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Онлайн білім алуға арналған
платформалар

1. Coursera - әлем бойынша таралған
онлайн оқыту платформаларының бірі 12
миллионнан астам студентке білім беріп

отыр. Бұл жоба ғылымның әртүрлі салалары
бойынша өте кең ауқымды курстарды

ұсынады. 
 

2.Khan Academy –  2006 жылы MIT және
Гарвард түлегі Салман Хан негізін қалаған

коммерциялық емес білім беру ұйымы.
Академияның мақсаты – «барлық жерде,
барлығына жоғары сапалы білім беру».

Академияның веб-сайты математика, тарих,
денсаулық сақтау және медицина,

компьютер бойынша 3600-ден астам тегін
микролекциялар жинағына қол жеткізуге

мүмкіндік береді.

Ресми сайт: https://ru.coursera.org/

Ресми сайт: https://ru.khanacademy.org/about/



Пед.процессте қолдануға арналған
онлайн сервистер

1. Wordwall – педагогтың интерактивті ойындар мен
қызықты тапсырмаларды жасауға арналған керемет

мүмкіндіктерге толы замануи көмекшісі. Енді
мұғалімдерге өткен тақырыптарды стандартты емес

түрде қалай тексеруге, алған білімдерін қалай бекітуге,
сабақты қалай қызықты өткізуге болады деген

сұрақтарға жауап іздеудің қажеті жоқ. Себебі Wordwall  
педагогтердің жұмысын жеңілдететін тегін 18

шаблоннан тұратын құрал. 



 2.LearningApps – білімді
тексеру үшін
интерактивті
жаттығулар жасауға
мүмкіндік беретін
толығымен тегін
онлайн-сервис болып
табылады. Бағдарлама
22 тілде (соның ішінде
ағылшын және орыс
тілдерінде де) жұмыс
жасайды. Бұл сервис
бойынша 21 түрлі ойын
ұсынылады, сол
ойындарды сабақ
кезінде қолдану арқылы  
студенттердің
танымдық
қызығушылығын
қалыптастыруға, алған
білімдерін тексеруге,
оны қалыптастыруға
көмектеседі. 



 3.Kahoot – білімді тексеруге арналған викториналық онлайн
платформа болып табылады. Қарапайым тест алу процесін
қызықты етіп, білім алушылардың танымдылық қабілетімен

қатар шапшаңдық пен зеректікке үйретеді. 

4.QUIZIZZ – тест жасаудың түрлі әдістерін ұсынатын 12
тілде жұмыс жасайтын онлайн көмекші. Мұғалім алдын-

ана дайындаған сұрақтар бойынша білім алушы
ғаламторға кіру мүмкіндігі бар кез-келген құрылғыны

қолдана отырып, белгілі бір пин кодты теру арқылы тест
тапсыра алады.



5. Class dojo – қазіргі кезде
сабақтың эффектитві өтуіне
көмектесетін ерекше құрал.
Бұл қосымша бойынша
мұғалім бір сыныптың
виртуалды журналын жасайды,
сол жерде тәртіп, білім,
белсендік т.б критерийлер
бойынша балдар қоя алады.
Бұл арқылы бұрынғыдай
сабақ уақытында көп энергия
жұмсамай-ақ сыныптағы
балаларды ынталандыруға,
тәртіпке шақыруға болады. 

6. Canva — ерекше
графикалық дизайндар,
иллюстрациялар және
күнделікті қажетті қарапайым
дизайндарды жасауға
арналған сервис. Canva
ұсынатын мүмкіншіліктер кез-
келген адам өз жұмысы мен
оқуында т.б қажеттіліктерінде
қолдана алатындығы,
қолжетімділігі бұл қосымшаны
қазіргі кездегі
актуалдылығының басты
себептерінің бірі.


