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міндетті. Дәл осы басылымныңмазмұны бірінші орында тұруы тиіс, ал технологияны таңдау 

осы мазмұнды онтайлы ұғындыруғабағытталуы қажет. Осыған ұқсас, оқу курсын әзірлеу 

барысында оқу материалыныңқұрылымын жобалауға басты назар аударылуы қажет, тек 

содан кейін ғана оны ӛткізудің баламалы құралдарын таңдауға кӛшу керек. 

Тиімді оқыту бағдарламасын құрудың келесі маңызды шарты- оқытылатындар мен 

кері байланыстыңқажетті деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. Егер бағдарламада оның 

іс әрекетіне реакция мүмкіндігі кӛзделмесе, онда материалды ӛткізу құралы қандайлық 

дәрежеде жақсы болғанымен, ол оқыту болып шықпайды. әдемі презентация құруға болады, 

тіпті ақпараттық-анықтамалық жүйе де құрумүмкін, бірақ олар оқыту бағдарламасы болып 

табылмайды. Интерактивтік құралдары кез-келген оқыту жүйесіне міндетті болып 

табылатын тӛрт міндетті шешуге мүмкіндік береді [3]: 

- оқушының түпкі даярлықдеңгейі жӛнінде ақпараттар алады; 

- оқушыларға  оқу курсынан ӛтудің жеке бағыт-бағдарын таңдаумүмкіндігін береді; 

- оқушыға дұрыс іс-әрекеттерін қайта орындауға және қателіктерінен бас тартуға 

мүмкіндік береді; 

- даярлықтыңқол жеткен деңгейін бағалайды. 

Ең ақырында, үшінші талапты алдынғы екі талаптың салдары ретінде қабылдауға 

болады. Бұл оқытылатын бағдарламаны екі негізгі қосалқы жүйеден тұратын жүйе ретінде 

жобалауға және әзірлеуге болатынын кӛрсетеді: 

- оқу материалын беру үшін қолданатын оқытудыңқосалқы жүйесі; 

- оқушыныңжұмысы және жеке оқытылатын бағдарламанық тиімділігі жӛнінде 

деректер әзірлеу және жинауды қамтамасыз ететін диагностикалыққосалқы жүйелер. 

Әртүрлі кітаптар мен басылымдарда диагностикалыққосалқы жүйелерді айқындау 

үшін тестілік қосалқы жүйе және білімді бақылау қосалқы жүйесі сияқты екі басқа термин 

пайдаланылады. Алайда, кӛрсетілген нұсқалар оқушыныңдайындықдеңгейін бағалайтын – 

осындай қосалқы жүйенің бір ғанақызметін білдіретіндіктен кейбір «біржақтылыққа» 

ұрынады. 

Мобильдік қосымшаларды қолданып білім беру технологиялары оқушылардың оқу-

танымдық қызметін тиімді үрдісін кӛрсетеді. Оның негізін білім беру үрдісі субъектілерін 

сапалық ӛзгерістерге әкелетін мобильдік қосымшалар ӛзара әрекет құрайды. Оның нәтижесі 

– білім беру үрдісіне қатысушы барлық адамдардың терең мотивациясы, ӛз қызметін ӛзі 

ұғынуы. Ал мұның ӛзі сапалық ӛзгерістерге алып келеді. 
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Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен 

жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік 

оқыту бағдарламаларына негізделеді. 
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Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді кӛздейді. 

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім 

алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу 

– тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды кӛздейді. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр –ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің негізгі белгісі – 

қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. 

Қазіргі кездегі жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның білім беру мекемелеріндегі 

жеткіншек ұрпақтарды оқыту мен тәрбиелеу олардың бойында жеке тұлғалық қасиеттерінің 

жан-жақты қалыптасуымен тығыз байланысты. Бұл мәселе дүниежүзілік қауымдастықта 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени және рухани дамудың басты факторы ретінде 

жариялануда. [1] 

Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін 

ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша кӛтеру негізгі 

міндеттерінің біріне айналды. 

Қазіргі уақытта жаратылыстану – ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті 

құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың кӛмегімен мұғалімнің , оқушының 

шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. 

Білім берудегі интерактивті технология – мұндағы интерактивтісӛзі- inter (бірлесу), 

act (әрекет жасау)ұғымын білдіреді, сабақ барысында оқушының топпен жұмыс жасауға 

қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ барысында барлық оқушылардың 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. 

Интерактивті тақта – бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі және де дәріс 

берушіге немесе баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттың кескіні мен 

қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. Бүгінгі күні бірнеше ИТ түрлері бар. 

Олардың ішінде білім саласында қолданып жүргендеріне қысқаша шолу жасайық. 

ACTIVboard (Promethean компаниясы) – ACTIVstudio программасы арқылы іске 

қосылады. Бұл құрылғы компьютер, мультимедиялық проектор және ақпараттарды енгізуге 

арналған активті қаламнан тұрады. 

Активті қалам – дегеніміз не? 

Aктивті қалам – бұл меңзерді басқару құрылғысы және компьютер мен тақта 

арасындағы байланысты іске асырушы құрылғы. 

ACTIVwand указкасы 

Электронды ACTIVwand указкасының ұзындығы 54 см тақтаның жоғарғы бӛлігінен 

кішкентайларға да қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жанында орналасқан батырма ташқанның 

сол жақ батырмасының қызметін атқарады. ACTIVboard – интерактивті тақтасында жұмыс 

жасаушыға проектордың сәулесінен астынан шығуға мүмкіндік береді. ―Оң қол‖ сонмен 

бірге ―сол қолмен‖ жұмыс жасауға қолайлы құрал. 

ACTIVpanelpro 

ACTIVpanelpro (Активпанель) үлкен аудиторияларда қолдануға ӛте қолайлы, онда 

үлкен экранға проекцияға қолданады. ACTIVpanelpro арнайы қарындаштың кӛмегімен 

дисплейде жазылған жазулар компьютер арқылы тақтадан кӛруге мүмкіндік береді. 

ACTIVpanelpro (Активпанель) ӛте жеңіл зат, бӛлмеден бӛлмеге қиындықсыз – ақ алып жүре 

беруге болады, ал проектор болса кескінді үлкейтіп кӛрсетеді. ACTIVpanel-pro ДК 

басқарады, сурет салады, жазу жазады – бұл ақпаратты енгізетін құрылғыға жатады. 

ACTIVslate 

Радио портты ACTIVslate панель құрылғысы топпен жүргізілетін конференцияға 

қатысушылардың белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Конференция немесе презентация 
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кезінде аудиторияда еркін қозғалуға болады ACTIVslateXR панель аудиторияның кез келген 

жерінен тақтамен жұмыс жасай алады. ACTIVslateXR кӛмегімен қатысушылар ӛз 

шешімдерін орындарынан тұрмай-ақ тақтада жаза алады. 

ACTIVtablet 

ACTIVtablet планшет қарапайым тышқанның қызметін атқара алады, презентация мен 

конференция материалдарын ACTIVstudio2 немесе ACTIVprimary тақтасыз (ACTIVboard 

кӛмегенсіз) компьютерде дайындауға мүмкіндік бетерін құрылғы. ACTIVtablet компьютерге 

USB порт арқылы қосылады, бағдарламаның барлық функцияларын қолдануға болады. 

Арнайы батареясыз қаламмен флипчарт беттерінде жазу жаза алады. 

ACTIVote 

ACTIVote тестілеу жүйесі конференцияның барлық қатысушыларына сұрақтарға, 

бірнеше берілген жауаптардың нұсқаларынан желісіз радио пульттің батырмасын басу 

әдісімен жауап беруге мүмкіндік береді. Пульттың кӛмегімен ақпарат ACTIVboard 

қабылдайды және де ӛңделіп конференция қатысушысының жауабын қабылдайды. ACTIVote 

қарапайым тест жүргізуге ӛте қолайлы зат. ACTIVote 16 немесе 32 пульттан кішкене 

чемоданда тест жүргізу үшін қолданылады. 

ACTIVote қолдана отырып: 

«Тест дайындау шеберінде» ACTIVstudio бағдарламасында флипчартта мәтіндік 

немесе графиктік түрде тест сұрақтары кітапханада сақталады да, тестің нәтижесін кесте 

немесе диаграмма түріндекомпьютердің жадында сақталады. Тестің нәтижесін EXСEL 

немесе WORD редакторларында экспорт жасауға болады 

ACTIVstudio программасы 

ACTIVstudio PE программасы арнайы презентацияларды ӛткізуге және оны сабақ 

барысында қолдануға негізделген программа. Бұл программа 

ACTIVboard және ACTIVpen қаламымен жұмыс жасау үшін жасақталған. 

ACTIVstudio программасының мүмкіндіктері ӛте кӛп. Атап айтқанда, презентацияларды 

құруға, ӛткізуге, материалдарға арнайы эффектілер қосуға, негізгі кезеңдерді кӛрсетуге, 

кӛрсеткіштерді қосуға, қосымша ақпараттарды енгізуге және басқа да кӛптеген 

мүмкіндіктері бар. 

Флипчарт – бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. Бұл 

аймақта презентацияны құруға және оны кӛрсетуге қажетті құралдардың барлығы 

кӛрсетіледі. Бірнеше флипчарттарды бірден ашып, бір флипчарттан келесі флипчартқа, 

объектілерге сілтемелер қоюға немесе объектілерді бір мезетте келесі бетке кӛшіруге 

болады. Флипчартты басу құрылғысынан шығаруға немесе әр түрлі форматтарда 

экспорттауға болады. 

«Активті экран» кешені білім үрдісінде қолданылатын ақпаратты кӛрсетуге және оны 

компьютермен басқаруға тағайындалған әмбебап интерактивтік жүйе болып табылады. 

«Активті экран» бағдарламалық – техникалық кешенінің дидактикалық мақсатта 

пайдалану барысында олардың негізгі қызметі – жалпы ақпаратпен кәсіби біліктілікті 

жетілдіру бағытында қолданып, сонымен қатар бұл құралдың оқушылардың, ойлау және 

ойын қысқа және түсінікті түрде жеткізе білу қабілетін, арттырып ӛз ойларын жаңа 

технология құралдары кӛмегімен жүзеге асыруын қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны 

белгілі болды. 

Бағдарламалық – техникалық кешеннің құрамына кіретін интерактивтік тақтаны 

оқытушыға сабақты қызықты және динамикалық түрде мультимедиялық құралдар кӛмегімен 

оқушылардың қызығушылықтарын тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін визулды қор деп 

те атауға болады. Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында тұрып, бір мезетте 

мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD, CD-ROM және Интернет ресурстарын қолдана 

алады. Бұл кезде мұғалім қосымшаны іске қосу, CD-ROM, Web- түйін мазмұнын қарастыру, 

ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу 

және т. б. әрекеттерді жеңіл орындай алады. 

Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық бірнеше мәселелерді 



694 

 

шешуге кӛмектеседі : 

— Пән бойынша базалық білімді меңгеру ; 

— Алған білімді жүйелеу ; 

— Ӛзін – ӛзі бақылау дағдыларын қалыптастыру; 

— Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру 

— Оқушыларға оқу материалдарымен ӛздігінен жұмыс істегенде әдістемелік кӛмек 

беру. 

Бұл технологияны оқу материалын хабарлау және оқушылардың ақпаратты меңгеруін 

ұйымдастыру арқылы, кӛзбен кӛру жадын іске қосқанда арта түсетін қабылдау 

мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға болады. 

Оқушылардың кӛпшілігі естігенінің 5 % және кӛргенін 20 % есте сақтайтыны белгілі. 

Аудио – және видеоақпаратты бір мезгілде қолдану есте сақтауды 40-50 % дейін арттырады. 

Қазіргі кезде сабаққа дайындалу барысында мұғалім сабақ мазмұны оқушылар үшін 

танымдылығы жағынан қызықты әрі жаңаша ӛтуі үшін ӛзінің бағалы уақытын қажетті 

материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ал жекелеген курс бойынша мәселелік – 

бағдарлы оқу бағдарламалары пакетінің болуы мұғалімге « мұғалім – оқушы » жүйесінде 

ақпаратты беруді, ӛңдеуді және қайталауды жаңаша ұйымдастыруына мүмкіндік береді. 

Бірақ , мұның барлығы жүзеге асуы үшін мұғалім компьютерлік оқыту технологиясы 

бойынша білімдер мен іскерліктерді игеруі қажет. Бұл дайындық диференциалды болуы тиіс. 

Себебі, әрбір пән мұғалімдері үшін компьютерді оқыту үрдісінде пайдалану әр түрлі сипатқа 

ие. 

Ғылым ғасырының табалдырығынан аттағалы тұрған қазіргі таңда компьютер ӛмірдің 

барлық саласына кеңінен енуде. 

Сабақта уақытты үнемдеу, демонстрациялық материалдар даярлау мақсатында 

интерактивті тақтаны пайдаланған тиімді. Интерактивті тақтаның үш режимінде де жұмыс 

жасауға болады. 

Ақ тақта режимі – ең қарапайым режим. Ақ тақта режимін қолданғанда оны ақ бет 

қағазбен жұмыс жасағандай және тақырыпқа қажетті жерін белгілеулермен, негізгі 

ұғымдарын ерекшелеу үшін түрлі түсті қаламды қолдануға болады. Ақ беттің артына фон 

ретінде мазмұнды суретті пайдалануға болады. Тақтаның бұл қасиеті, мысалы географиядан, 

физика, биологиядан және т.б. пәндерден сабақ жүргізгенде ыңғайлы. Фон ретінде 

географиялық картаны, физикалық аспаптардың суреттерін алуға болады және сабақ 

барысында қажет болса картаға белгі салуға, жазуға мүмкіншілік бар. 

Екінші режим – Office режимі. Бұл режим сабаққа қажетті дайындық жұмыстарын, 

яғни материалдар даярлауға ыңғайлы. Сабаққа дайындық жұмыстары Word мәтіндік 

редакторының, Excel электрондық кестесінің құжаттары, Power Point – презентациясы болуы 

мүмкін. Мысалы , Microsoft Word құралдарымен тӛрт түрлі мәтіндік тапсырмаларды 

қамтитын құжат әзірлеуге болады. Осы құжатта тапсырмаларды қайталап, жауаптарының 

дұрыс нұсқаларын немесе амалдардың дұрыс тізбегін кӛрсету керек. Қайталанған 

тапсырмаларды сурет салу панелінің « тӛртбұрыш » объектілерімен жасырамыз. Сабақта 

қажет кезде бұл құжатты интерактивті тақтаның Office режимінде ашу қажет. Бұл режим 

Microsoft Office – нің барлық мүмкіншілігін ұсынады. Сондай мүмкіншіліктерінің бірі – 

құрылған құжатқа мәтінді қосуға болады, яғни экраннан түсірілген суретпен емес құжатпен 

тікелей жұмыс жасаймыз. Сонымен, мұғалім оқушыны тестілік тапсырмаға жазбаша жауап 

беруге тақтаға шығарып, оқушының жауабын дұрыс жауаптарымен салыстыра алады ( « тік 

тӛртбұрыш » объектісін жылжыту немесе жою арқылы ) және дайындалған материалды 

шаблон ретінде келесі сабақтарды пайдалану үшін сақтап қоюға болады. 

Үшінші режим – тақтаның интерактивті режимдегі жұмысы. 

Сабақтарды жүргізуде ӛткен материалды қайталау қажет, сондай жағдайда 

интерактивті тақтаның сілтеме жасауға арналған компонентін қолдануға болады. Бұл 

компонент арқылы Microsoft Office құралдары арқылы құрылған құжаттарға, графиктік 

редакторлардың немесе программалау ортасының кӛмегімен құрылған файлдарға, интернет 
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беттеріне сілтемелерді ұйымдастыруға мүмкіншілік береді. 

Прожектор және Шторка құралдары экранның белгілі бір кішігірім аумағын кӛрсетуге 

арналған. Прожектор құралы аудиторияның назарын бір объектіге аударуға арналған. Экран 

бетінде бір мезгілде бірнеше объектілер орналасқан болса, оның қажет объектісін ерекшелеп, 

қалғанын жауып қоюға арналған. Шторка экранның бір бӛлігін жауып қоюға арналған ( есеп 

шығаруда дұрыс жауаптарын, оқушыларға әзір белгісіз ақпаратты ) және материалды оқу 

барысында мүмкіндігінше тақтаның қажет бӛлігін кӛрсету. 

Қазіргі уақытта « қоғамды ақпараттандыру », «білім беруді ақпараттандыру » деген 

сӛз тіркестері біздің сӛздік қорымызға еніп кетті. Олай болса, қоғамды ақпараттандыру 

дегеніміз не? Қоғамдық ақпараттандыру дегеніміз – ғылыми техникалық прогресс 

жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, яғни адам ӛміріне іс – 

әрекеттің интеллектуалды түрлерінің жан – жақты әсер етуі мен ролінің жоғарылауына 

байланысты объективті процесс. [2] 

Ол оқыту мазмұны, әдісі мен ұйымдастыру түрлерінің ӛзгерісін тездетеді. Бұл 

процестегі негізгі мәселе білім берудің мазмұны мен мақсатын ӛзгерту болып табылады, ал 

оны технологиялық жағынан қамтамасыз ету – ӛндірістік мәселе. 

Қоғамды индустрияландыру кезеңінде білім беру жүйесі алдыңғы кезекте, 

маманданған сауатты тұтынушыларды дайындауға бағытталса, ал білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында бұл мәселе білім берудің негізгі мақсатына ауысады. Мұндағы 

негізгі мақсат – оқушының қоршаған әлем жайында табиғи ғылыми болжамын 

қалыптастырумен жалпы ізгілікті адамгершілікке дайындау болып саналады. 

Қазіргі заман мұғалімнен тек ӛз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, 

педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 

ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны 

құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 

технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға 

ретінде ұлағатты саналады. 

Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты оқушылардың 

ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың 

ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындап отыр. 

XXI ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

тӛмендегідей міндеттерді шешу кӛзделіп отыр : компьютерлік техниканы, интернет, 

компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті 

құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын 

кӛтеру. 

Еліміздегі саяси, әлеуметтік – экономикалық ӛзгерістерге сай білім беруді 

ақпараттандыру бағытында мектебімізде жүргізіліп жатқан жұмыстар ақпараттандырудың 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылуда. 

XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық 

қажет. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер, интерактивті құралдардың кӛмегімен 

оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған 

себеп оқыту процесінде туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық- психологиялық 

жаңа проблемалары әлі толық шешілмегені. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру білім беру үшін үлкен перспективалар ашады. 

Соңғы жылдары компьютерлік, телекоммуникациялық техника мен технологиялардың қоғам 

ӛміріндегі ролі мен орнында түбегейлі ӛзгерістер болды. Ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға оқу және 

жазу қабілеті сияқты сапалармен бірге қатарға және әрбір адам үшін қажетті шартқа 

айналды. 

Мектептердің білім деңгейін кӛтеру және онда интерактивті құралдарды пайдалану 

арқылы оқу – тәрбие процесін тиісті деңгейге кӛтеру, мектеп ұстаздарының, басшыларының, 

педагогикалық ұжжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейміз. Интерактивті 
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құралдарды қолдану негізінде мектепте жаратылыстану бағытының пәндерін оқыту сапасын 

арттырып, білім беруді ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады деуге болады. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – ӛздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, оқушылардың 

ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы 

заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

[3] 

Оқушылардың интерактивті құралдар кӛмегімен қалыптасатын және жүзеге 

асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен 

ӛзгеше болатындықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау жоғарғы 

деңгейде болады. 

Интерактивті құралдардың келесі ерекшеліктерін атап ӛтуге болады: 

1.Бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті тақтадағы түрлі – түсті айқын, 

ұқыпты кескінмен салыстыруға болмайды 

2. Тақта мен бордың кӛмегімен әр түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын 

әрі мүмкін емес. 

3. Слайдтарда, флипчартта қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады 

4. Сабақта ACTIVote тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады 

5. ACTIVwand указкасының кӛмегімен тақтаның жоғарғы бӛлігіне кішкентайларға да 

қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

6. Сабақта кӛрнекілікті қолдану деңгейі артады. 

7. Сабақтың ӛнімділігі артады. 

8. Оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, 

логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны ӛзіндік даму 

мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық 

қоғамға бейімдеу. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік – 

ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын 

дамыту арқылы қалыптастыруды кӛздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бӛлігі 

болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 
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Инте  рнет – это межд  уна  родное объединение компьюте  рных сетей, использ  ующих 

общий п  ротокол семейства TCP/IP и единое ад  ресное п  рост  ранство. С  реда WWW (World-

WideWeb – Всеми  рная па  утина) п  редставляет собой   унифици  рованн  ую с  ред  у обмена 

инфо  рмацией в глобальной компьюте  рной сети Инте  рнет. В настоящее в  ремя это наиболее 


