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Қашықтан оқыту жағдайында
орта білім мазмұнын жаңарту
шеңберінде педагог
кадрлардың біліктілігін
арттыру курстарының білім
беру бағдарламалары
бойынша бағалаудың
сенімділігіне қандай
факторлар әсер етеді?



БАҒАЛАУДЫҢ
СЕНІМДІЛІГІ

Сенімділік - бағалау тұрақтылығы;
Валидтілік - бағалаудың бағаланатын
нәрсеге сәйкестігі;
Жеткіліктілік - дәлелдемелердің толық
зерделенуі;
Түпнұсқалық - ұсынылған
дәлелдемелердің шынайылығы
(аутентикалығы).

(Бағалау рәсімдері)

Бағалау әдісінің сенімділігі - оны
өлшеудегі тұрақтылық дәрежесі
(Кибанов А.Я ).

Сенімділік бағалау кезіндегі алынған
нәтижелердің тұрақтылығын білдіреді.
Уақытқа қатысты тұрақтылық,
тапсырмалар арасындағы тұрақтылық,
баға қоюшылар арасындағы келісім
(Charles Darr, 2005).



Зерттеу жүргізу барысында педагогикалық өлшеулер теориясының валидтілік, сенімділік
қағидаттары басшылыққа алынды.
Зерттеуге іріктеме ретінде әртүрлі пәндер бойынша біліктілік арттыру курстарының
бағалау нәтижесі бойынша модерация түскен 114 таныстырылым алынды.
Білім мазмұнын жаңарту шеңберіндегі біліктілік арттыру курстарынан өткен
тыңдаушылардың бағалау нәтижелері статистикалық талдауға түсті.
Зерттеу шеңберінде түсіндірмелі статистикалық, корреляциялық және факторлық талдау
әдістері қолданылып, бағалау үдерісінде жинақталған мәліметтер қарастырылды.
Бағалау құралы сенімділік, валидтілік қағидалары тұрғысынан сарапталды. Бағалау
құралының сенімділігін анықтау кезінде компоненттік талдау жүргізілді.

ЗЕРТТЕУДІҢ 
ӘДІСНАМАСЫ



«Сабақ мақсаты» критерийі бойынша жауапты
тұлға қойған және модератордың балдары
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Әр критерий бойынша
орта балл мөлшері

2019 ж.

2020 ж.

1-критерий
Сабақтың

мақсаттары
max 3

1,88 1,88 1,58 1,61

2-критерий
Белсенді оқу

әдістері
max 3

3-критерий
Саралау
әдістері

max 3

4-критерий
Критериалд

ы бағалау
max 3

1,88 1,85 1,45 1,56



бағалау құралының валидтілігі;
бағалаушылардың бағалау критерийлері туралы бірыңғай түсінігі. 

Бағалаудың сенімділігіне әсер ететін факторлар:
1.
2.

Бағалау сенімділігіне әсер ететін негізгі факторлар тұрақты сақталғанмен, бағалау
мәнмәтінінің өзгеруі бағалау нәтижесінің төмендеуіне әсер еткен деп болжай аламыз. Яғни,
бағалау нәтижелерінің төмендеуі бағалаудың сенімділігінің әлсіздігімен байланысты емес.
Қашықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің дайындық деңгейіне байланысты орын алып
отыр. 

ҚОРЫТЫНДЫ


