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Ольховик И.Н., БҚО Ақсай қ. №3 ЖОББМ мұғалімі

XI Халықаралық конференция

Назарбаев зияткерлік мектептері,  Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

Өзін-өзі реттеуді қалыптастыру жүйесінде өзін-
өзі бағалаудың дағдысын дамыту



Оқушыларды мақсат
қойып, соған өз бетінше

жетуін қалай үйретуге
болады? 

XXI ғасыр балаларын оқуға қалай үйретуге болады? 

Оқушылардың өз
жетістіктерін бағалай

алуын қалай
үйретуге болады? 

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор... Генри Форд



Өзін-өзі реттеу - (орыс т. саморегуляция- само-и 

лат. regulo – жасаймын, тәртіпке келтіремін)

1. Әртүрлі деңгейдегі жүйелерде қоршаған

ортаның әсерін өтейтін үйлестірілген әрекет

арқасында ішкі тұрақтылықты сақтау.

Боязитова И. В. – психология ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық

педагогикалық білім беру Ғылым академиясының академигі.

2. Өзін-өзі реттеу немесе басқару адамның өзінің оң қасиеттерін жетілдіру

және теріс қасиеттерін жою жөніндегі саналы және мақсатты іс-әрекеті.

Гребенюк О. С. - педагогика ғылымдарының докторы,

профессор, Калининград мемлекеттік университетінің

Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі.

Моросанова В. И., психология ғылымдарының докторы, профессор,

РАО психологиялық институтының Өзін-өзі реттеу психология

зертханасының меңгерушісі.



Қызметтің саналы мақсаттары Маңызыды шарттардың моделі

Әрекет бағдарламасы Нәтиженің бағасы Түзету

Өзін-өзі реттеудің компоненттері:

Мұғалімнің
талаптарын

түсіну

Іс-қимыл реттілігн
ойластыру

Мақсатқа жету
шарттарын

бағалау

Әрекет
бағдарламасы

ОҚУ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУБЪЕКТИВТІ МОДЕЛІОҚУ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУБЪЕКТИВТІ МОДЕЛІ



ЕГЕР оқушылардың сабақта өзін-өзі объективті бағалау дағдысы

жоғары дамыған (мысалы, информатика сабағында) және одан

әрі оқу қызметін түзету бойынша іс-әрекет анықталған болса,

СОНДА оларда өзін-өзі реттеу дағдыларының жүйесі қалыптасады .

Гипотеза



«4 вопроса планирования» техникасы «Формат конечного результата» техникасы

«Шкалирование» техникасы

Өзін-өзі бағалау дағдыларын дамытуда коучинг тәсілі



1. Неден сен ілгері жылжыдың? 

2. Сенде не жақсы бола бастады?

3. Сенде не оңай орындалады?

4. Өз жетістігіңді қалай бағалайсың?

5. Қандай критерий бойынша?

Жылжытушы сұрақтар



1. Алға жылжыду қалай көресің?

2. Қандай қадамдар? 

3. Нені бірінші, ал нені кейін жасауға болады?  

4. Сенің жолыңызда қандай бақылау немесе тексеру пункттері бар?

5. Нәтижеге жету үшін қандай кезеңдерден өту керек?  

Жылжытушы сұрақтар



Жылжытушы сұрақтар

Онлайн сервис    бір виртуалды үстелге ұйымдастырылған жазбалармен, 

стикерлермен жұмыс істеуге арналған.

1. Неден сен ілгері жылжыдың? 

2. Сенде не жақсы бола бастады?

3. Сенде не оңай орындалады?

4. Өз жетістігіңді қалай бағалайсың?

5. Қандай критерий бойынша?



Жылжытушы сұрақтар



Зерттеу қорытындысы
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Мониторинг оценки уровня достижений учащихся 3, 7 
классов на уроках информатики

3 классы 7 классы


