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Баяндаманың негізгі идеялары

Әріптестерді бағалау парағы тәсілімен

тиімділікті бақылаумен таныстыру

Бағалау дағдысын дамыту үшін
жүргізілген және зерттелген тәсіл
үлгісінің нәтижелерімен бөлісу



Негізгі ойлар

Өзектілігі -

Мәселе -

Мақсат-

Check-
сессия

сабақ кезеңінде

практикалық

тапсырмалар

арқылы бағалау

дағдыларын

дамытудың

тиімділігін анықтау

Сабақты күнделікті 

бағалау кезінде 

тақырыптар 

бойынша 

жіберілген 

олқылықтарды 

ТЖБ-ға дейін жою

Оқушылар  СЖБ-ға дайындалу үшін бағалау процесін түсіну қажет



Тәсіл идеялары

1

 оқушылардың

тиімді

құзыреттіліктерін

қалыптастыру
2

 тәрбиенің өзегі –
сенім, 
басқалардың
пікірін құрметтеу, 
өзін-өзі құрметтеу
және тұлға
ретінде өсуі

3

 10 сынып
оқушылары
тақырыпты
өткеннен кейін
бағалау парағын
тапсырманың
бағалау
кезеңінде
ұйымдастыру

4

 Қателермен
жұмыс істеу, 
егер бар болса, 
талқылау және
жақсарту
траекториясын
анықтау



Дескрипторлармен

жұмыс істей білу

(Handout –

брошюрлар)

Ең ашық

бағалау үрдісі

Мұғалім мен 
оқушылар

арасындағы
материалды игеру

жауапкершілігі

СЖБ-ға

дайындық

10- сыныптың 2 тобы бойынша



Бағалау парағының идеясы

Оқушылардың
тапсырмаларға

жауаптарын
сабырлы және

стресссіз
талқылай білу

және жауап
дұрыс емес деп

қорықпау

Кезең
барысында
бағалау парағын
оқушылар
жүргізеді, бұл
рөлді кіші
топтағы әрбір
оқушылар
орындап көреді

мүмкіндігінше толық тәуелсіздікке дейін жүзеге 

асырылды



Оқушылардың жауаптары бойынша

деректерді есептеу, кемшіліктерді

анықтау және оларды жою

траекториясын әзірлеу

Сабақтың жоспарланған кезеңінде

тақырып бойынша тапсырмаларды

орындау және тексеру жұмысын

орындау

Оқыту мақсаты, handout-

брошюраларға енгізу үшін бағалау

критерийі бойынша тапсырмаларды

әзірлеу, содан кейін дескрипторларды

жасау

3

2

1

Процедура



𝟏𝐬𝐭 Handout – брошюрлар



𝟐𝐧𝐝 Handout – брошюрлар



𝟐𝐧𝐝 Handout – брошюрлар



Тиімділікті бақылау
Handout брошюрасының соңғы бетінде оқушыларға

S1 S2 S3 жүйесі бойынша санау үшін бір минуттық тест 
ұсынылды



Тиімділікті бақылау

S1 S2 S3

Көмектеспеді

Дескрипторлардың

49%- немесе мүлдем 

қолданылмады

Жақсы
Дескрипторлардың

50% жақсы 

қолданылған

Өте жақсы

Дескрипторлардың

51-100% жақсы

қолданылған



Мәліметтерді талдау және талқылау

+ 30%
62%

Электрохимия 2т Көмірсутектер 3т

92%

Пәндік мазмұнына сәйкес орындалу пайызы бақылау
парағынан кейін handout-брошюралардағы

тапсырмаларды орындаудың 62-92% құрайды



Брошюралардағы дескрипторларды пайдалану
пайызы

№ Тақырыптар Белгіленуі S1

%

S2

%

S3

%

1 Электрохимия 1 T_1 64 27 9

2 Электрохимия 2 T_2 50 36 14

3 Ауыспалы элементтер 1 T_3 73 18 9

4 Ауыспалы элементтер 2 T_4 55 32 14

5 Әктас және карбонаттар T_5 46 27 27

6 Органикалық химияға кіріспе T_6 36 32 32

7 Көмірсутектер T_7 23 50 27

8 Алкандар T_8 9 9 82

9 Отындар T_9 14 23 63



Дескрипторларды қолдану динамикасы handout-
брошюралар

S1 S2 S3 сауалнамасының

нәтижелеріне сәйкес бағалау

парақтарынан кейінгі дескрипторлар

бойынша оқушылардың бағалау

дәрежесі

 S1 үшін 9-73, 
 S2 үшін 18-50, 
 S3 үшін 9-82 аралықта болады.

S1 S2 S3 баллына дескрипторларды

қолданудың тәуелділік графигі әрбір

оқушы үшін анық (мысалы, ұсынылған

графиктегідей), мұнда S тәуелді

айнымалы және тапсырмалар

ұсынылған тәуелсіз тақырып болды.



Сіздің
ойыңызша, 

бақылау парағы
тиімді ме?

Жұмысты өзін-өзі

бағалау мен 

мұғалімнің

бағалауы

арасындағы кем 

дегенде 3 

айырмашылықты

көрсетіңіз Артықшылықтарын

көрсетіңіз (егер

болса) 

бақылау парағы

 уақытты

айтарлықтай

үнемдейді;

 бұл процесті ашық

етеді;

 нәтиже үшін

жауапкершілікті

мен және мұғалім

арасында бөлісуге

мүмкіндік береді

Сауалнама нәтижелері

«Ия» - 82%«Жоқ»-0«ЖБҚ»-18%

 кемшіліктерді өзіңіз көруге мүмкіндік
береді;

 өзін-өзі бақылау сезімі бар;
 мен дұрыс жауапта не болуы керек

екенін егжей-тегжейлі айта аламын



Келешекте

9 сыныптар үшін handout –
брошюраларын әзірлеу

Эксперименттік тәжірибелермен
алмасу

Эксперименттік тәжірибеде
байқалатын өзгерістерді сипаттау үшін
дескрипторларды құрастыру

Сабақта тексеру сабақтарын өткізу, 

оқушылардың қандай нәтижеге жеткенін

түсіну үшін кезең-кезеңімен

тапсырмаларды орындау



Summary

2

3

4

Сыртқы жиынтық бағалауда

50% А*/А 50% В

1

Тәсілдің білімділік, тәрбиелік және

дамытушылық құрамдас бөлігі

Уақытылы бақылау

Кемшіліктерді жою

1 2

3 4

Назарларыңызға рахмет!!!


