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Бұл тренингтің мақсаты:

 Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) тәжірибесімен 
танысу;

 Веб-қызметі арқылы жұмыс жасай алу және оқу 
үдерісінде қолдану;

 ҚБ-ға  Quizizz, Triventy, Quizalize сияқты сандық 
құралғыларды қолдануды үйрену;

 Сіз оқу материалдарын өзіңіз құрастырып, оны 
студенттермен жұмыста пайдаланасыз 



Критериалды бағалау 

Жиынтық бағалау
(оқуды бағалау) 
қорытынды 
бағалау

Қалыптастырушы 
бағалау 

(оқыту үшін бағалау)

ағымдағы бағалау 

Оқуды бағалау кезінде оқушының жетістіктерінің
белгіленген нормалармен не бірдей жастағы
оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен
арақатынасы салыстырылған соң қорытынды
жасалады. Мұндай қорытындылар стандартқа сай
не әдетте балл не деңгей түрінде межелікке
«сәйкес\не сәйкес емес» деген нысанда болады.
МАН 25

Оқыту үшін бағалау – білім алушылар өздерінің
оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай
бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай
жету керектігін анықтау үшін оқушылар мен
олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді
іздеу.

МАН 25



Терминнің пайда болуы

Михаэль Скривен 1967 жылы
қалыптастырушы және жиынтық
бағалау шарттарын құрастырды
және олардың мақсаттары мен
қалай пайдаланылатындығына
қатысты олардың
айырмашылықтарын атап өтті.



Қалыптастырушы бағалау 

 Студент пен оқытушы арасындағы кері байланысты 
қамтамасыз етеді

 Оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді
 Әрбір студенттің ілгерілеуі үшін кері байланыс беріледі
 Оқу мақсаты және қол жеткізетін оқу нәтижесін 

сәйкестендіруге ынталандырады 
 Сыни тұрғыдан өзін-өзі бағалау, өзгенің жетістігін 

бағалауға баулиды, қалыптастырады 
 «Жиі, тұрақты бағалау оқытуды жетілдірумен қатар, 

оқушылар назарын білімдерін үнемі дамытуға 
аударады» [3]



Жиынтық бағалаумен салыстыру
Жиынтық бағалау Қалыптастырушы бағалау

Қашан? Оқыту іс-әрекетінің
соңында

оқыту әрекеті өтіп жатқан кезде, 
аралығында

Мақсаты Шешім қабылдау үшін Оқуды жақсарта, дамыта түсу үшін

Кері байланыс Қорытынды шешім
қабылданады

Оқу материалына қайта оралуға
болады

Қалай 
бағаланады?

Кейде нормативтік (әрбір
студентті басқа
студенттермен салыстыру; 
кейде критерий

Әрдайым критерий бойынша бағалау
(оқушыларды бір критерийге сәйкес
бағалау)





Quizizz-ге кіріспе

1. http://quizizz.com/ сілтемесі бойынша өтіңіз
2. Аккаунтыңыз болса Login, жаңа қолданушы
болсаңыз Sign Up түймешесін басыңыз
3. Жаңа тест жасау үшін "Create your own quiz" 
түймешесін басыңыз
4. Тесттің атауы мен тапсырмалардың берілу
тілін таңдаңыз
5. Сұрақтар (сурет түрінде де болуы мүмкін) 
және жауаптар тізімін (ең көбі 4) жасаңыз
6. Тестіңізді сақтаңыз
7. Тест туралы мәліметті енгізіңіз. 
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Quizizz-дің ерекшеліктері

 Тест басталғаннан соң, әр қатысушы 
сұрақтарға жеке жауап беріп, бір-бірінің 
уақыттарына тәуелді болмайды

 Тесттің орындалу уақытын таңдауға болады. 
 Сонымен қатар, Quizizz-дегі тест

тапсырмасын үй тапсырмасы ретінде де 
беруге болады 



Quizizz-де тест орындау

Сыныпта тест орындау үшін, 
өз тестіңізді ашып, Play Live! 
түймешесін басыңыз

 Тесті үй тапсырмасы ретінде 
беру үшін, Homework 
түймешесін басып, тесттің 
орындалу уақытын 
белгілеңіз



Quizizz-ді бақылау/ тест нәтижесін көру

Live кезінде, бақылау 
бірден жүргізіледі. 
Мұғалім әр оқушының 
жұмысын көріп отырады

 Homework кезінде, әр 
оқушының нәтижелері My 
reports-та көрініп тұрады





Quizalize-ге кіріспе

1. http://quizalize.com/ сілтемесі бойынша өтіңіз
2. "Teachers Start Here" түймешігін басыңыз
3. e-mail-ыңызды енгізіп немесе Google 
Classroom аккаунтыңыз арқылы кіріп, аккаунт 
ашыңыз
4. Өз оқыту пәніңізді, оқушылар жасын, оқу 
бағдарламасын, оқу орны атауын енгізіңіз
5. Өз сыныбыңызға атау беріңіз 
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Жаңа тест құрастыру

1. Start Quiz түймешесін
басыңыз
2. Тест атауын және мақсатын
жазыңыз
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3. Сұрақтар және жауаптарды
енгізіңіз

4. Әр сұраққа берілетін
уақытты белгілеңіз

5. Жаңа сұрақты енгізіңіз.
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Тест cұрақтарын іске қосу

6. Тесттің орындалу уақытын жоспарлауға болады: сыныпта
орындау немесе үй тапсырмасы ретінде орындау

 Екі опцияның біреуін таңдауға болады:

 Сыныпта орындау үшін Play in Class

 Үй тапсырмасы ретінде As Homework 
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Тестке қатысу

 Оқушылар тестке қатысу үшін:

 quiz.al сілтемесі бойынша өтіп, құпиясөз енгізеді



Quizalize-дің ерекшелігі

Әр оқушы тест тапсырмасын орындау уақытын жеке таңдай 
алады

Топ бойынша ойын ұйымдастыруға болады





Triventy-ге кіріспе

 http://www.triventy.com/ сайтына көшіп, жеке аккаунт 
ашыңыз

 “Мои викторины” талғауын басып, “Создай новую 
викторину” талғауын табыңыз

 Көрсетілген жолдарға бірнеше жауап нұсқалары бар 
сұрақтарды енгізіп, дұрыс жауаптарын белгілеңіз

 Қажет болған жағдайда енгізілген сұрақтарыңызға 
бірнеше суреттер тіркеңіз және өзгертулерді сақтаңыз

 Өзгертулер енгізу мүмкіншілігін Facebook, email 
желілеріне сілтеме көрсету арқылы орнатуға болады

http://www.triventy.com/






Тестке кіру нұсқаулығы

 Қатысушылар triv.in сілтемесі арқылы өтіп, жүйенің 
автоматты түрде орнатқан құпия сөзін енгізеді немесе QR 
кодты қолданады

 Келесі қадам ретінде қатысушылар өздерінің аты-жөнін 
енгізіп, басқа қатысушылардың кіруін күтеді

 Викторинаны оқытушы іске қосады



Triventy-дің ерекшелігі
 Triventy тапсырмасын студенттер бірге кіріп, бірге аяқтайды, 

бірлесе отырып жасап шығады

 Орыс тіліндегі интерфейсті қолдану мүмкіншілігі бар

 Google Classroom-ға біріктірілген, енгізілген 

 Ойын барысында 3 бонустық: кеңес алуға, жауаптарды алып 
тастауға (50/50) және қатысушылардың көпшілігі қалайша 
жауап бергендігін көруге мүмкіндіктер бар

 Студенттің жылдам жауап бергеніне де бонус беріледі.

 Өзі тексереді

 Әр тақырыпты өткенде қолдануға болады. 





Plickers-тің ерекшеліктері

 Өзіндік оқыту кабинетінде жұмыс жасау мүмкіншілігі 
(компьютер сыныбының болуы міндетті емес)

 Wifi желісінсіз де жұмыс жасау

 Ұялы телефонның болуы міндетті емес 
(қатысушылар үшін)



Plickers-ке кіріспе
 https://plickers.com/ сайтына өтіп, өзіндік аккаунт ашыңыз

 Library қосымша парақшасын ашып,қойылатын сұрақтар 
тізімін дайындаңыз

 Classes қосымша парақшасын ашып, өз сыныбыңыздың тізімін 
дайындаңыз

 Cards парақшасынан өзіңізге қажетті көлемдегі карточкаларды 
таңдап, басып шығарып алыңыз

 Ұялы телефоныңызға арнайы Plickers мобильді қолданбасын 
жүктеп,өз аккаунтыңызға кіріңіз

https://plickers.com/


Сұрақтарды сыныпта іске 
қосу нұсқаулығы
 Live view парақшасына өтіңіз

 Смартфоныңызда Plickers қолданбасын ашыңыз

 Өзіңіз жұмыс жасағалы отырған сыныпты таңдаңыз

 Экранда бірінші көрсетілуі тиіс сұрақты ашыңыз

 Сканерлеу режимін қосып, карточкадағы 
қатысушылардың жауаптарын санаңыз
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