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Оқу сапасын калай бағалау? 

Білімді қалай тез және тиімді бағалау? 

Оқыту қаншалықты тиімді өтіп жатыр?  

Өзін-өзі бағалау мен бағалау процесін қалай 
түрлендіруге болады? 

Дифференциация принциптерін қалай жүзеге 
асыру?  

Зерттеу проблемасы:  
ЖДД 8-10 сыныптарында информатика 

сабақтарында 2 топ дағдыларын 
бағалау үшін онлайн құралдарының 

мүмкіндіктерін анықтау 

 
Қайшылықтар: 

- ІСБ–да жоғары деңгей дағдыларын тексеруден көрі, 8-10 
сыныптарда информатика бойынша ИББ 2 топ дағдылар 

арқылы тексерілген оқыту мақсаттарының пайызы 18-25% 
төмен.  

-Оқыту процесінде дивергенттік, креативтік ойлауға арналған 
тапсырмалардың төменгі пайызы. 



•Сұрақтың 
теориясын зерттеу 
•2 (ЖДД) тобының 
дағдылары арқылы 
тексерілетін 8-10 
сыныптарда 
информатика 
сабағында ИОБ-да 
оқыту мақсаттарын 
талдау 

 
 

1 кезең  
 

• 8 -10 сыныптарда 
информатика 
мұғалімдер 

қоладанатын, ЖДД 
бағалайтын 
«танымал» 

әдістерді анықтау 

 

 

 

 

•   
 

2 кезең 
 

• Онлайн 
құралдар 

арқылы ЖДД 
бағалауының 
тәжірибеде 

апробациясын 
жасау 

3 кезең 

• Жоғары деңгей 
дағдыларын 
бағалау үшін 

онлайн 
құралдардың 

тиімді 
қолдануының 

қорытындысын 
шығару 

4 кезең 

Зерттеу объектісі: бағалау процесін өткізу үшін, информатика сабағында 
қолданылатын, онлайн құралдар  

Күткен нәтижесі:  
1) 2 топ дағдыларының тапсырмасын орындау үстінде ІСБ-ды 
орындаудын сапа деңгейі арта түседі; 
2) Оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығы өседі; 
3) Оқушылардың ИКТ құзіреттіліктері жоғарлайды. 



1 кезең 

Сұрақтың теориясын зерттеу 

«Жоғары» деңгейдегі ойлау, 

дегенді қалай  түсінеміз? 

Бағалауда қандай веб-

құралдарды қолдануға 

болады? 

Жоғары деңгейдегі ойлау (ЖД) 

(Higher Order Thinking Skills)  

Оқушылар ақпаратты синтездеп 

талдайтын, логикалық тұрғыда 

қорытынды шығаратын, дәлелді құрай 

алатын, фактілерді өнімдейтін, 

зерттеу нәтижесін сауатты түрде 

ұсына алатын ойлау әрекетінің стилі. 

1  Курс «Элементы» Intel  Teach «Методы 

сотрудничества в школе в 21 веке».  

2. Критериальное оценивание учебных 

достижений учащихся, Методические 

рекомендации для учителя, Предмет 

«Информатика», 2015-2016 учебный год 

(8,9,10,12 класс). 

3. Дайана Халпер,  Психология критического 

мышления. 

4. Равен Дж. Педагогическое тестирование: 

проблемы, заблуждения, перспективы 

ISBN: 5-89353-044-6 

 



Кесте 1 

Кесте 2 

Кесте 3 

2 кезең  

8-10 сынып аралығында 

информатикадан ішкі 

суммативті бағалауында ЖДД 

арқылы тексерілген оқыту 

мақсатының анализы  

(кесте 1). 



Бағалау процесінде жоғары деңгей дағдыларын тексеруге арналған 

тапсырмаларды көбейту жөнінде өзгерістер енгізу. Бұл мәселені 

шешудің бір жолын онлайн бағалау құралдарында деп көреміз, 

өйткені дәстүрлі әдістерден көре (қағаз) бұл әдіс өзекті, мобилді, 

рефлексия жасауға мүмкіндік береді. 

Оқыту процесінде қолданылатын формативті 

 бағалаудың тапсырмасының анализы

Жауабы бар тест тапсырмаларының немесе төменгі деңгей 
дағдыларына арналған тапсырмалардың көптігі   

Төменгі деңгей дағдыларын тексеру (білім мен түсінушілік) үшін 
learningapps.com тапсырмаларының көптігі 

Шығармашылыққа, дивергенттік ойлауға, креативтілікке берілген 
тапсырмалардың төмен пайызы; 

Еdmodo.com – да QUIZ тесттерді  қолдану мүмкіндігі, бірақ тест 
сұрақтары төменгі деңгей дағдыларына  ұштасқан 



Жоғары деңгей дағдысы: Анализ  

Веб-инструменты: Google docs 

 

  
 
 
Жағымды жақтары: 
  онлайн режимінде бағалауды жүргізу мүмкіндігі;  
 мұғалім ғана ашып көре алады,  конфиденциалдық сақталынады; 
 оқушылар онлайн құжаттарын бірігіп жасап бір –бірімен алмасып бөлісу мүмкін ; 
 оқушылардың жұмыс портфолиосының архивы жасалынады және ұзақ уақытқа 

сақталынады.  
Оқыту мақсаты:  кестеде берілген функцияның  сызбасын құру, диаграммаларды 
құру; 
 
 
  
Определить рейтинг 10 самых 

 популярных паролей и построить 

 сравнительную диаграмму.  

Создать диаграмму в google-

таблице и ссылку сохранить. 

Задание 



Жоғары деңгей дағдысы: Синтез 

Веб-құралдар: Mindmeister, Bubbl.us, popplet.com 

 

 

Тапсырма  

«Әлеуметтік желінің топтамасы» картасын құрастыру. Желінің түрлерін, 

топтамалардың деңгейлеріңнтүспен  белгілеу. 

 



 

 

Онлайн ресурс   XMIND Pro http://www.xmind.net/download/win/ 

http://www.xmind.net/download/win/


Жоғары деңгей дағдысы: Анализ 

 
 

http://www.studystack.com/ 

 

Веб-инструмент: Stady Stack 

-Пәндер бойынша дайын тапсырмаларды тандауға болады 

-Тапсырманы берудің  түрлі формаларын тандауға болады, бұл  бағалау 

процесін  қызықты етеді  

-Прогресті көре аламыз 

-Тапсырманың  күрделілігі  мұғалімнің кәсіптілігіне байланысты. 

Жағымды жақтары: 

http://www.studystack.com/
http://www.studystack.com/


 

Жоғары деңгей дағдысы: Анализ 

 

 
 

https://quizlet.com/130662081/flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/130662081/flash-cards/
https://quizlet.com/130662081/flash-cards/
https://quizlet.com/130662081/flash-cards/


 

 



 

 

Рефлексия учащихся 

показывает положительную 

динамику:  

-оценка своей работы на уроке 

- отсутствии  

«белых пятен» в знаниях. 



• Апробациядан өткен онлайн құралдарды 

информатика сабағында ғана емес басқа да 

сабақтарда қолдануға болады 

• Жоғары деңгей дағдыларына арналған 

тапсырмаларды құру, алдымен мұғалімнің 

шығармашылығын, аналитикалық ойлауын талап 

етеді 

• Бағалау процесі мобильді, ашық және қызықты 

болып өтеді 




