
Информатика пәнің ағылшын тілінде 
оқытудағы әдіс-тәсілдер

Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырлған 
гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі 

Абылгазина Эльмира Турагуловна



Педагогикалық технологиялар

CLIL технологиясыFLIPPED CLASSROOM

Төңкерілген сынып – бұл аралас оқыту

технологиясы. Оның дәстүрлі сабақтардан

айырмашылығы теориялық материал сабақ

басталғанға дейін өз бетінше оқытылады.

Оқушылар теориялық материалмен мұғалім

ұсынылған бейнесабақтардан,

презентациялардан желі арқылы (on-line)

танысады. Сабақта практикалық іс әрекеттер

ұйымдастырылады.

Пән мазмұны мен тілді бірлесе

оқыту технологиясы. Мұндай

оқытудың мақсаты бір уақытта

оқытылатын пән мен тілді оқыту

болып табылады, яғни мұнда тіл оқу

объектісі ретінде емес, басқа

пәндерді білу құралы ретінде

қарастырылады.



Төңкерілген сынып моделі

Мектепте Үйде 

Теория Практика 

видео урок.mp4
видео урок.mp4
на уроке.mp4
на уроке.mp4


Wizer.me плаформасында интерактивті парақтарды жасау

- мәтіндерді,

суреттерді, бейнелерді және

дыбыстарды пайдаланып,

интерактивті тапсырмаларды

жасауға мүмкіндік беретін

қызмет. Қызметтің негізгі

функциялары тегін.



Сабақта қарастырылатын тақырып бойынша оқушыларға алдын ала тапсырма

беріледі: цикл туралы бейнероликті көріп, ұсынылған сұрақтарға жауап беру.

«For Loop» тақырыбы бойынша интерактивті жұмыс парағы. 



In the classroom: discuss in the group 



Практикалық тапсырманы орындағаннан кейін кері байланыс жасау



Оқушының жіберілген жұмысы атоматты түрде 

бағаланады, әр тапсырма үшін оқушы 

мұғалімнен жазбаша кері байланыс ала алады. 

Сонымен қатар, рефлексия  жүргізуге   

мүмкіндік бар.

Wizer.me көмегімен кері байланыс жасау

Мұғалімнің кері 
байланысы

Рефлексия



«Informatics» 7-сыныпқа арналған мультимедиа 

қосымшасын жасау

Мультимедиа қосымшасы 

теориялық мәліметтерден, 

тыңдалым мен жазылым 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған,  дыбыспен 

сүйемелденген  интерактивті 

тапсырмалардан тұрады

start.swf
start.swf


Информатика пәнінен мектепішілік Аль-Фараби

олимпиадасын өткізу (Teams платформасында)



Тәжірибемен бөлісу: авторлық бағдарламалар жасау, 

байқауларға қатысу

Рецензент: Оспанова Н.Н. – п.ғ.қ, ХАА корр.- мүшесі,

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің профессоры, “Математика

және информатика” кафедрасының меңгерушісі.

Рецензент: Жолдабаева А.С. – MA AL, магистр гуманитарных

наук, старший препод. кафедры инностранных языков.

«Информатика (ағылшын тіліндегі

терминологиясымен)»  

5-6 сыныптарға арналған авторлық

бағдарлама (факультатив)

Ағылшынша - қазақша – орысша

терминологиялық сөздігі. 5-6 сынып



Облыстық ғылыми жобалар  конкурсы: 

Сыздыкова М.К. ағылшын тілі мұғалімімен 

бірлескен жұмыс. 

1. Тіл білімі секциясында (ағылшын тілі) - ІІІ 

орын, 2019 ж.

2. Информатика секциясында ІІІ орын, 2020 ж.

«Зерде» жас зерттеушілер сайысы

Ағылшын тілі сециясы – ІІІ орын, 2021 ж.

Оқушылармен ғылыми жобалар жазу


