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«СҮЙІСПЕНШІЛІК – ӨМІР НЕГІЗІ»
ШҚО, Жарма ауданы, Қапай батыр ауылы,
«Васильковка негізгі мектебі» КММ
педагог-психолог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Абильмажинова Мунира Сайранбековна
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы
С. А. Назарбаеваның өмірі мен қызметіне арналған
Жалпы республикалық ашық сабақ
Сабақтың тақырыбы: «Сүйіспеншілік – өмір негізі»
Өткізу уақыты: 12.02.2020
Қатысушылар: 6-7 сынып оқушылары
Шақырылған қонақтар: ата-аналар, мектеп мұғалімдері, ауылымыздың ауған ардагері.
Сабақты өткізген мұғалім: өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі М.С. Абильмажинова
Сабақтың ұзақтығы: 40 минут
Сабақтың мақсаты:
Оқушылардың «сүйіспеншілік» жалпыадамзаттық құндылығы туралы түсініктерін
«қоғамға қызмет етудің» мәні мен мағынасын ашу арқылы кеңейту.
Сабақтың міндеттері:
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік бағдарламасының авторы С. А.
Назарбаеваның қоғамдық қызметін үлгі ету арқылы
«қоғамға қызмет ету»
түсінігінің мәні мен мағынасын ашу, оқушылардың қоғамға пайдалы қызметтерінің
нәтижесін талдау;
Шығармашылық жұмыстарды орындауда өзінің өмірлік ұстанымын көрсете білу
дағдыларын дамыту;
Өз істерінде жалпыадамзаттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып адамдарға,
табиғатқа көмек көрсетуге тәрбиелеу;
Жабдықтаулар мен материалдар:
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік бағдарламасының авторы С.А. Назарбаеваның
суреті, бейнероликтер, презентациялар, оқушылардың өзін-өзі тану декадасы
күндерінде орындаған шығармашыдық жұмыстарының көрмесі, шығармашылық
жұмыстарға арналған дайындамасы;
Мұғалімнің кіріспе сөзі
Рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзгерістерге ұшырап жаңа нарықтық
қоғам салты пайда болды. Бұл жағдайлар адамдардың арасында ізгілік, әділдік,
өзара көмек, төзімділік сияқты қарым-қатынастар орнатуына ықпал ететін
құндылықтар мен әр жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы мен
оларды жүзеге асыруға түрткі болатын құндылықтарды зерттеу қажеттіліктерін
туғызды. Осындай жағдайларда қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік
үдерістері өзгерді, сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді
жаңарту және жастарды оқыту мен тәрбие беру технологияларын жетілдіру
қажеттілігі туындады.
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«С.А. Назарбаева туралы не білеміз?» коллаж жасап, қорғау
Нұсқау: әрқайсыларыңзыдың алдарыңызда берілген дайын қағаз қиындыларының
екінші жағында сандар берілген сол санның реті бойынша екі топқа бөлініп отыра
қалыңыздар. Қолдарыңыздағы фото суреттерін пайдалана отырып, «Сара
Назарбаеваға қабырға газетін жасап, ол кісі жайлы не білетіндіктеріңді ортаға
саласыздар.
Қоғамның осындай қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында «Өзін-өзі тану»
рухани-адамгершілік білімі жобасының авторы, еліміздің Бірінші Ханымы Сара
Алпысқызы
тұңғыш
рет
мемлекеттік
деңгейдегі
өскелең
ұрпақты
жалпыадамзаттық құндылықтарға үйрету мәселесін көтерді. Жоба авторы «Өзінөзі тану» білім бағдарламасының мәнін ешкімге еліктемей, өзіндік тұлғасын сақтап
қалу; өз мүмкіндіктерін, дарынын дамыта білу; міндетті түрде «жақсы» мен
«жаманды» ажырата білу; өзінің ниетіне, сөзіне және іс-әрекетіне
жауапкершілікпен қарау; өзімен және қоршаған ортамен жарасымды өмір сүру;
адамдарға әрқашан қолынан келгенше көмектесу; өзінің ішкі «Менін» жоғалтпай, арұжданымен өмір сүру; қоғамның игілігі үшін еңбек ету, үнемі кемелденіп отыру деп
түсінеді. Мұның барлығы – үйлесімді дамыған адамның негізгі өмірлік
ұстанымдары, яғни «Өзін-өзі тану» білім бағдарламасы болып табылады.
Сабақтың дәйексөзі (дәйексөзді құрау)
«Егер біздің жүрегімізде Сүйіспеншілік сезімі шуақ шашса, біз міндетті түрде оны
басқалармен бөлісеміз» С.А.Назарбаева
Дәйексөзді талдау. Көзқарас – себеп – мысал – қорытынды.
Риясыз сүйіспеншілік –асыл құндылық. Сүйіспеншілік адамнан адамға берілетін қуат.
Адамның шынайылығы оның ақ ниеті, таза ойы, жылы сөзі және игі ісінен көрінеді.
Адамдар әрқашан көмек беруге әзір тұруы керек. Жасаған ісіңді, көмегіңді ақысыз,
қайтарымсыз жасау дұрыс әрекет болады.
Бейнеролик көрсету. «Сара Алпысқызының қызметі жайлы»
Рухани-адамгершілік мазмұнында, жалпыадамзаттық құндылықтар
тақырыбында әңгімелесу. (оқушылардың пікірі тыңдалады)
«Бес құндылық» әнін орындау
Шығармашылық жұмыс. «Қайырымдылық жасау – Отанға адал қызмет ету»
постер қорғау.
Сара Алпысқызының пайымдауынша, адамзаттың махаббаты деген ұғымның аясы
ғарыштық кеңістікті қамтып жатыр. Бұл Аспанның Жерге немесе Күннің Айға
махаббаты ғана емес, адамзаттың өзін-өзіне сенімділігінен қуат алады. «Өзіне сенімді
және өзін-өзі бағалай білген адамның жан-жағы туралы жамандыққа баруы мүмкін
емес. Себебі махаббат - адамзаттың мәңгілік және ешкім қол соза алмайтын меншігі.
Шығыс философтарының өзі «Құдайдың бір аты - Махаббат», - деп кеткен.
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Рефлексия
- Мен бүгін таңда қоғамға қандай пайда әкелемін? Сұрағына әр оқушы жүрекшелерге
өз пайымдауын жазып, гүлді жасай отырып, таныстырады.
Мұғалімнің қорытынды сөзі.
«Өзін-өзі тану» бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаева: « Өзін-өзі
тану» пәні адамның өзін-өзі тануына, өзінің ең жақсы қасиеттерін анықтауға, өз
ар-ұжданын сақтап, әрқашанда АДАМ деген атқа лайық болуына ықпал етеді деп
атап айтқан болатын. Бұл оймен мен де толықтай келісемін. Және бүгінгі таңда
жас ұрпақты рухани адамгершілік білімнің нәрімен сусындатып, әр баланың, әр
адамның жүрегіне ізгілік нұрын құйып, тәрбие саласында қызмет етіп жүргеніме
өзімді бақытты сезінемін. Тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесінде бүгінгі күнді
ғана емес, болашағын сәулелі күйде елестетіп, алға ұмтылатын, арманшыл, қиялы
асқақ, рухы биік азамат тәрбиелеуге болады. «Өзін- өзі тану әлемінде» әр баланы
керемет рухани күш иесі деп қарап, демеу жасасақ, қуаттандырсақ, жүрегі нұрға
толы, жан -жағына шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол, үнемі
талпынып тұратын, өз елін, өз жерін, өз тілін, өз отбасын сүйетін, еңбекқор, адал
адам тәрбиелейтініміз сөзсіз.
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Сара Алпысқызына арналған
«Бәрі сүйіспеншіліктен басталады»
концерттік бағдарлама

Тақырыбы: Бәрі сүйіспеншіліктен басталады
Мақсаты: Сара Алпысқызының өмірі мен ұстанымын негізге ала отырып,
оқушыларды сүйіспеншілік арқылы шығармашылыққа, өнерге баулу, эстетикалық
тәрбие беру.
Формасы: концерттік бағдарлама
Мунира: Армысыздар құрметті ұстаздар мен оқушылар қауымы!
Айжарық: «Бәрі сүйіспеншіліктен басталады» атты концерттік бағдарламамызға қош
келдіңіздер!
Мунира:
Бәрі де махаббаттан басталады!
Ел айтты: «жай сөз еді баста бәрі»
Мен болсам өз сөзімді қайталаймын:
Бәрі де махаббаттан басталады.
Айжарық:
Жұмыс пен жарық сәуле санадағы,
Гүл көзі, сәбилік көз баладағы —
Бәрі де махаббаттан басталады!
Бәрі де махаббаттан басталады!
Мунира: «Бәрі де махаббаттан басталады...» деген Сара Алпысқызының сөзінде
тіршіліктің түйіні жатқандай болып көрінеді. Өйткені, махаббат адам жүрегін нұрлы
қуанышқа бөлеп, рухына қанат бітіретін ең күшті, ең тұрақты, ең асқақ сүйіспеншілік
сезімі.
Айжарық: «Құндылық» ұғымын адамды тәрбиелеу үшін оның өмір сүруіне ең керекті,
маңызды, қажетті, бағалы дүниелердің жиынтығын құрайтын педагогикалық
категория ретінде қарастырамыз.
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Мунира: өзін-өзі тану пәнінде бес құндылық жүзеге асып отырады. Олар: ақиқат,
сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, қиянат жасамау, ішкі тыныштық.
Айжарық: олай болса ортаға «Бес құндылық» әнімен 5,6,7 сынып ұлдарын
шақырамыз.
Айжарық: «Өзін өзі тану» пәні арқылы мейірім мен махаббат, адамгершіліктің,
әділдіктің дәнін себуге болады. Ең бастысы, бұл пән қазіргі кезде өз мәнін жоғалта
бастаған дербестікке, адамгершілік рухани этикаға үйретеді.
Мунира: өзін-өзі тану пәнінің авторы С.А.Назарбаеваның жас ұрпаққа арналған
мынадай тілегін айтқым келеді: «Қымбатты балалар, мен – Анамын, Әжемін, шөбере
сүйдім. Мен еліміздегі барлық баланы өз баламдай жақсы көремін. Сендерді
үлкендердің өнегесін ғасырларға жалғайды деп сенемін. Ата- анаңа, айналаңдағы
адамдарға мейірімді бол. Оларды сыйлай біл. Өтірік айтпа. Сонда сенің бойыңда
сенімділік, өмір сүруге деген құштарлық, жалын пайда болады. Жүрегіңде өмірге, атаанаңа, ең жақын адамдарға деген бауырмалдық, сүйіспеншілік бүр жарып,
махаббатқа, достыққа ұласады. Мен сендерге осындай ізгі тілек тілеймін».
Айжарық: Қандай тамаша тілек. Осы жірде Абай атамыздың мына бір сөзін айтқым
келеді «Махаббат пен әділдік сезімі кімде көбірек болса, сол кісі – ғалым, сол кісі –
дана» деген тамаша сөзі бар.
Мунира: ортаға 5,6-сынып қыздарын «Тамаша» биімен қарсы алыңыздар!
Мунира: «Еліміздің күші – патшада, сәбидің күші – жылауында» демекші. Бүгінгі
таңда еліміз тыныш берекелі болуы, әрине әр отбасындағы ізгі тәрбиеге байланысты
екендігі анық. Жас буын қоғам алдындағы борышын түсініп, адал қызмет етуі үшін
отаншыл болуы қажет.
Айжарық: «Басайын сенің барлық жолдарыңды,
Қосайын құстарға салған хорға әнімді
Бұлбұлдың әуезіне араласып» - деп ән шырқайтын «Отан» әнімен Тасқынбек Күлсінді
қарсы алыңыздар!
Мунира: Қазақстанға «Бөбек» қорын әкелген,
Көп балаға бақыт, шаттық әперген.
Көп баланың құрғатып ол көзжасын,
Сізді Тәңір жарылқасын, қолдасын!
Айжарық: Ана жоққа ана болған ардақтым,
Әке жоққа пана болған салмақтым,
Толғандырған балалардың тағдыры
Тәрбиеге көңіл бөлген жан жақты.
Мунира: «Өзін-өзі тану» пәнін енгізді,
Қызықтырды, еліктірді біздерді,
Жете берсін көп жылдарға жасыңыз,
Аман болсын жанұяңыз, басыңыз!
Айжарық: ортаға Сара Алпысқызына деген арнауларымен Дәулетбекұлы Бағдел,
Алтынбек Гүлжайнар, Теңіз Мөлдір. Қабыл алыңыздар!
Мунира: Махаббат – ұлы сезім, құдіретті күш. Онсыз өмір жоқ, тіршілік жоқ. Бәрі де
махаббаттан, сүюден басталады,Не нәрсенің бәрі дерлік осы сезімнен бастау
алып,жаралып, жаңарады, Махаббатсыз дүние бос, Айуанға оны қосыңдар !
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Деп ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев айтқандай , шынында да,өмірді махаббатсыз
елестету мүмкін емес.
Айжарық: Махаббаттан өмір құралады, бар тіршіліқ нәр алады. Отанға, анаға,
балаға,досыңа,сүйген жарыңа,тіпта, адамзатқа деген сүйіспеншілік осы махаббаттан
басталады.
Мунира: ортаға оқушыларымыздың «Сүйіспеншілік» биін қабыл алыңыздар!
Айжарық: ҚР тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің халыққа жолдауында: «Біз
әрбір адамның абыройын, адамгершілігі мен беделін бағалайтын, жоғары өнегелі,
эстетикалық стандарттар мен рухани құндылығы бар қоғам құруымыз қажет» деп
баса айтқан еді.
Мунира: Өскелең ұрпақтың тәрбиесін және рухани-адамгершілік білім берудің
артықшылығын күшейтуге бағытталған «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім
беру бағдарламасымен тоғысады.
Айжарық: Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпақ – адамгершілікрухани тәрбие беру. «Адамгершілікке тәрбиелеу құралы – еңбек пен ата-ана үлгісі» деп, Ы.Алтынсарин атамыз айтқандай, құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды
қалыптастыру баланың туылған кезінен басталуы керек.
Мунира: Халықта «ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтпаған. Сондықтан баланың
бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші
рөл атқарады.
Айжарық: Руханиадамгершілік тәрбие – екі жақты процесс. Адамгершілікке, еңбекке
тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру
барысында іске асады.
Видео көрсету
Көрермендермен ән орындау. «Айналайын»
Мунира: Жанарынан жылылық сезіледі,
Жүрегінен мейірім төгіледі.
Сара апаны ойласақ өміріміздің,
Төріндегі қиялы сөгіледі.
Айжарық: Оны көрсек бақыт та көрінеді.
Ол арқылы бақытымыз өріледі,
«Өзін өзі тану» пәні арқылы
Ажыраттық ақ қараны өмірдегі»
Мунира: ортаға «Бірлігіміз жарасқан» әнімен 5,6,7-сынып қыздарының әнін
тамашалаңыздар.
Айжарық: Ата-бабамыз айтқандай: Даналықтың мақсаты – еркіндік, мәдениет
мақсаты – кемелдік, білім мақсаты – махаббат, оқу мақсаты – тұлға».
Мунира: Адам ақиқатты танып, сүйіспеншілікпен дұрыс әрекет еткенде оның
жандүниесіндегі ішкі тыныштық пайда болады, ішкі тыныштығы бар адам ешкімге де
қиянат жасамайды. Әр ісіміз сүйіспеншілікке толы болсын!
Айжарық: Бәрінің бастауы махаббат!
Мунира: Келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар!
************
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Аудандық тамыз конференциясында
педагог-психологтарға жүргізілген практикалық сабақ

Тақырыбы: Оқушыларға кәсіби мамандық таңдауға бағыт берудегі психологтың
рөлі.
Мақсаты: Мектеп психологтарына оқушылардың мамандық таңдауына
психологиялық тұрғыдан көмек көрсету.
Формасы: практикалық сабақ
Армысыздар құрметті психологтар қауымы! Тағы да бір жаңа оқу жылының
басталуымен құттықтаймын! Биылғы жылдарыңыз жаңалыққа, жетістікке толы
болсын деген ниетпен барлықтарыңызды шеңбер бойына шақырамын!
«Жұлдызқұрт» жаттығуын жасап, бір-бірімізге деген өзара сенімімізді арттырайық.
Нұсқау: барлығымыз бір ұзын жұлдызқұрт боламыз. Қазір жұлдызқұрттың басын
белгілеп алайық. Енді араларыңызға доптарды қоямын, осы допты түсіріп алмай
бөлменің ішімен қозғалып жүреміз.
Ескерту: қолдың көмегін пайдалануға болмайды.
Мамандық таңдау - жасөспірім шақтағы ең маңызды шешім. Қуанышы да,
ауырпалығы да мол үлкен өмірге енді аяқ басқалы тұрған жас жеткіншектің
алдында көптеген мамандықтың бірін таңдау міндеті тұрады. Осы үлкен мәселені
шешуде психологтың рөлі зор. Өйткені, ол - баланың келешегі, алдағы өмірінде
адаспай белгілі бір маман иесі болуына өз ықпалымызды тигізіп, жауапкершілікті
сезінсек, болашағымыз жарқын болмақ!
Сондықтан бүгін оқушыларға кәсіби мамандық таңдауға бағыт
психологиялық тиімді әдіс-тәсілдерді практикалық сабақта пайдаланамыз.
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1.
Тақырыптың мазмұныны ашу. Ой талдау. Талқылау. Диалог. Әңгімелесу. Миға
шабуыл. (мамандық жөнінде ақпарат бере отырып, сұрақтар бойынша ойды талқыға
салу, ата-ана, оқушылармен үнемі топтық, жеке әңгімелесу)
Аудиториямен жұмыс.
Топқа бөлу.
І-топ. Мамандықты өз қалауымен таңдағандар
ІІ-топ. Ата-ананың, мұғалімнің, туыстарының ықпалымен таңдағандар.
ІІІ-топ. Амалдың жоқтығынан.
«Түймедақ» миға шабуыл.
Сұрақ. Мамандықты қалай таңдаған дұрыс? (Қысқа, әрі нақты жауап береміз)
2.
Психологиялық диагностика: оқушылардың мамандыққа бейімділіктерін,
бағытын анықтау сауалнамалары. Мамандықтың бес бағыты бойынша оқушының
қызығушылығы мен икемін анықтайтын сауалнамалар.
3.
Күнделік жүргізу.
4.
Кеңес беру парақшаларын тарату. Оқушы мен ата-анаға мамандық таңдаудың
маңызы, ұстанымы, талабы, бағыты жайлы ақпарат пен кеңес беру.
5.
Жоғарғы оқу орындарымен байланыс орнату. Оқушы мен ата-анаға оқу
орынындағы мамандықтар әлемі жайлы ақпарат алуына септігін тигізеді.
6.
Студенттермен кездесу кеші. Оқушы мен ата-ана мамандық жайлы ақпаратты
студенттің тілімен, студенттік өмірдің қандай екеніне, нақты қазіргі уақытта құлақ
асуға тиісті тұстарымен танысады.
7.
“Жәрмеңке” әдісі. Оқушының мамандық таңдауға тұрақталған уақытында
жүргізген тиімдірек. Оқушы өзінің таңдаған мамандығы туралы ақпарат береді.
Мамандықтың қоғамға тигізер пайдасы, тиімді тұстары жайлы жарнамалап қағаз
бетіне түсіреді.
Аудиториямен жұмыс
8.
Стакандағы су техникасы. Ой формасы абстрактілі және көп сөзді тілек
болмауы қажет. Барлығы нақты, ықшамды және бір мақсатқа бағытталған болуы
керек. Мысалы: мен мал дәрігері мамандығын таңдадым, арманыма қол жеткіземін.
Мамандық таңдау – өте жауапты іс. Қазақта сөз бар ғой, «Өмірде екі
нәрседен шатаспа: бірі – жар таңдау, екіншісі – мамандық таңдау». Біздің
мақсатымыз мамандық таңдаушы оқушыға, ата-анасына қолдау көрсету, қол ұшын
беру, немқұрайды қарамау. Мамандықты жүрек қалауымен, өзіңнің дарын,
қабілетіңмен, икеміңмен, қызығушылығыңмен таңдауға бағыттау. Сол кезде ғана
біздің де, талапкердің де мақсатты арманы орындалады. Армандар орындалады.
Кезекті тамаша әнге берейік.
Аудиториямен жұмыс. «Армансыз күнім болмайды» әнін орындау (караоке)
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