
ГЕЙМИФИКАЦИЯ. БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ОНЛАЙН  ИНТЕРАКТИВ ОЙЫНДАР

КҮЛӘН КӨПЕШ
Педагогика ғылымдарының магистр�

Қаақ т�л� және түрк�тану
департамент�н�ң оқытушысы



БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУШЫЛАРҒА СЫЙЛЫҚ!!!

@Kulyan.kopesh



БІЛІМ АЛУШЫЛАР ҚАЗАҚ ТІЛІН   ҮЙРЕНУ, 
ӘР САБАҚТА БЕЛСЕНДІ БОЛУ ҮШІН  ОҚЫТУШЫҒА 

НЕ ІСТЕУ КЕРЕК? 





Геймификация - (ағыл. gamification],
геймизация) – бұл түрлі сервистер
мен мобильді қосымшалар  өз
өнімдеріне назар аударту , тарту,
қызықтыру және басқа да
мақсаттарда ойын индустриясы мен
механикасын пайдалану. 

ОНЛАЙНДА НАЗАР АУДАРТУ ОҢАЙ
ЕМЕС!!!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Уәждеме
Зей�н
қойғызу
Әрекетке
шақыру
Табысқа
жету
Марапаттау

Геймификацияның
негізгі мақсаты

@Kulyan.kopesh



 Қызметкерлер арасындағы
қарым-қатынас бәсекелес
күрес рет�нде дамиды. 

Ойын барысында
қызметкерлер виртуалды
сыйақы алып отырады, оны
компанияның немесе
сер�ктес-компанияның
өн�м�не ауыстыруға болады.

@Kulyan.kopesh



Геймификация
қызметкерлерд�ң м�нез-
құлқына оларды ойынға
ел�кт�ру арқылы әсер ету. 

Корпоративт� бағдарламалық
қамтамасыз ету немесе
әлеуметт�к жел� көмег�мен
компания қызметкерлер�не
еңбек процес�мен
байланысты тапсырмаларды
орындау немесе онлайн-
квестерд� өту ұсынылады.



 Геймификация
бәсекелест�кт�
шыңдап,
қызметкерлерд�ң 
 м�нез-құлқына  оң
әсер ету әд�с� деп
айтылғанмен, нег�зг�
мақсаты - еңбек
процес�н бақылау
құралы.
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Регенсбург Университет�н�ң
(Германия) профессоры Арне
Мэйд�ң айтуынша, жаңа
дағдыны меңгеруд�ң
арқасында мидағы сұр
заттың жылдам  дамиды 
 екен.

Ғалымдар ойын және
қарапайым мәт�н арқылы жаңа
ақпаратты меңгерту
тәж�рибес�н жасап, ек� топта да 
 нәтиже б�рдей болғандығын
көред�. Б�рнеше күннен кей�н
тек ойын арқылы меңгерген 
 ақпарат есте қалғанын
байқайды.

Әлем ғалымдарының
п�к�р�нше, ойын (мақсат -
жет�ст�к - марапат) мида
допаминн�ң түз�лу�не әсер
етед�, ал ол тағы да
"ойнасам" деген т�лект�
жандандырып отырады.

БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ
ГЕЙМИФИКАЦИЯ

Zichermann, Gabe and Christopher Cunningham. Gamification by Design—Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2011.



Б�рнеше рет қайталап ойнау (Quizizz.com).
Б�р�нш� қателескенде кер� байланыс жасау (Google.Forms).  
Оқу мақсатына жетуде өз деңгей�н б�л�п отыру үш�н балл
жүйес�мен бағалап отыру (Socrative.com). 
 Сөзбен де бағалап отыруға болады. "Дұрыс келе жатырсыз!",
"Тағы б�р рет ойланыңыз!", "Қап, тағы да байқап көр�ң�зш�!"
(Google.Forms). 
Кер� байланыс - дұрыс жауапты табуға ынталандыру
(Циммерман и Каннингем).

Аризона Университет�н�ң Ойындар орталығының профессоры
Джеймс Пол Джи әрб�р сәтт� өтет�н ойынға қажет ойларымен
бөл�скен:
Тәуекелге бару. Жақсы видео ойындарда қателесуге б�рнеше
мүмк�нд�к беред�. Ойыншының шығып кетпей, ойында қалуына
жағдай жасалады. Бұл оларды тәуекел ету, зерттеуге уәждеме
беред�.  
Жаңа дағдыларды бек�ту, күрделенд�ру:  Б�рнеше күрдел� м�ндет
қойылып, оларды шешу барысында бала автоматизмге дей�н
жетед�. Келес� кезеңдерде жаңағы дағдылар мәселен� оңай шешуге
көмектесед�.   
Ойыншыға  «қателесуге мүмк�нд�к беру» үш�н:

ҰСЫНЫСТАР:

Zichermann, Gabe and Christopher Cunningham. Gamification by Design—Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2011.



1 2 3 4 5
ЗЕЙ ІН ІН
САБАҚ

МАЗМҰНЫНА
АУДАРАДЫ  

БЕЛСЕНД ІЛ І Г І ,
ҚЫЗЫҒУШЫ -
ЛЫҒЫ  АРТАДЫ

ШЫҒАРМА -
ШЫЛЫҚ
ШАБЫТЫ
ОЯНАДЫ

ӨЗ ІН  ЖӘНЕ
ӨЗГЕН І
БАҒАЛАЙ
АЛАДЫ

Онлайн интерактив ойындар
арқылы б�л�м алушы

ҚАТЕЛЕСУГЕ
МҮМК ІНД ІК
АЛАДЫ  

Т�келей эфирдег� ойындар
Арнайы платформадағы ойындар
Сторителлинг бойынша құрастырылған ойын түрлер�
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https://logiclike.com/ -
логиканы дамытуға
арналған ойындар

 
https://lingualeo.com/ - т�л
үйренуде сөйлеу
әрекет�н дамытуға

арналған
 

Арнайы платформалардағы ойындар



 АССОЦИАЦИЯ
К ІМ  ҚАЙ  МЕЗ Г І ЛД Е  ДҮНИЕ Г Е  К ЕЛД І ?

Көктем - 1
Жаз - 2
Күз - 3 
Қыс -4



Сұрақ-жауап
Тест сұрақтары

КВЕСТ 
kitap.kz, adebiportal.kz, openu.kz

онлайн  журнал, мақала с�лтемес�

*К�таптың, журналдың бет�
көрсет�лу керек!!! 
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"ҰШҚАН 
 ҰЯ" 

Байтоқ келгенде
үй-�ш� неге
қорықты? 

А) ол жылады
 В) ол күлд� 
С) ол үндемед�

Idea

Имаш атасы
немерес�н�ң
қолына алғаш рет
нен� ұстатты?

Бауыржанның
әкес�н�ң ерекше
жақсы көрген
кәс�б�

ОНЛАЙН КВЕСТ
https://docs.google.com/document/d/1B6FPeaxIJn8FDgR9_

MeVQVmYHPR1vjVu2UunqWveyvY/edit?usp=sharing

Бауыржанның
әжес�н�ң сипаты4-бет

6-бет

5-бет
Бауыржанның
әпкелер�н�ң 
ес�мдер�

7-бет

8-бет

9-бет

"Молда бала" деп
к�мд� атаған? 

А) Имаш
В) Момыш
С) Момынқұл@Kulyan.kopesh



"МАФИЯ " 
 ОЙЫНЫ

Адамның бет-бейнес�н, м�нез�н сипаттау
Себепт� б�лд�ру құрылымы
Қарсылықты ойды б�лд�ру құрылымы

Жүрг�зуш�
Қала тұрғындары
Мафия 3-4 адам

Лексика -грамматикалық  тапсырмаларға 
толы ойын:

 
1.
2.
3.

Кей�пкерлер:

@Kulyan.kopesh



СЕРГІТУ ЖАТТЫҒУЫ НЕМЕСЕ
ТІЛ ҮЙРЕТУ САБАҚТАРЫНДА
ШӘКІРТТІҢ ТҮСІНІП
ОТЫРҒАНЫН БАҚЫЛАУ ҮШІН
ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

"Желаяқ"

@Kulyan.kopesh



Жүз�ң�з
жарқырап,

жүзге жет�ң�з!

Басыңызға бақ,
астыңызға тақ,
өм�р жолыңыз
ақ болсын!

Абыройыңыз
асқақтап,
бедел�ң�з
би�ктей
берс�н!

Жасыңызға
жас,

басыңызға бас
қосылсын!

Жүрген
 жер�ң�зде

 жақсылықтың 
к�лем� 

жайылсын!

 А
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? Денсаулығыңыз
мықты болсын!

Отбасымыз
 аман, 

бейб�т заман 
болсын!

Ақ жаулықты 
әже 

болып, шөбере
 сүй�ң�з!

@Kulyan.kopesh



Үй жұмысы
Онлайн
конференция
Ток-шоу

Рөлд�к ойындар
 

1.
2.

3.

 *АҚ-1 үлг�с�н көрсету

@Kulyan.kopesh



Әр сабақта ойын түрлер�  немесе ойын элементтер�н қамту



«Б�зге технология әр сыныпта
және әр оқушы мен мұғал�мге
қажет, өйткен� бұл б�зд�ң
заманымыздың қаламы және
қағазы және ол б�зд�ң әлемн�ң
көп бөл�г�н сез�нет�н линза».

ДЭВИД  УОРЛИК  
Педагог, жазушы, бағдарламашы, оратор

30 жылдан бер� мектеп бағдарламалары және  
технологиялар интеграциясын туралы 

айтып /жазып келе жатыр



1.Enders, Brenda. “Gamification, Games, and
Learning: What Managers and Practitioners
Need to Know.” The eLearning Guild, 2013.

2.  Kapp, Karl. The Gamification of Learning and
Instruction: Game-Based Methods and
Strategies for Training and Education, Pfeiffer
and ASTD, 2012.

3. Zichermann, Gabe and Christopher
Cunningham. Gamification by Design—
Implementing Game Mechanics in Web and
Mobile Apps. Sebastopol, CA: O’Reilly Media,
2011.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР:



УАҚЫТ БӨЛІП,

ТЫҢДАҒАНДАРЫҢЫЗ,

СЕМИНАРҒА БЕЛСЕНЕ

ҚАТЫСҚАНДАРЫҢЫЗ  

ҮШІН РАҚМЕТ!

@Kulyan.kopesh


