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Курси “Арзёбӣ” дар чаҳорчӯби лоиҳаи “Таълими такмили ихтисос дар
соҳаи таҳсилоти муҳандисӣ тавассути такмили ихтисоси омӯзгорон ва татбиқи
равишҳои нави педагогӣ дар Русия ва Тоҷикистон (EXTEND)” таҳия шудааст. Лоиҳа
аз ҷониби барномаи Эразмус+ дастгирӣ карда мешавад, ки ҳадафи он дастгирии
амалҳо дар соҳаи маориф, омӯзиш, ҷавонон ва варзиш, инчунин рушди малакаҳо ва
шуғл, инчунин навсозии соҳаи маориф, омӯзиш ва кор бо ҷавонон мебошад.
Мақсади курс фароҳам овардани имкони аз худ намудани методологияи
гузаронидани баҳодиҳии экспертӣ дар соҳаи маориф ва аз худ намудани асосҳои
экспертизаи илмӣ-педагогӣ ҳамчун шарти салоҳияти касбии онҳо мебошад.
Хусусиятҳои курс хусусияти инструменталӣ, тамаркуз ба ташаккули омодагии
амалӣ ба фаъолияти идоракунӣ дар асоси экспертизаи педагогӣ ва арзёбии экспертӣ
дар мактабҳои олӣ мебошад.
Курс барои аспирантҳо, донишҷӯён ва омӯзгорон, инчунин барои онҳое,
ки маълумоти олӣ доранд, ки ба ин фан таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд, пешбинӣ шудааст.
Шартҳои зарурӣ барои курс. Талаботи ҳадди ақал: дорои сатҳи ҳадди аққал дараҷаи
бакалавр ва ҷавобгӯи талаботи донишгоҳи мушаххас барои гирифтани дараҷаи
бакалавр.
Шартҳои пешакии курс. Талаботи ҳадди аққал: ҳадди аққал дараҷаи
бакалавр
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Тавсифи курс. Курси мазкур ба шиносонидани донишчу бо принсипхо,
усулхо, намудхо ва шаклхои баходихи, таълим ва татбики амалия нигаронида
шудааст.
Муваффақияти курс бо интенсификацияи раванди таълим муайян карда
мешавад, ки он ҷорӣ намудани усулҳои нави баҳодиҳиро талаб мекунад.
Курс ба принсипҳои муайян асос ёфтааст, аз ҷумла:
• як қисми таълими муассир аст, ки диққати худро ба тарзи омӯхтани донишҷӯён
равона мекунад. Арзёбӣ як механизми таъмини муаллимон бо маълумот барои
такмил додани усулҳои таълими онҳо ва роҳнамоӣ ва ҳавасманд кардани донишҷӯён
барои иштироки фаъолона дар омӯзиши худ мебошад. Ҳамин тариқ, арзёбӣ ҳам
барои муаллимон ва ҳам барои донишҷӯён фикру мулоҳизаҳои муҳимро фароҳам
меорад;
• дар амалияи синфb чойи асосиро ишѓол менамояд;
• ба рушди ҳавасмандкунӣ мусоидат мекунад; фаҳмидани ҳадафҳо ва меъёрҳо;
Илова ба пешниҳоди маълумоти арзишманд дар бораи омӯзиши
донишҷӯён, баҳодиҳӣ бояд ба донишҷӯён дар ташхиси омӯзиши худашон кӯмак
кунад;
• ба донишҷӯён дар омӯхтани тарзи беҳтар кардани иштироки онҳо дар раванди
таълим кӯмак мерасонад;
• кобилияти баходихиро инкишоф медихад.
Мақсади асосии курс аз шиносоӣ бо усулҳои муосири баҳодиҳӣ,
баҳодиҳии сатҳи иштироки онҳо дар раванди таълим ва баланд бардоштани
самаранокии онҳо дар ин раванд мебошад. “Арзёбӣ” ба донишҷӯён имкон медиҳад,
ки мушкилоти раванди таълимро бинанд, муносибати худро ба онҳо баён кунанд.
Натиҷаҳои пешбинишуда, иштирокчиён метавонанд:
• муайян кардани якчанд ҳадафҳо барои арзёбӣ; омӯхтани мушкилоте, ки бо
ҳадафҳои сершумори арзёбӣ дар таҳсилоти олӣ алоқаманданд;
• мураттаб сохтани принсипҳои асосии гузаронидани баҳодиҳӣ барои баланд
бардоштани самаранокии таълим;
– сатхи иштироки хонандагонро дар раванди таълим муайян намояд; муайян карда
шавад, ки студентон материали гирифтаро чй тавр кор карда баромада, азхуд
кардаанд, инчунин дарачаи донишу малакаи назариявй ва амалиро муайян мекунанд
ва гайра.
• инкишофи зеҳнӣ, ташаккули хислатҳои шахсият, ки барои ҳаёти пурраи ҷомеаи
муосир заруранд: возеҳӣ ва дақиқии тафаккур, тафаккури интиқодӣ, интуисия,
тафаккури мантиқӣ, унсурҳои фарҳанги алгоритмӣ, тасвирҳои фазоӣ, қобилияти
бартараф кардани мушкилот.
Курси “Арзёбӣ” асоси ташкилию методии марҳилаи иловагии курси
тайёрии мутахассисони соҳаи баҳодиҳӣ, аз ҷумла дар соҳаи баҳодиҳии раванди
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таълим мебошад. Дар натичаи омўзиши ин курс донишчўён бояд донишхои
иловагии асосии назариявӣ ва амалӣ дар соҳаи баҳодиҳӣ, назорат, омўзиш ва
таҳлили падидаҳо ва объектҳо гиранд. Хатмкунандаи курсҳо бояд талаботи умумии
раванди сертификатсияро аз тартиби муқаррар намудани супориш барои
сертификатсия то тартиби пур кардани ҳисоботи сертификатсия донад ва фаҳмад.
Ин курси омӯзишӣ мавзӯъҳои муҳимро дар бар мегирад ва мафҳумҳо ва истилоҳоти
асосиро, ки бо арзёбӣ алоқаманданд, муаррифӣ мекунад. Муҳокима ба модели
умумии тарҳрезии курс асос меёбад. Принсипи асосии зерин дар ин мубоҳиса муҳим
аст: Баҳодиҳӣ ба омӯзиши хонандагон мусоидат мекунад.
Дастурхои ташкилию методй.
Азхудкунии курс дар рафти лекционй сурат мегирад. Барои амиқтар
омӯхтани маводи курс, машқҳои амалӣ ва корҳои мустақилона ташкил карда
мешаванд, ки ба пайдо кардани малакаҳои амалӣ дар раванди омӯзиши арзёбӣ
нигаронида шудаанд. Дар ин курс 60% соатҳои умумиро лексияҳо ташкил медиҳанд
ва бо истифода аз воситаҳои техникии таълим – технологияи компютерӣ, слайдҳо,
варақаҳои дастӣ ва ғайра таълим дода мешаванд. Машғулиятҳои амалӣ аз рӯи як
қатор мавзӯъҳо ташкил карда мешаванд. Шакли асосии таълим истифодаи усулҳои
амалӣ ва таҳлилӣ мебошад, ки дар раванди арзёбӣ истифода мешаванд. Мақсад аз он
иборат аст, ки малакаҳои мувофиқ. Ба базаи иттилоотию методии баҳодиҳии
маҳорат диққати махсус дода мешавад. Тачриба ба халли масъалахои конкретӣ ва ба
назар гирифтани мисолхои амалӣ асос ёфтааст.
Дар рафти таълим истифода бурдани усулхои гуногуни ташкили
фаъолияти студентон, аз кабили лекцияхо, семинархо, пурсишхо, мубохисахо,
симпозиумхо, мубохисахои гурухй, концентрация ба мухокимаи проблемаи
конкретй, конференцияхо пешбини карда шудааст.
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