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 NY shtatidagi Bitirish mezonlari sharhi 5 ta yoʻnaltiruvchi savol  
   
1. Biz barcha talabalar bitirgunga qadar nimalarni bilishi va nimalar qila olishini xohlaymiz? 

Quyidagilarni koʻrib chiqing: 
• Akademik bilim va koʻnikmalar, yaʼni mazmun 
• Ijtimoiy hissiy bilim va koʻnikmalar 
• Fuqarolik tayyorgarligiga oid bilim va koʻnikmalar 
• Turli xillikni hurmat qilish va tenglik va inklyuzivlik tushunchasini rivojlantirish 
• Bitiruvchi portreti/21-asr va boshqa koʻnikmalar: Bitiruvchilar butun hayotida davomida o‘rganishi va 

hissa qoʻshishi uchun qanday koʻnikmalar, qobiliyatlar va fikrlash tarziga ega boʻlishi kerak?  
o yaʼni: qaygʻurish, muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, oʻz-oʻziga 

motivatsiya berish, , oʻtmishdagi va hozirgi voqealarni turli jabhalardan koʻrish va 
tushunish qobiliyati va xolis fikrlash orqali muammolarni hal qilish qobiliyati  

 
2. Biz barcha talabalar qanday qilib oʻzlarining madaniyatlari, tillari va tajribalaridan foydalangan holda bunday bilim 

va koʻnikmalarni namoyish etishlarini xohlaymiz? 

Quyidagilarni koʻrib chiqing: 
• Tajriba asosida oʻrganish 
• Kurs ishi 
• Loyihalar 
• Baholashlar 

• Portfoliolar 
• Ish tajribasi/amaliyotlar 
• Jamoat xizmati

 
3. Barcha talabalarga muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyatlar yaratib bergan holda ular oʻrta maktabni 

tamomlash koʻrsatgichi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun oʻrganish va muvaffaqiyatni (yuqoridagi №2 
javoblarga tegishli) qanday oʻlchaysiz? 
 

4. Muvaffaqiyat mezonlari nogironligi boʻlgan talabalar va ingliz tilini oʻrganuvchilar kabi maxsus guruhlarimizning 
koʻnikmalari va bilimlarini qanday toʻgʻri aks ettirishi mumkin? 

Quyidagilarni koʻrib chiqing: 
Baholashning muqobil mezonlari talabalarning maxsus guruhlari uchun mavjud boʻlishi kerakmi yoki yoʻqligini koʻrib 
chiqing va agar shunday boʻlsa, qanday turlari boʻlishi kerak? Bunga misollar: loyihalar, portfellar va boshqalar. 
 

5. Qaysi kurs talablari yoki imtihonlari barcha talabalar kollej, karyera va fuqarolik ishtirokka tayyor boʻlishini 
taʼminlaydi? 

Quyidagilarni koʻrib chiqing: 
Matematika, tabiat fanlar, ingliz tili va ijtimoiy fanlar boʻyicha imtihonlarni topshirish uchun zarur boʻlgan oʻqishni 
yakunlash qanday qilib oʻrta maktabdan keyingi taʼlimni tanlashga tayyorlik koʻrsatadi, masalan: 

• 2 yoki 4 yillik kollej 
• Karyera sertifikatlari uchun trening dasturlari 
• Boshlangʻich darajadagi ish bilan bandlik 
• Harbiy xizmat 
• Fuqarolik ishtiroki 
• Boshqa imkoniyatlar 


