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Бастауыш мектепке арналған ақпараттық-білім беру орталары
Smart-білім беру жағдайында бастауыш мектепте АБО қолданудың
жеке аспектілерін ашу; бастауыш сынып оқушыларына арналған
"Scratch" және "Робототехника" курстары бойынша контент
сценарийлерін әзірлеу.
Психологиялық-педагогикалық және ғылыми-әдістемелік
әдебиеттерді, нормативтік және бағдарламалық-әдістемелік
құжаттарды зерделеу және талдау, контент сценарийлерін әзірлеу
бойынша практикалық жұмыстар жүргізу
Smart-білім беру жағдайында "Scratch" және "Робототехника"
курстары бойынша бастауыш мектепте ақпараттық-білім беру ортасын
әзірлеу бойынша психологиялық-педагогикалық және әдістемелік
әдебиеттер зерттеліп, талданды, Smart-білім беру жағдайында
бастауыш сыныптарда оқытудың педагогикалық шарттары анықталды
және негізделді, бастауыш сынып оқушыларына арналған "Scratch"
және "Робототехника" курстары бойынша контент сценарийлері
әзірленді. Осы курстар бойынша АББО интерфейсі әзірленді.
бастауыш сынып информатикасы бойынша сапалы білім беру және
оқушылардың ақпараттық-танымдық мәдениетін дамыту үшін
жағдайлар жасалады
Нәтижелерді жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ
мұғалімдерді даярлау кезінде, сондай-ақ жалпы білім беретін
мектептерде қолдануға болады.

2021 жылғы күнтізбелік жоспарға сәйкес жобаны іске асыру туралы қысқаша мәліметтер
Тапсырманың
шифры,
кезеңдері
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1.2

Келісім шарт бойынша
жұмыстардың атауы және
олардың орындалуының
негізгі кезеңдері
Таңдалған зерттеу тақырыбы
бойынша психологиялықпедагогикалық және
әдістемелік әдебиеттерді
зерттеу және талдау.

Smart-білім беру жағдайында
бастауыш сыныптарда
оқытудың педагогикалық

Негізгі нәтижелер

Smart-білім беру жағдайында "Scratch" және
"Робототехника" курстары бойынша бастауыш
мектепте ақпараттық-білім беру ортасын әзірлеу
бойынша психологиялық-педагогикалық және
әдістемелік әдебиеттер зерттеліп, талданды.
«Бастауышта «Ақпараттық-коммуникациялық
технология» курсын оқытудың теориялықәдістемелік негіздері» атты монография жарық
көрді. «SMART-білім беру жағдайындағы
бастауыш мектептегі ақпараттық-білім беру
ортасын зерттеу» атты мақала РИНЦ базасына
кіретін журналда жарық көрді.
Smart-білім беру жағдайында бастауыш
сыныптарда оқытудың педагогикалық шарттары
анықталды және негізделді. «Бастауыш мектепте

жағдайларын анықтау

1.3

Бастауыш сынып
оқушыларына арналған
"Scratch" және
"Робототехника" курстары
бойынша контент
сценарийлерін әзірлеу

SMART-білім беру жағдайында ақпараттық-білім
беру ортасын қолдану» атты мақала жазылып
БҒССҚК ұсынған журнал баспасында жариялануға
қабылданды.
Бастауыш сынып оқушыларына арналған "Scratch"
және "Робототехника" курстары бойынша контент
сценарийлері әзірленді. Осы курстар бойынша ИОС
интерфейсі әзірленді. «Бастауыш мектепте
робототехника курсын оқыту әдістері» атты мақала
жазылып БҒССҚК ұсынған журнал баспасында
жариялануға қабылданды.
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