
Павлодар облысы, Май ауданы

«Жалтыр жалпы орта білім беру мектебі» КММ

Базылбаева Эльмира Егинбаевна

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Педагог-зерттеуші



Мақсаты
 Педагогтардың цифрлық

құзыреттілігін сандық білім беру 
ресурстарын тиімді қолдану арқылы 
дамыту

Міндеттері
-Педагогтардың цифрлық құзыреттілік жөнінде 

теориялық білімін кеңейту;

-Педагогтардың СБР-ды тәжірибеде қолдану 

жолдары мен цифрлық сауаттылығын жетілдіру;

-Оқушылардың шығармашылық қызығушылығын 

арттыру мақсатында СБР-ын пайдаланудағы 

тиімділігін көрсету;



Профессор Джон Дьюидің: 

«Егер біз бүгін балаларымызды кешегідегідей оқытатын

болсақ, онда біз оның ертеңін ұрлаймыз»

Синхронды

оқыту

Асинхронды

оқыту

виртуалды сыныпқа
ұқсас, бір уақытта

оқумен айналысатын
оқушылар тобын

қамтиды. Оқытудың бұл
түрінде оқушы мен 

оқытушы бір уақытта бір
жерде болады. Ол үшін
топтық сөйлесулер, веб-

семинарлар, бейне
конференциялар сияқты

мультимедиялық
компоненттер
қолданылады.

қажетті онлайн-

ресурстармен өздігінен

оқуға негізделген

оқушыға бағытталған

оқытуды қамтиды. Бұл

жағдайда электронды

пошта, электронды

курстар, онлайн 

форумдар, аудио-бейне

жазбалар сияқты

технологиялар

қолданылады



САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

платформалары

01

02

04

03

Ресурстарды  қолдануда  басты 
талаптар мен ережелерді сақтау

Қолдану

Құрастыру, жасау

Ресурсты талдау және 
бағалау



https://quizizz.com/
• Сайтқа кіру

• Тіркелу

• Google аккаунты арқылы

• Жұмысты бастау 

Тиімділігі.

- Тест тапсырмаларын, БЖБ, ТЖБ, сауалнамаларын өздігінен құрастыру;

- Ссылка арқылы оқушылардың оңай орындай алуы; (тіркелуді қажет 

етпейді)

- Кез келген құрылғыда орындай алуы (смартфон, планшет, ноутбук, 

компьютер)

- Жұмыстарының қорытындысы бірден көрініп отыруы;

- Оқушылардың мониторингісі көрінуі

https://quizizz.com/join?gc=36496226

https://quizizz.com/join?gc=41423714



Интерактивті 

тапсырмалардың 

ауқымдылығы 
30+

сапалы

жеңіл

Білім алушылардың 

қызығушылығын 

оятады

Тапсырма жасауда 

қиындық туғызбайды

https://learningapps.org/



Жұбын тап https://learningapps.org/watch?v=pcwivk32c21

Екі ұқсас https://learningapps.org/watch?v=psyn4x5gj21

Сөзжұмбақ https://learningapps.org/watch?v=pg6ib66e221

Орнын тап https://learningapps.org/watch?v=pemvdtrwn21

Таңдап ал https://learningapps.org/watch?v=pzxo5jizj21

Пазл https://learningapps.org/watch?v=piqfe6czj21

Сөздерді тап https://learningapps.org/watch?v=pnodiqnhn21

Кім жылдам https://learningapps.org/watch?v=py8xa2n4n21



https://wordwall.net/play/11689/484/764

https://wordwall.net/play/10854/038/106

https://wordwall.net/play/10854/359/673

https://wordwall.net/play/10894/810/285



Живые рабочие листы
https://www.liveworksheets.com/2-

ak620495ly



Республикалық Өрлеу порталы

https://youtu.be/0bGpWQNrezE



виртуалды 
тақтасы

Padlet онлайн қызметі сіз немесе кез келген адам өз 
қолтаңбаңызды қалдыра алатын, суретті тіркей алатын, 
файлды немесе хабарландыруды орналастыра алатын 
қалалық қабырғаның тікелей сандық ұрпағы болып 
табылады.

https://ru.padlet.com/dashboard

https://padlet.c
om/elmira_0108
78/bolgrxj2zweo
3av0

Байланыс телефоны:
87776515772
E-mail
elmira_010878@mail.ru


