
 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН 7-Р АНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 

  

 7-р ангийн хүлээгдэж байгаа ерөнхий үр дүн:  

 Эргэн тойрны мэдээллүүдийг ялган таньж, загварчилж, өдөр тутамд тохиолдох үйл ажиллагааг хялбар алгоримтаар дүрсэлдэг.  

 Компьютерийн системийн үндсэн байгууламжуудын бүтэц,тооцоолох төхөөрөмжийн үүсэл, хөгжлийг тайлбарладаг, төхөөрөмжийг 

мэдээллийн багтаамжаар нь ялгаж ангилдаг, үйлдлийн системийн ба хэрэглээний програм хангамжийн ялгааг мэддэг. 

 Үйлдлийн систем, түүний орчны стандарт програмуудтай ажилладаг, файл ба хавтсыг хайж олох, хавтас үүсгэх, зөөх, хуулах, нэр 

өөрчлөн, зохион байгуулдаг. Мэдээлэлтэй ажиллах болон боловсруулах технологиудыг нэрлэдэг, ангилдаг. 

 Текстэн баримттай ажилладаг, текстийг хурууны зөв байрлалаар крилл ба латин үсгээр бичих дадалтай  болж, баримтын бэлэн 

загварт зарим засвар хийж чаддаг, баримтад хүснэгт, зураг, тэмдэгт, толгой ба хөлний мэдээлэл зэргийг оруулж тохируулгыг 

хийдэг, хийсэн ажлаа засварлаж, хуудасны тохиргоог хянан хадгалдаг, хэвлэдэг. 

 Хэрэгцээндээ тохируулж зураг боловсруулах програмыг ашиглаж, зурагт засвар хийж хадгалж, хэвлэдэг. 

 Уялдаатай, зохион байгуулалттай өгөгдлүүдийг хооронд холбох, мэдээллийн хэсгүүдийг нь нийлүүлж нэг мэдээлэл болгох, өөрийн 

санаа бодлоо илэрхийлэхдээ үзүүлэнгийн програм ашигладаг. 

 Вэб браузер, электрон шуудан зэрэг харилцаа холбооны зөв технологийг сонгож сургуулиас гадна орчинд хүссэн хүмүүстэйгээ 

харилцдаг. 

 

 

 

 

 



 

12 жилийн 7-р ангийн Мэдээлэл зүйн хичээлээр үзэх агуулга 

 

Нэгж хичээл Хүлээгдэж байгаа үр дүн Мэдлэг Чадвар Хэрэглээ 

А1.  МХТ-ийн үндсэн ойлголтууд 

1. Мэдээлэл - Өөрийн эргэн тойрны 

мэдээллүүдийг ялган таньж, 

загварчилдаг 

- Өдөр тутамд тохиолдох үйл 

ажиллагааг хялбар 

алгоримтаар дүрсэлдэг.  

- Мэдээллийн дүрслэл ,                

түүний хэлбэрүүд, мэдээллийн  

кодчлолыг тайлбарлах 

- Мэдээллийн шинж                          

чанарууд, мэдээллийн               

загварын мэддэг байх 

- Алгоритм нь үйлдлийн                          

дараалал болохыг мэдэх 

- Мэдээллийг дүрслэх үндсэн              

хэлбэрүүдийг хэрэглэх,                           

харьцуулах; 

- Мэдээллийн загварын жишээ 

гарган тайлбарлах 

- Алгоритм, түүний ангиллын 

тухай ойлголттой болж  

хялбар алгоритмуудыг 

дүрслэж, тайлбарлах .  

- Шугаман, салаалсан                                

алгоритмыг  дүрслэх                             

аргуудыг хэрэглэх 

2. Техник хангамж - Компьютерийн  системийн  

үндсэн байгууламжуудын            

бүтэц, тооцоолох                               

төхөөрөмжийн үүсэл,                      

компьютерийн хөгжил,                    

төхөөрөмжийг мэдээллийн 

багтаамжаар нь  ялгаж, 

ангилдаг. 

- Тооцоолох төхөөрөмжийн                     

үүсэл хөгжил, компьютерийн                       

хөгжлийн тухай мэдэх  

- Компьютерийн  системийн                   

үндсэн байгууламжуудын                      

бүтэц, зохион байгуулалтыг 

тайлбарлах 

- Мэдээллийн багтаамжийг                      

тодорхойлж тооцож сурах 

- Сургууль болон гэртээ  

хэрэглэж буй компьютерийн 

үзүүлэлтүүдийг харьцуулж  

тайлбарлах  

- Өнөө  үеийн                                       

компьютерийн 

хөгжлийг                  

өмнөх  үеийнхтэй                            

харьцуулан дүгнэлт  

хийх   

 

3.  Програм  

хангамж   

 

- Үйлдлийн  системийн ба 

хэрэглээний програм 

хангамжийн ялгааг мэдэж 

тайлбарладаг. 

- Текстийг хурууны зөв 

байрлалаар крилл ба латин 

үсгээр бичдэг. 

- Үйлдлийн систем ба 

хэрэглээний програм 

хангамжийн ялгаа, вирусээс 

хамгаалах тухай мэдэх, 

- Үйлдлийн системийн үндсэн 

боломжуудыг мэдэх 

- Романчилах стандартыг мэдэх 

- Ямар ч үед компьютер дээр 

ажиллах үндсэн үйлдлүүд, 

хэрэглээний хялбар програм 

дээр ажиллах зарчмуудыг 

тайлбарлах 

- Вирусын эсрэг 

програмыг  ашиглаж 

чаддаг байх 

Романчилах 

програмыг ашиглах 

 

- А2.  Компьютер ашиглах ба файлтай ажиллах 

1. Үйлдлийн 

систем 

 

- Үйлдлийн систем, түүний 

орчны стандарт 

програмуудтай ажилладаг, 

файл, хавтсыг  хайж олох, 

хавтас үүсгэх, зөөх, хуулах, 

нэр өөрчлөх, зохион 

байгуулдаг. 

- Үйлдлийн системийн                     

орчны үндсэн объектуудын 

үүрэг зориулалтыг мэдэх 

- Файл, хавтаснуудыг хайх               

аргуудыг мэдэх 

- Үйлдлийн системийн орчны 

/Wordpad, Calculator, Media 

player, Windows Picture Viewer  

…/ хялбар програмыг ашиглах 

- Файл, хавтас зохион                              

байгуулах,   Дискэн дээрх 

файл хавтсуудыг тухайн 

орчинд нь хайх 

- Мэдээлэл хадгалах, 

зохион байгуулах, олж 

авах, хайх, сонгоход   

тодорхой үйлдлүүдийн 

дарааллыг мэдэж 

ашиглах 

- файл хавтсуудаар 

аялах    



2.Мэдээллийн 

технологийн 

хөгжил 

- Мэдээлэлтэй ажиллах болон 
боловсруулах технологиудыг  
нэрлэх, ангилдаг. 

- Мэдээллийн технологиийн 

тухай ойлголттой болох 

- Мэдээлэл  боловсруулах 

технологийн ялгааг мэдэх  

- Мэдээлэлтэй ажиллах болон 

боловсруулах технологиудыг 

тоочих , ангилах 

- Хэрэгцээндээ 

тохируулан мэдээлэл 

боловсруулах 

технологийг сонгох   

- А3. Текстэн мэдээлэл боловсруулах 

1. Текстэн                       

мэдээлэл                  

боловсруулалтын                                  

програм ашиглах 

 

2. Хүснэгт              

боловсруулах. 

 

3. Баримтын              

хуудсыг                                    

тохируулах ба 

хэвлэх 

- Текстэн баримттай ажиллан 

бэлэн загварт зарим нэгэн 

засвар хийж чаддаг 

- Баримтанд хүснэгт, зураг, 

тэмдэгт, дээд ба доод 

хэсгийн мэдээлэл зэргийг 

оруулж тохируулгыг хийдэг 

- Өөрийн хийсэн ажлыг бие 

даан засварлаж, хуудасны 

тохиргоог хянаад хэвлэдэг. 

 

- Текстэн баримттай ажиллах 

үндсэн үйлдлүүдийг  мэдэх 

- Хуудасны тохиргоог хийж 

хэвлэхэд бэлэн болгох 

 

- Зүйл (параграф), түүнийг 

хэлбэржүүлэх,  

- Баримтанд зураг оруулах ба 

засварлах,                       

- Тэмдэгт буюу командыг 

оруулах                                                 

- Багананд хуваах, 

- Толгой ба хөлний мэдээлэл 

мэдээлэл үүсгэх 

- Загвар эсвэл бэлэн загвар  

(темплейт)  ашиглах 

- Хүснэгт үүсгэх, 

- Хүснэгтийг хэлбэржүүлэх 

- Баримтыг үүсгэн  

зураг, хүснэгт бүхий 

текстэн  мэдээлэлтэй              

ажилладаг. 

- Хуудасны тохиргоо 

хийж  хянаад хэвлэх 

А5. Зурган мэдээлэл боловсруулалт 

1. Зурагтай ажиллах 

 

2. Үндсэн үйлдлүүд, 

тохиргоо 

 

3. Хэвлэх 

- Хэрэгцээндээ тохируулж 

зураг боловсруулах 

програмыг ашиглаж,     

засвар хийж дуусгаад 

хадгалж, хэвлэдэг. 

 

- Зураг сонгох аргууд, зурах, 

будах хэрэглүүрүүдийг   

ашиглах,  эффект хэрхэн 

оруулах аргыг мэдэх 

 

- Зургийн бүхэлд нь, 

хэсэгчилэн, нэг хэсгийг сонгох 

- Зургийн хэмжээг пиксель буюу 

хэмжих нэгжээр нь өөрчлөх 

- Зургийг эргүүлэх, толин ойлт 

хийх, зураг дотроос сонголт 

хийх 

- Зургийг хувилах, зөөх тасалж 

авах 

- Соруулын тусламжтай 

шаардлагатай өнгөний утгыг 

ялгаж авах  

Сонгосон зургаа 
засварлахдаа зурах, 
будах хэрэгслүүдийг 
хэрэглэж, эффект  
оруулах 

А6 Үзүүлэн бэлтгэх ба дуун, хөдөлгөөнт дүрсэн мэдээлэл боловсруулах 

1. Үзүүлэн бэлтгэх 

програмыг 

ашиглах 

2.Текст                     

оруулах 

3. Үзүүлэнг              

толилуулах 

-  Уялдаатай, зохион 

байгуулалттай өгөгдлүүдийг 

хооронд нь холбоо тогтоох, 

мөн янз бүрийн мэдээллийн 

хэсгүүдийг нь нийлүүлж нэг 

мэдээ болгох, өөрийн 

мэдлэгээ харуулахдаа 

- Үзүүлэн нь слайдуудаас 

бүтдэг, слайд нь объектуудаас 

бүтдэгийг ойлгох  

- График объектуудыг талаар 

ойлголттой болох   

- Үзүүлэнг  харуулах горимуудыг 

мэдэх.            

- Текст боловсруулах, 

хэлбэржүүлэх 

- График объект нэмж       

оруулах, түүнтэй                          

ажиллах 

- График объектуудыг                

зурах 

- Тодорхой сэдвээр 

мэдээлэл цуглуулж , 

агуулгатай уялдах 

түлхүүр үгсийг ялгаж, 

аль болох товч 

оновчтой харуулах. 

- Зургийн цомог бэлтгэх 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тохирох үзүүлэнгийн програм 

ашигладаг. 

 - График объект                           

хэлбэржүүлэх 

- Бэлтгэсэн үзүүлэнг      

хянаж, нийтэд хүргэх 

А8.  Вэб хуудас, интернет ашиглах 

1.  Браузер      

ашиглах 

 

- Вэб браузер, электрон 

шуудан зэрэг харилцаа 

холбооны технологиуд 

ашиглаж сургуулиас гадна 

орчинд хүссэн хүмүүстэйгээ 

харилцдаг,   

- Интернэт, WWW ,ISP, URL, 

гиперхолбоос нэр 

ойлголтуудыг мэдэх 

- Вэб хуудастай  ажиллах 

үндсэн зарчмуудтай танилцах 

- Хайлтын систем ашиглах 

- Хүмүүстэй харилцах 

харилцаагаа үр дүнтэй 

байлгахын тулд зөв 

технологийг сонгож 

хэрэглэдэг. 

- Вэб сайтаар аялах 

- Вэб хаягийг хадгалах,              

тэмдэглэн үлдээх 



ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээлийн агуулгын хүрээний  цагийн баримжаалсан хуваарилалт 

Агуулгын тогтолцооны 
бүрэлдэхүүн хэсэг   /АТБХ/ 

СУУРЬ БҮРЭН ДУНД 
Судалж 

буй ангийн 
тоо  

Судалж 
буй цаг  

АТБХ бүрийн 
судалж буй 
дундаж цаг  VI VII VIII IX X XI XII 

А1 
МХТ-ийн үндсэн 
ойлголтууд 

8 6 2 3 20 24 10 7 73 10,4 

А2 
Компьютер ашиглах ба 
файлтай ажиллах 

5 2 2 1 6     5 16 3,2 

А3 
Текстэн мэдээлэл 
боловсруулалт 

10 8 6 4       4 28 7,0 

А4 
Хүснэгтэн мэдээлэл 
боловсруулах 

    8 5       2 13 6,5 

А5 
Зурган мэдээлэл 
боловсруулалт 

8 8 6 5     15 5 42 8,4 

А6 
Үзүүлэн бэлтгэх ба дуун, 
хөдөлгөөнт дүрсэн 
мэдээлэл боловсруулах 

  8 8 5 24 10 
 

5 55 11,0 

А7 
Өргөн боломжит 
өгөгдлийн сан үүсгэх 

      6   20 10 3 36 12,0 

А8 
Вэб хуудас, интернет 
ашиглах 

3 3 3 6 20 16 
 

6 51 8,5 

Анги бүрд үзэж буй АТБХ 5 6 7 8 4 3 3   
 

 
Анги бүрд үзэж буй цаг 34 35 35 35 70 70 35 
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Энд сонгосон агуулгын хувьд заах цагийг баримжаалан боломжит цагт багтаасан. Энд зөвхөн сэдвийн  баримжаалсан жагсаалт хийсэн бөгөөд багш нар 

хөтөлбөрөөс нарийвчлан харж өөрсдөө нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө боловсруулна.  



 

Үнэлгээний арга зүй 

Энэ 7-р ангийн сурагчдын мэдлэг чадварын үнэлгээ нь өмнөх 6-р ангид дурдсантай адил үе 

шатаар явагдана. Эхний үе шатанд нийгэм, ѐс зүй, аюулгүй байдал, үндсэн үйлдлүүд, мэдлэг ба 

онолын  ойлголтуудыг шалгана, Хоѐр дахь үе шатанд дадлага ажил буюу үндсэндээ хийж гүйцэтгэсэн 

бүтээлээр (дуусгасан эсвэл дуусаагүй хувь хэмжээгээр) үнэлэх зарчмыг баримтална. Эхний үе 

шатанд нийт үнэлгээний  40%-ийг, хоѐр дугаар үе шатанд 60%-ийг дүгнэнэ. Энд заасан хувийг багш 

өөрийн зохиосон даалгаварт тохируулан өөрчилж болно. 

Эхний шатны шалгуурын үр дүнгийн “Чадна”, “Чадахгүй” сонголтын хувийг тооцож  “Тэнцсэн” 

эсвэл “Тэнцээгүй” гэсэн үзүүлэлтийн нэгээр нь багш дүгнэнэ. Эхний шатанд “Тэнцсэн” үнэлгээ авсан 

тохиолдолд хоѐрдугаар шатны даалгаврыг шалгаж үнэлгээг тоон утгаар илэрхийлнэ. 

 

Хоѐрдугаар үе шатны үнэлгээний дүн нь нэгдүгээр шатны үнэлгээний үр дүнгүүдэд 

тулгуурлана. Хоѐр дугаар шатны үнэлгээ нь хэд хэдэн үнэлгээний даалгавар биелүүлэхийг шаардсан 

бүх талыг хамарсан байна. Энэ шатны үнэлгээг үнэлэхэд Рубрикийн аргыг хэрэглэж болно.   

 

Энэ талаар зөвлөмжид илүү тодорхой тайлбарласан байгаа. Мэдээлэл зүйн хичээлийн хувьд 

үнэлгээ хийхдээ баримтлах  зарчмуудыг дурдвал:  

 

Үнэлгээний зарчим 

Сургах, сурахуйн хамгийн чухал хэсгүүд бол суралцагчийн хүрсэн түвшин, ахицыг шалгах 

завсрын буюу явцын үнэлгээ, эцсийн үнэлгээ, суралцагчтай эргэн холбогдох хэсэг юм.  

Танин мэдэхүйн түвшин бүхэнд суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийг үнэлэхдээ: 

 Суралцагчдыг  үнэлэх  ажлын зорилго нь тэднийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх; 

 Суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийг гүйцэтгэж буй танин мэдэхүйн үйл, үйлдэл, үйл 

ажиллагааны чанараар үнэлэх; 

 Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр эзэмших 

хүлээгдэж  буй  үр дүнгийн төлөвшлийг танин мэдэхүйн тухайн түвшний шалгуураар 

тодорхойлж ахицаар үнэлэх;  

 Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг бүрээр эзэмших мэдлэг, чадвар, хэрэглээг тусгайлан 

боловсруулсан даалгавраар үнэлнэ. 

МХТ-ийн сургалтын хөтөлбөрийн зорилгыг сурагч хангаж байгаа эсэхийг шалгах  явцын үнэлгээ нь 

тасралтгүй, хамтарсан, олон талт, шалгуур нь ойлгомжтой тодорхойлогдсон үйл ажиллагаа байх 

ѐстой: 

Үнэлгээний арга зүйн хэсгийн боловсруулалтыг хянан үзэж боловсронгуй болгох. Онолын 

шинжтэй биш сонгон авсан агуулга, ээлжит болон нэгж хичээлд хэрэглэж болохуйц арга зүйн 

зөвлөмжүүдийг тохирох жишээ баримттайгаар оруулж өгөх. Тухайлбал,  

Зарчим 1: Явцын үнэлгээ тасралтгүй байх ёстой 

Зарчим 2: Явцын үнэлгээ хамтын байх ёстой 

Зарчим 3: Явцын үнэлгээ олон талт байх ёстой 

Зарчим 4:  Явцын үнэлгээ шалгууртай байх ёстой. 

гэсэн зарчмуудыг хэрхэн баримтлан 7 дугаар ангийн мэдээлэл зүйн хичээлийг зохион 

байгуулах, уг зарчмууд Мэдээлэл зүйн 7 дугаар ангийн хөтөлбөрт хэрхэн тусгалаа олж 

байгаа, түүнийг сургалтад хэрхэн хэрэгжүүлэх, хэрэгжсэн эсэхийг хэрхэн илрүүлэх талаар 



 

оруулж өгөх нь зүйтэй байна. Мөн эдгээр зарчмуудын тайлбарыг илүү тодорхой ойлгомжтой 

болгоход анхаарах.  

 

Жишээлбэл,   

Зарчим 1: Явцын үнэлгээ тасралтгүй байх ёстой гэсэн зарчмыг “Явцын үнэлгээ хийх 

практик даалгавар нь сурагчийн байнга сурч хөгжихөд нь дэмжлэг болохуйц байх ѐстой.” гэж 

тайлбарлаад “Явцын үнэлгээний даалгаврууд:” гэсний дор шалгуур болов уу гэмээр төдий л 

ойлгомжтой бус зүйлүүдийг жагсааж өгсөн нь энэхүү зарчмыг ойлгох тус нэмэр болохгүй 

байна. Яг үүний адил бусад бүх зарчмуудын тайлбарыг тодорхой, ойлгомжтой болгох 

шаардлагатайг харуулж байна.  

Зарчим 1: Явцын үнэлгээ тасралтгүй байх ёстой 

Явцын үнэлгээ хийх практик даалгавар нь сурагчийн байнга сурч хөгжихөд нь дэмжлэг болохуйц байх 

ѐстой. 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд: 

 МХТ-ийн хичээлийн сургалтын үр дүнгүүдийг илрүүлэхээр; 

 Суралцагчийг сурахад нь дэмжлэг болохоор; 

 Сургалтын үр дүнгүүдэд тохирсон төрөл бүрийн арга, хэрэгсэл ашигладаг янз бүрийн сэдэвтэй 

хичээлээс бүрдсэн байхаар; 

 Салангид олон үйлдлүүдээр биш, тасралтгүй үргэлжилсэн ямар нэг үйл явцаар шалгадаг байхаар; 

 Бүтээж хийх үйлдлүүд ба эцсийн бүтээгдэхүүнд нь голлон анхаардаг байхаар; 

 Өмнө сурсанаа суралцагчид хэр ашиглаж байгааг мэдэж болохоор; 

 Заасан хичээл хэр үр дүнтэй ашигтай байгаа талаар эргэж хариулт авч болохоор; 

 Мэдлэг, чадвараа харуулах боломжийг сурагчдад өгөхөөр; 

 Улам сайн суралцахын тулд үйл ажиллагаагаа сайжруулах, зорилгоо тодорхойлох боломжийг 

суралцагчдад өгөхөөр; 

 Суралцагч сургалтын үр дүнд хэр сайн хүрч байгаа талаарх мэдээг өгөхөөр байх ѐстой. 

 

Зарчим 2: Явцын үнэлгээ багш суралцагчдын хамтын үйл байх ёстой 

Явцын үнэлгээг хийх нь суралцагчдад ч бас ач тустай байна. 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд дараах үйл ажиллагааг дэмждэг байх ѐстой: 

 сурах үйл ажиллагаанд 

 сурах хариуцлагаа мэддэг, янз бүрийн нөхцөл байдал ба бодит амьдрал дээр технологи ашиглаж 

чаддаг зөв хандлагыг хөгжүүлдэг 

 эцсийн бүтээгдэхүүн буюу хийсэн бүтээлээр дүгнэх шалгуурыг тогтооход суралцагчдыг 

оролцуулдаг 

 суралцах ба үр дүнд(амжилтад) хүрэхийн тулд хамтдаа ажилладаг; 

 технологийг амжилттай ашиглаж чаддагаа ухамсарласан байх 

 ирээдүйд суралцах зорилгоо тодорхойлж чаддаг болох. 

 

Зарчим 3: Явцын үнэлгээ олон талт байх ёстой 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд нь сургалтын үр дүнг илрүүлэхүйц, сурагчдын сурах янз бүрийн 

хэрэгцээг хангах төрөл бүрийн арга зүйг багтаасан байх ѐстой. 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд дараах шаардлагуудыг хангах ѐстой: 



 

 хөгжиж боловсроход  нь тохирсон, насны онцлогт нь тохирсон, хүйсийн тэнцвэрт байдлыг 

харгалзсан, суралцагчдын соѐл ба тусгай хэрэгцээг харгалзаж үзсэн байх 

 суралцагчдын давуу талууд дээр тулгуурласан бүтээлч байх, зөв эерэг бодол ба ертөнцийг үзэх 

үзлийг нь бүрдүүлж цаашид суралцахад нь тусалдаг. 

 суралцагчдад МХТ-ийн ур чадваруудаа харуулах боломжийг олгодог: 

 төрөл бүрийн агуулга, сэдвээр 

 бодит амьдралын өргөн хүрээг хамарсан 

 албан ба албан бус олон эх үүсвэрээс авсан мэдээлэл багтаасан 

- юуг мэддэг, ойлгодог, хийж чаддагаа харуулах боломж бололцоогоор суралцагчдыг хангах  

 

Зарчим 4:  Явцын үнэлгээ шалгууртай байх ёстой. 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд нь суралцагчдын хэр сурсаныг ялган тогтоодог, гүйцэтгэлээр нь 

үнэлэх хамгийн чухал талуудыг нь ойлгомжтой тодорхойлсон байх ѐстой. 

Явцын үнэлгээний даалгаврууд дараах шаардлагуудыг хангах ѐстой: 

 Шалгуурыг тогтоож зохиоход суралцагчдыг оролцуулдаг 

 Суралцагчид шалгалтын ажлыг хийж эхлэхийн өмнө тэдний ажлыг үнэлж дүгнэхэд ашиглаж байгаа 

шалгууруудыг танилцуулдаг, тэгснээрээ яаж амжилттай үр дүн үзүүлэхэд тэдэнд туслана 

 Биелэлтийн түвшнүүдийг заасан рубрикүүдийг сурагчдад танилцуулах 

 Сургалтын үр дүнгүүдэд хамаатай хүлээгдэж буй үр дүнгүүдийг ойлгодог байхын тулд суралцагчид 

болон эцэг эхтэй нь  харилцаатай байх 

Нэг сурагчийн гүйцэтгэлийг нөгөө сурагчийнхтай харьцуулах биш, түүний ахиц ямар үр дүнд 

хүрсэнээ харуулах тал дээр үнэлгээ нь тулгуурлана. Нэг сурагчийн чадварыг нөгөөгийнхтэй жиших нь 

үр дүнд хүрэх сэдлийг сурагчдад төрүүлэхгүй ба ямагт сөрөг үр нөлөөг авчирдаг. Сургалтын үр дүнд 

хүрэхийн төлөө утга агуулгатай, уялдаатай, бодитой шалгуур нь сурах үйл ажиллагаандаа 

хариуцлагатай байх, технологийг ухаалгаар хэрэглэх насан туршийнх нь хүслийг сурагчдад төрүүлнэ. 

Зөв үнэлгээ бол хөгжүүлэх,  мэдлэгээ бататгах дадлага болж чадна: 

 тэдэнд жинхэнэ тохирсон; 

 тэдний сонирхлыг татсан; 

 Яаж хийхэд тэднийг уриалан дуудсан; 

Үнэлгээний ийм дасгалуудыг боловсруулах нь олон сонголттой стандарт тест боловсруулах шиг 

хялбар ажил биш ба сурагчийн ахиц, ур чадварыг бүрэн илрүүлдэгээрээ уламжлалт үнэлгээний 

аргуудаас ялгаатай.  

МХТ-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд суралцагчийн ахицын үр дүнг салангид “олон жижиг чадварууд”-аар 

биш, утга агуулгатай үйл ажиллагаануудаар, төслүүдээр, илрүүлэхүйц шалгууруудаар тогтооно. Хэд 

хэдэн үр дүнг ганц үйл ажиллагаагаар үнэлж болно. Бас, суралцагчийн амжилтын талаарх илүү 

найдвартай мэдээллийг хэд хэдэн үйл ажиллагаа буюу төслийн ажлын явцаас цуглуулна. “Явцын 

үнэлгээ нь зайлшгүй чухал ач холбогдолтой сургалтын үр дүнгүүдийг л шалган тогтоодог байх ѐстой.” 

 

 

 

 

 

  

 


