
Plickers сервисімен жұмыс істеу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

 

Pl ickers   -  әлеуметтік  жедел сауалнама қызметі  

Plickers сервисі сыныптан (ата-аналар 

аудиториясынан, тыңдаушылардан) 

жылдам кері байланысты, өткен немесе 

ағымдағы материал бойынша оқу сабағы 

кезінде мобильді дауыс беру мен жаппай 

сауалнаманы, сабаққа қатысуды лезде 

есепке алуды жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. 

  

Мобильді қосымшамен жұмыс істеу бірнеше минуттан аспайды. Сауалнама 

нәтижелерін алу сабақта ұзақ тексерусіз жүреді. 

Білім алушыларға смартфондар мен 

компьютерлердің болуы талап етілмейді. 

 

Педагогтің планшетіне немесе ұялы 

телефонына орнатылған iOS немесе Android - 

пен басқарылатын Plickers мобильді 

қосымшасы білім алушылардың қағаз 

карточкаларынан QR-кодтарды оқиды. Live 

View режимінде Plickers сайты ашық 

Компьютер немесе ноутбук және проектор 

оқушыларға педагогтың сұрағын көруге 

мүмкіндік береді. Сауалнама соңында оның 

нәтижесін экранға шығаруға болады, өйткені қосымша жауаптардың статистикасын 

көрсетеді және оны талдау негізінде диаграмма жасайды. 

Plickers сервисімен жұмыс істеу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар 

1. Пайдаланушы Plickers сайтына электрондық мекенжай бойынша өтеді 

https://plickers.com/. бұдан әрі Сайтта тіркелу қажет, ол үшін сайттың 

жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Sign Up»  батырмасын басу қажет. 

 

 
 

2. Ашылған нысанда деректерді өрістерге енгізу керек. Өрістерді 

толтырғаннан кейін тіркеуді аяқтау үшін «Sign Up» батырмасын басу керек. 

Тіркелген пайдаланушы сайтқа кіру үшін «Sign In» батырмасын басады, 



өзінің электрондық пошта мекенжайын (E-mail) және бұрын жасалған 

парольді енгізеді. 

 
3. Plickers сайтының интерфейсін қарастырыңыз. Жоғарғы мәзірде Library  

(Кітапхана), Reports  (есептер), Classes (сыныптар), Live view (нақты уақыт 

режимі), Cards  (кодтары бар карталар) батырмалары бар. 

 
4. Негізгі мәзірдегі карталарды жүктеу және басып шығару үшін «Cards» 

батырманы басу керек, қажетті карталар жиынтығын таңдаңыз, белсенді 

сілтемені нұқыңыз және пайдаланушының компьютеріне жиынтығы бар 

PDF файлын жүктеңіз. Ресми сайттан тегін жүктеу үшін 5 карточка 

жиынтығы қолжетімді: 

- Standard (стандартты 40 карточкадан), бір парақта А4-тен 2 карточкадан. 

- Expanded (63 карточкадан кеңейтілген), бір А4 парағында 2 карточкадан. 

- Large Font кішкентай балаларға арналған үлкен шрифт (A, B, C, D 

жауаптарының үлкен шрифті).  

- Large Cards (40 ірі карточка), бір А4 парағында 1 карточкадан. 



- Large Cards Expanded (63 ірі карталардың кеңейтілген жиынтығы). 

5. Жинақтардағы карточкалар бірегей және реттік нөмірі бар. Шаршы 

карточканың әр бұрышында оның нөмірі көрсетілген. Әр жағында жауап 

нұсқасы көрсетілген (A, B, C, D). Артқы жағында жауап нұсқаларының 

әріптерін қайталаған жөн. 

 

6. Мобильді қосымшаның сенімді жұмыс істеуі үшін карталарды өте жақсы 

сапада қалың қағазға басып шығарып, оларды картон субстратына қою 

керек. 

7. Тест жасау үшін негізгі мәзірдегі «Library»  (Кітапхана) батырмасын, содан 

кейін «New Folder» (Жаңа папка) батырмасын басу керек. Пайда болған 

нысанда тестке атау беріледі, содан кейін пайдаланушы «Save» (Сақтау) 

батырмасын басады. 



 



8. Папка сұрақтарды белгілі бір тақырыптағы тестке топтастыру үшін 

жасалады. Түбірлік папкалардың әрқайсысында папкалар жасауға болады. 

 

 

9. Тест папкасын жасағаннан кейін тест сұрақтарын құрастыруды бастауға 

болады. Тесттің екі нұсқасы бар: төрт таңдау немесе иә / жоқ сауалнама. 

Бірнеше дұрыс жауаптардың нұсқасы бар. 

 

10.  Тест сұрағын құрастыру үшін «New Question» батырмасын басу қажет. 

Сұрақ формасында мәтінге арналған өріс, жауап түрінің радио батырмасы 

(жауап нұсқалары немесе «шын/жалған (иә/жоқ)»), жауаптың төрт 

нұсқасына арналған өрістер бар. Дұрыс жауап немесе жауаптар құсбелгімен 

белгіленеді. 

 

 

 

11.  Сұрақтың мәтін өрісіне «Add Image»  мөлдір батырмасын басқан кезде, 

суретті пайдаланушының компьютерінен жүктеу арқылы кірістіре аласыз. 

Егер тест жасау жалғасатын болса, онда «Save and create new» жасыл 

батырмасын басу керек (сақтау және жаңасын жасау). 



12.  Тестті толығымен сақтау үшін сұрақтар аяқталғаннан кейін көк «Save» 

батырмасын басу керек (Сақтау). 

13. . Сыныпты құру үшін пайдаланушы негізгі мәзірдегі «Classes» батырмасын 

басады, содан кейін «Add new class» батырмасын басу керек (жаңа класс 

қосу). 

 

14.  Ашылған нысанда пайдаланушы сынып атауын енгізеді, оқу жылы мен оқу 

пәнін таңдайды. Түс белгілеудің әр класы үшін таңдау мүмкіндігі бар. 

Нысанды толтырғаннан кейін «Save» батырмасын басу керек (Сақтау). 
 

 

15.  Жоғарғы сол жақтағы мәтін жолағында сынып тізімін жасау үшін 

пайдаланушы оқушының тегі мен атын енгізіп, пернетақтадағы 

«Enter»пернесін басады. Сонымен қатар, оқушыға берілген картаның нөмірі 

оның деректерінің жанында пайда болады. Оң жақта қол жетімді қалған 

карта нөмірлерінің тізімі көрінеді. Әрі қарай, пайдаланушы сынып тізімі 

қалыптасқанша әрекеттерді қайталауы керек. 



 

Сынып тізімінің түрін деректерді карта нөмірлері немесе оқушылардың аттары 

бойынша сұрыптау арқылы өзгертуге болады. 

 

 

16. Сыныптар құрылып, тест сұрақтары дайын болғаннан кейін әр сынып үшін кезек 

құру керек (таңдалған сыныпқа қойылатын сұрақтар тізбегі). Сол сұрақты 

бірнеше рет қолдануға болады. Кезекке қойылған және жойылған сұрақты 

кезекке қайта қосуға болады. 

17. Қажетті сыныпқа кезекке сұрақтар қосу үшін «Library» батырмасын басу арқылы 

кітапханаға бару керек. Әрі қарай, сұрақ интерфейсінде төменгі оң жақ 

бұрыштағы «Add to Queue» батырмасын түймесін басу керек. Ашылған тізімде  

«Expand»батырманы басу керек (кезекке Сұрақ қосу).   



 

Тест сұрақтарын өңдеуге немесе жоюға, кезекке қосуға болады. 

 

18. Сауалнама жүргізу үшін ресми сайттан немесе электрондық мекенжайлардан 

жүктеу батырмаларына өтіп, мобильді құрылғыға Plickers мобильді 

қосымшасын орнату қажет: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android (для Android)  

 https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8 (для iOS). 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8


19. Plickers қолданбасын орнатқаннан кейін пайдаланушы мобильді құрылғыда 

қосымшаны ашып, Plickers тіркеу есептік жазбасын іске қосады. Қосымшада 

бұрын жасалған сұрақтар кітапханасы қолжетімді. Сұрақтарды мобильді 

құрылғының экранындағы «Create» батырмасын басу арқылы бағдарламада да 

жасауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Егер пайдаланушы оқушыларға (тыңдаушылар аудиториясына) сауалнама 

көрсеткісі келсе, оған қосылған проекторы бар компьютерді (ноутбукты) қосу 

керек. Пайдаланушы Plickers веб-сайтына кіріп, «Sign In» батырмасын басу 

арқылы өз тіркелгісіне кіруді орындайды және содан кейін жоғарғы мәзірдегі 

«Live view» батырмасын басады. Бұл смартфонның (планшеттің) және 

компьютердің жұмысын синхрондауға арналған нақты уақыттағы сұрақтарды 

көрсету режимі, оны аудиторияның кез-келген жерінде мобильді құрылғыдан 

басқаруға болады. 

 

21. Бағдарламаның бастапқы экранында пайдаланушы сыныпты таңдайды, қажетті 

папканы ашады және бірінші сұрақты бұрын берілген кезектен басады. Мобильді 

құрылғыда таңдалған сұрақ проектордың көмегімен «Live view» режимі арқылы 

автоматты түрде көрсетіледі. 

 

22. Мұғалім сұрақ қояды немесе оқушылар оны экранда оқиды. Одан кейін 

оқушылар жауаптың дұрыс нұсқасын таңдап, карточканы педагогқа QR-кодпен 

ашып, дұрыс жауапқа сәйкес келетін жағын жоғары көтеріп көрсетеді. 

Карточкаларды кездейсоқ тәртіпте беруге болады. Сауалнаманы дербестендіру 

үшін мұғалім белгілі бір оқушыға белгілі бір нөмірі бар карта беруі керек.  

 

23. Мұғалім мобильді құрылғының камерасын сыныпқа (аудиторияға) бағыттайды, 

экранның төменгі жағындағы «Scan» батырмасын немесе қосымшаның жоғарғы 

оң жағындағы камера белгішесін басып, мобильді құрылғыны тігінен ұстап, 

нақты уақыт режимінде оқушылардың жауаптарын сканерлейді. Қосымша бір 

уақытта барлық оқушылардың QR кодтарын автоматты түрде таниды және 

сұраққа жауап берген оқушының атын, жауап берген оқушылардың санын, 

сұраққа жауаптардың дұрыстығын көрсетеді. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

24. Қабылданған жауаптарды растау және сұраққа жауаптарды сканерлеуді аяқтау 

үшін смартфонның төменгі жағындағы құсбелгіні басу керек. Құсбелгіні 

басқаннан кейін бағдарлама қайтадан сұрақтар кезегіне өтеді.  

 

Түстерді таңдау оқушылардың сұраққа қаншалықты дұрыс жауап беретіндігін 

тез анықтауға көмектеседі: жауап берілмеген оқушылар сұр түспен, оқушылардың 

жауаптары қызыл түспен, дұрыс жауаптар жасыл түспен белгіленген. 

Аудитория экранында тіркелген жауаптар сұраққа жауап берген оқушылар 

сыныбының тізімінде атаулары (нөмірлері) бар карточкалар немесе жауап 

диаграммалары ретінде пайда болады. Нақты уақыт режимінде қолданба нәтижелер 

статистикасын да көрсетеді. Нәтижелердің дерекқоры келесі талдау үшін сайтта да, 

мобильді қосымшада да сақталады. Әр оқушы мен сынып туралы мәліметтерді Excel 

кестесіне экспорттауға болады.  



 

25. Тестті толығымен аяқтағаннан кейін, пайдаланушы Plickers веб-сайтының негізгі 

жоғарғы мәзіріндегі «Reports» батырмасын басу арқылы аудиторияны дұрыс 

жауап пен сынып оқушыларының тізіміндегі нәтижелердің гистограммасын 

көрсете алады. Оқушыларға дұрыс жауапты да көрсетуге болады. 

      Жауап статистикасын тазарту үшін үш тік шеңбер түрінде ашылмалы мәзірдегі 

қосымшаның төменгі оң жағында «Clear responses» батырмасын басу керек. 

 

26. Android басқаруындағы мобильді құрылғылармен сканерлеу кезінде жауаптарды 

оқу дұрыс өңделмеген жағдайда Пайдаланушыға құрылғының камерасын QR-

карточкаға апару, қосымшаның төменгі оң жағындағы ашылмалы мәзірді іске 

қосу және дұрыс нәтиже алғанға дейін «Rotate answers», «Ok» батырмаларын 

басу қажет. 



 

Дұрыс 

нұсқаға 

жауапты 

өзгерту 

Ашылмалы 

мәзірді 

шақыру 

Статистика

ны тазарту 


