдай алады



Catherine Lewis “Does Lesson Study Have a Future in 

the United States?”/Кэтрин Льюис “АҚШ тағы Сабақты 

зерттеудің болашағы бар ма?”

“What are the essential features of lesson study that must be honored when lesson study
is conducted in the US (and what are the non-essential features that can be
changed?)”/“АҚШ-та Сабақты зерттеуді өткізуде Жапония Сабақты зерттеуінің
қандай негізгі ерекшеліктерін ескеру керек? (қандай маңызды емес тұстарды
өзгертуге болады)”

1. “A shared long-term goal”/”Жалпы ұзақ мерзімді жоспар”

2. “Important lesson content”/”Сабақ мазмұнының маңыздылығы”

3. “Careful study of students”/”Оқушыларды тыңғылықты зерттеу”

4. “Live observation of lessons”/“шынайы” сабақты бақылау



Жеке кәсіби қажеттіліктерді анықтау

Бақылау дағдылары

Кәсіби 
тәжірибемен 
бөлісу

Әріптестермен 
ынтымақтастық

Жаңа 
педагогикалық 
техника, 
старатегияны игеру

Оқу 
үдерісін 
терең 
түсіну

Оқытатын пәнді 
білу

Тиімді 
жоспарлау 
дағдылары

Рефлексия 
дағдылары



Жеке кәсіби қажеттіліктерді анықтау



- Бақылау дағдыларын жақсарту 
- Кәсіби рефлексия дағдыларын жақсарту 
- Жаңа педагогикалық техника, стратегияларды 

игеру

1. Топ құрамы: әртүрлі педагогикалық 

тәжірибесі  бар мұғалімдер, әртүрлі пәннен 
сабақ беретіндер де болуы мүмкін; ең басты 
талап тәжірибе алмасу мен ынтымақтастық

2. Сабақты 

жоспарлау: жеке 
жоспарлаудан 

қарағанда бірлесе 
жоспарлау дұрыс

3. Сабақты бақылау: А, В, С оқушыларын 

бақылау, әр оқушыны бірден артық мұғалім 
бақылайды; күтілетін нәтиже бақылау 

формасына енгізілді

4. Оқушылармен сұқбаттасу, (міндетті кезең):  
тек бақыланған оқушылар ғана сұраққа жауап 

береді (осылай мұғалімдер өз 
қорытындыларын тексере алады) 

5.Сабақты 

талқылау: 
оқушылардың 
әрекеті мен 
қатар 
мұғалімнің де 
әрекеті 
талқыланады,
нәтижесі 
флипчартқа 
түсіріледі

6. Алдағы әрекет: келесі сабақ дәл сол 

сыныпта, тек басқа пән бойынша 
жоспарланады; бақылауға сол оқушылар 

алынады




