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Портфолио ерекшеліктері.

Eportfolio – электрондық портфолио.

AutoPlay Media Studio бағдарламасының 
мүмкіндіктері. 
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ПОРТФОЛИО  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
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Портфолио әдісі (итальян тілінен енген: portfolio –
«portfolio», ағылшынша – құжаттарға арналған папка) – оқу
және кәсіптік қызмет нәтижелерін шынайы бағалау әдісіне
негізделген заманауи білім беру технологиясы.

Бағалау құралы ретіндегі портфолио технологиясы
мұғалімнің оқушының үлгерімін, кездескен қиындықтарын
және оларды жеңу жолдарын бағалауды ұйымдастыру
жүйесі.

Портфолио сонымен қатар оқушының өзін-өзі ұйымдастыру,
өзін-өзі тануы, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі
таныстыру құралы болып табылады деп дәлелдеуге болады.



Портфолионың мақсаты 

Портфолионың мақсаты – оқушының даму
нәтижелерін, оның күш-жігерін, әр саладағы
үлгерімі мен жетістіктерін жинақтау, жүйелеу
және есепке алу, оның қабілеттерін,
қызығушылықтарын, бейімділіктерін,
тапсырманы орындаудағы білімдері мен
дағдыларын жан-жақты көрсету.



ПОРТФОЛИО ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

• Белгілі бір уақыт аралығындағы өзгерістер 
мен өсуді түсіредіДиагностикалық

• Оқу мақсаттарын қолдайдыМақсат қою 

• Орындалған жұмыстың барлық ауқымын 
ашады

Ақпараттық

• Қабілет пен дағдылардың ауқымын 
көрсетеді

Бағалау 

• Оқушылардың, мұғалімдердің және ата-
аналардың нәтижелерін көтермелейді

Мотивациялық



ПОРТФОЛИО ТҮРЛЕРІ



Портфолионы  пайдалану технологиясы

Бірінші кезең

Портфолионы 
іске қосу

Екінші кезең 

Портфолионы 
нақты құру

Үшінші кезең 

Портфолио 
презентациясы

Төртінші кезең 

Портфолионы 
бағалау



Портфолио дизайнына қойылатын жалпы талаптар

Білім алушының  жеке басын және қызығушылықтарын көрсететін 
шығармашылықпен жасалған мұқабаның болуы

Анық тұжырымдалған мазмұнның болуы (бет нөмірлері және т.б.)

Мазмұнның бөлімдерге сәйкестігі

Портфолиоға енгізілген әрбір тарауға жазбаша кіріспе (білім алушы  неліктен осы 
тақырыппен жұмыс істеуге шешім қабылдағанын түсіндіреді және осыған 
байланысты өз ойлары мен сезімдерін сипаттайды)

Білім алушының  өз портфолиосын бағалау

Білім алушының  қызығушылықтары, қажеттіліктері мен өзін-өзі бағалауы 
негізінде тұжырымдалған оқу мақсаттарының тізімі



Портфолио құрылымы

БӨЛІМДЕР

Портрет Коллектор Жұмыс 

материалдары

Жетістіктер

Өзіңізді және 

«Қатынастарыңызды» 

«Портфолио» 

тақырыбымен сипаттау, 

мақсат қою.

Жинақталған әлеуметтік 

тәжірибені, 

қызығушылықты, 

мақсатты және т.б. 

көрсететін материалдар

Білім алушының  

жұмыста 

пайдаланатын 

материалдары,

оқулықтар, 

қосымша 

әдебиеттер тізімі, 

басқа білім 

алушылардың  

жұмыс үлгілері, 

басқа ақпарат 

көздері

Білім алушының  

өзіндік жұмысын 

тапсырма 

бойынша 

топтастыру

Алға қойған 

мақсат пен 

міндетке сәйкес 

білім алушының  

жетістіктерін 

көрсету



Eportfolio – электронды портфолио
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о ЭП – бұл белгілі бір 

түрде ұйымдастырылған 
кәсіби жұмыс 
үлгілерінің жинағы.           
Электронды портфолио 
– бұл білім 
алушылардың жұмысын
ұйымдастыруға, 
мұрағаттауға және
бейнелеуге мүмкіндік
беру арқылы оқуды
ілгерілете алатын
жұмысының жиынтығы. 
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1) Белгілі бір мақсаты бар;

2) Белгілі бір аудиторияға 
арналған;

3) Портфолионың негізгі 
мазмұнын құрайтын кәсіби 
жұмыс үлгілерін қамтиды;

4) Өзінің кәсіби жұмысына 
талдаулар мен ой 
толғаулардан тұрады.



Кәсіби портфолионың түрлері

Даму 
портфолиосы 
(дамытушы) 

Белгілі бір уақыт 
аралығындағы 

жұмыстағы 
ілгерілеушілік 

пен тәжірибенің 
жинақталуын 
бағалау үшін 

жұмысқа 
орналасу 

барысында 
жинақталады.

Есеп беру 
портфолиосы 

(өнім) 

Жоба бойынша 
жұмыс 

аяқталғаннан 
кейін белгілі бір 

нәтижеге қол 
жеткізуді 
көрсетеді.

Демонстрация-
лық портфолио 

(витрина

Мұғалімнің үздік 
жұмыстарының 

жинағы. 
Жұмысқа 

орналасу немесе 
кәсіби конкурсқа 
қатысу кезінде 

түйіндеме 
дайындау үшін 
қолданылады.



Электронды портфолио ерекшеліктері 
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о Электронды  портфолио –

бұл пайдаланушының 
қабілеттерін көрсету және 
өзін-өзі көрсетуге арналған 
платформалар.        
Электрондық портфолио 
электронды  
дәлелдемелердің  
электронды жиынтығы 
болып табылады.                         
Мұндай электронды 
дәлелдемелерге мәтін, 
электронды файлдар, 
кескіндер, мультимедиа, 
блог жазбалар және 
сілтемелер жатады.                       
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Электрондық  портфолионы 
жетістікке жетудің нақты дәлелі 
болып  табылатын  оқу  
жазбасының түрі  ретінде  
қарастыруға  болады. Оқу  
жазбалары, оқу  жоспары, жеке  
адамдар, командалар, мүдделі 
қауымдастықтар  және  ұйымдар 
оқытуды  басқару  үшін  
пайдаланады.



Электронды портфолионың негізгі функциялары

1
• Құжаттарды білу және оқу

2

• Бағдарлама шеңберінде жазу және
қадағалау

3
• Білім беру  бағдарламаларын жоспарлау

4
• Өнімділікті бағалау және бақылау

5
• Курсты бағалау



Электронды портфолионың құрылымына             

қойылатын талаптар

Білім  алушылардың  портфолионы  жинақтауда  педагогикалық 
заңдылықтарына  сәйкестігі

Портфолионың  түсінігі  мен  оның  пайдалану ауқымы 
қарастырылады

Білім  алушылардың   ақпараттық  және  коммуникативтік 
технологияларды  игеру  жөніндегі  дайындығының  деңгейі 
қаралады

Электронды  портфолионың  эволюциялық  даму  идеясының 
қолданылуы



Электронды порфолио түрлері
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Жеке білімдік
деңгейдің
сертификатталған
портфелі
(Сертификаттар, 
мақтау қағаздары, 
дипломдар) Қ
ұжаттардың
барлығын
компьютерде
теріліп, белгілі бір
файлға
жинақталып
жазылады.
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Білім алушының 
шығармашылық, 
ізденістік, 
жобалық
жұмыстарының
жинақталуы, 
сонымен қатар
білім алу мен 
шығармашылық
кезеңдеріндегі
бағыттары, 
ғылыми
конференция , 
конкурстардағы, 
жеке курстардан
білім алғандығы
жөніндегі
мәліметтер
қамтылады.
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Білім алушының  
жеткен 
жетістіктері, 
оқудағы және 
оқудан тыс 
кезеңдердегі 
жеткен 
жетістіктері, 
резюме, сонымен  
қатар білім 
алушыға  
оқытушының,     
ата-анасының 
және жұмыс 
берушінің 
пікірлері 
жинақталады.



AutoPlay Media Studio бағдарламасының мүмкіндіктері 

AutoPlay Media Studio

AutoPlay Media
Studio – бұл дискінің
автоматты түрде
жүктелуін жасайтын
бағдарлама.

AutoPlay Media 
Studio

Бұл бағдарлама арқылы
электронды оқулық, портфолио,
CD/DVD визиткаларын,
презентациялар, қарапайым
ойындар, электронды фотоальбом,
жоғары сападағы бейнефайлдар,
қарапайым дыбыстық және
бейнелік ойнатқыштар жасауға
болады.



AutoPlay Media Studio бағдарламасының терезесі



Бағдарламаны орнату әрекеті

Бағдарламаны

орнату әрекеті: 

орнату (autoplay-

media-studio-

trial.exe) 

белгішесінде

тінтуірдің сол

жағын екі рет

шерту. 



Бағдарламаны ашу



Жобаны сақтау

Жобаны 

сақтау барысында 

шаблон үлгісінде 

автордың атын, кері 

байланысты, 

сонымен қатар веб 

сайтты енгізуге 

болады. Мұрағат 

үлгісінде сақтау 

қосымша көшірмені 

пайдалану 

мақсатында 

қолданылады. 



ҚҰРАЛДАР ТАҚТАСЫ




